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- Apartee ao BeD. llartlns Filho. Ml8, Ml9 
- Apartes ao Ben. Almlr Pinto. HIT, 6428 



IV 

· -,.· Apr.nu IIQ .aea. Itamar J'nDcO, MIO, Mtll 

- DefeDdelldo elelç6ea dlnltu pu& PreDSeDte • 'VIIIe-Pnll
dente da Bç6blka e IUeDdo ~ .obrll u daclaraollel elo 
Ulm.tnl .Jiolbu ~ & rapelto elo c16!1clt d& ~ 
e A.ulatiDal& BoelaL M'le 

- .Ap&rte. ao 8eD. Gabriel Berma. M85, IIU8 
. - Aploltel 110 ·aen. .JII!Dl B&m!W. 11118 . 

- .Ap&rte. 11;0 BeiL .Joell ll'rapiU. IICII'I, 111118 
- .Apartea .0 llen. .Joio Lobo. 11188, 1M11111 

- Requerimento n.o 11'71111, de reallaçlo de -ao eçecdal 
p&r& bomeDqe&r ·a mem6r1& elo a-&nador Teoi6Dio VDelL 118M 

· - Jlmltmdo Parecer, pela Oomlulo de OondiRllclo • .J'riiUca, 
80bre o ProJeto de DecNto Letlll&U'I'O n.• C/IS, &'lU 

- Zneamtnhpndo & wtaçlo elo Beqaerlmento n.• IM/II, l'la'l 
- Aparte' ao BeiL · DID&rte ll&riL l'l'lll 
- Bmltmdo Parecer, pela Oollllulo de 11entoo P6bllao Oh1l, 

ilolml o Projeto de Lei d& Obwr. n.o 18e/8S. 18211 
- Ezprlmlndo Parecer pela Comlaalo de Coulitulçlo e .Jua

Ciqa, àre o ProJeto de Lei da Olm&r'& D.o Jft/11. 111110 
..,... ReQuerimento n.o 11112/81, de Ul'ltDcl& p&r& o Pro,leto de 

Lei da CAmar& D.o :1187/81. 118M 
- Profer!Dclo Parecer, pela Oomlulo de ~~entoo P6blloo Oh1l, 

80bre o ProJeto de Lei da ClmR& n,o :lll'l/81. III& 
- J:unmdo P&reov, pela OomiUio de am.tHulolo e .J1IIUqa, 

IObl'e o Projeto de Lei da Clmar& n,o 1'14/81. 111117 
- Aparw ao SeD. Detftl de P&lya. 11111 

JD!Z,V!DIO NtJNE8 

- .Apartea ao llen. Odaclr 8o&reL 11181-
- ApRtea ao BeiL .AliW PIDto. IIH6 
- Aparte ao 8eD. liW1Io Badar6. IMO 

- Aparte ao Sen. JlmDbel'lo Lucena. eaa 
- Apelando ao loiiDI.tl'o elo lllterlor e elo Plue,JammiiÔ pro-

'tid6Ddaa que &lleiQmn & concludo du obru de ~ elo 
avude de Boc&IDa no Dtado elo Pl&uL 6582 

- J:DeemtManclo a wtaçlo dO Requerimento n.o IIIIIIID. 1110 
- Beel&m&Delo p&r& que & .IIH& taqa aamprlr IQ1Illo que ..u. 

determiDaDclo no Item 2 da Drdelll do IliL 181111 

- IApel&ndo' ao BNDII:B maJor~ :na tnnlfer6Del& de 
==~~à lm~~taçlo de ProJeto 8ert&DeJo, no 

- JWmui&Ddo queatlo de ordem :na 'tOt&çlo do lleQUerlmell~ 
to n.o 878/81. 114!011 · · 

- Rellldr&Ddo o taleelmrnto de C&rl08 Jl'eJ'Hlra de Ollmra 
Neto. 1743 . 

· - Aparte ao 8eD. DIDarte Maria. &'IDI 
- 'Relter&ndo •n poelei011&1118Dto referente l refurmulqlo 

elo l!latema l.rlllutúlo. DIU 

BIIN!UQOJ: 8ANTILLO 

- Projeto de Lei elo Senado n,o 197/81 que m.lüu1 pmalld•de 
pan. & empraa que duc1lmprlr & ~ l&l&rl&l e dealalo fi
nal d& ~a• '1'ra!J&lhlltL MIIO 

- ProJeto de RaciluQio D.0 120/81, que alter& dlçollgliel zoe
lllmenlala r.t.JDentea u OomiAIIea de 1Dq116rlto. 111110 

- Homenqeapdo o AdYopdo BHicllto PontoiU'Ia Sobral ·PlD-
to. -11183 . . 

.. - .Bef~ ·.., l&nqamento, em cur1ttb& IPRl, do lolovl- • 
mento NacloDallala DemocriUco. II8SO 

BUliBIIB'l'O LllaENA 
. - Ooment&DCIQ propoat& &pruentada ao IIIDiatro d& J'Uelld&, 

pelu l'8der1lQIIea doi eont&b!IIRU de M1D&I Qerala e OoiU, aup
r!Ddo & cri&Qio do "Cruelro Atu&i", em aubotltulçiO 110 cnmetro. U3ll . . . . 

-Bequ~t0 D.O aWas.! de adl&meDto da ·'tOt&çio dO Pro~ 
Jeto de Lei da Cf.mar& n.o 1/81. W5 · 

- Bequerlmento n . .; aWis. de adiamento de 1'0t&alo c10 Pro-
Jeto de Lei da CbW'& D.0 W/11. aHI . 

· _.. Beqllerlmento 11.• ltli/81, 'de adlamento de ''90t&Qio do 1'1'0-
Jeto de Lei da Cimlol& 11.0 11111/12. IIM5 

- Requerimento n.0 HI/8S, de adiamento de totac1o do pzo. 
Jeto de Lei do SenadO D.• l20/I1 - OomplemenW.r. IMO 

- ReQummento 11.0 M7/8S,' de adiamento di ~ elo Pro
Jeto de Lei do Senado n.o IS'I/11, 5J411 

- PediDclo & retirada de -..d& de aua au.torl& dO ProJeto 
de Lei da otm&ra n,o 148/81. MTT 

- Reqoellmmto n.0 1118/81, de lmealo da ordem elo dia. 01111 
- Requertmmto 11.0 1189/IS, de !Jll'lru!f& para o ProJeto de 

Beloluçlo n.o 1Jai8S, 111116 

- ReQuerimento 11.0 1110/81, de Ul'IIIDda para 0 Oficio 8 DWn8-
ft) 81/81, do Oovenlador elo ll&raDhlo. 11625 

,.... Requerimento D.0 11112/81, de lll'ltDd& para o PIO,Ieto ,1e Lei 
d& Olmari n,D li85/8S, 5!fa , . 

- Reciuellmento n.• 881/81, de 1Jl16Dcl& p&r& o otlelo 8 n6me-
nl 211181 do Prefetto da Nlteról - R.J. II6J2 . 

- Aparte ao sen. KurUo Bad&!ó. 11640 
- Apoi&Dclo & PI'Opon,. de ll:menda t. Oollltttulvlo a aer çre" 

clad& pelo ClOIIIreUo N&CIOD&l, que l.lltzodu. modlilcq6eo D3 ali-
tema trlbutirlo Yl&'ente. 1160 · 

- IIUcutiDdo o 'PI'OJeto de Lei da Clm&ra n.• 148/111 - Oom-
plemeatlol. IK44 . . . . 

- .Apartea ao llen. namar :rrmc:O. 01163, 111M 
- Bel'riDdlc&Ddo & ilre'fidade de ~ do re~alt&do de 

GOilOOntzlcl& reaiiDd& para ID.It&I&Qio de eR&alo aer&dora de tele
'flllo D& cidade de .Joio Peuoa - PB. I4CICI 
· - Requerimento n.• 885/IIS, de uratncl& para o PI'OJeto de Lei 
da CAmara n.o 1'10/8S. ID8Ii 

- Bne&m!Dh&Ddo a wtaçao elo ProJeto de Lei d& otm&ra n.• li85/8S. 118711 · 
- lllequerlmento n.o 11'10/81, de ID'NIO!Io da Onlem do DI&. DITO 
- Requerimento n.• m/81, de :re~ de -ao eapecl&l 

para bomenapar & memória do o-Senador TeOt6Dio WelL 88S4 
·....:. Requer1mento n,o 8'12/81, da llri6DCl& panr. OfiCio 8 n.o 10, 

de lNI. 88S4 · 

- Requerimento n.0 8'12/83, de ura6Dcl& p&r& o Pro,leto de 
DecNt.o LeiiJ!aCI'!'O 11.• 15/81. 118M · . . 

- ~to D.0 11'74183, de dlapeDI& de. publlc&Qio pan 
~la e '!'Otlçio do PI'OJeto ·da RMoluçlo n.o 108/81. 

- Requerimento n.• 8'1'1/81, de urpncl& para o Projeto de 
Ruoluçlo D-0 I.D/8S. • 1181111 ' 
~ Aplolte ao 8eD. Merb&l .Jurem&. 811511 

- Bomenaz:&lldo a memória do a-Bell&dor Tlot6nlo VUela ;.,:enndO-ae elelç6ea dlnltu pan. l'nlaldtDcl& d& BepCblloa. 

de ~~~;~'nhaado a 'I'Otaoio do PI'OJeto de BeloluQio .n.• 108, 

n.• Hl~=ento n.o 81K/8S, de urdDcl& p&r& & Menaag1!111 

- Requerimento n.• 8811/81, de ura6Dcl& para o ProJeto de 
Lei da otm&ra n.• 1'11/IS. 5753 

- Bequerlmento D.0 88'1/IS, de urs6De1& para o ProJeto do 
Lei da OAm&r& n.o 1'10/81. Mli1l 

- Contraditando quutlo de ordem, pel& udermqa. l'la 
- Aparta .., 11en. DID&rte IIRIL_ IPI'I2, .m · · 
- AIIID&I&Dclo den6ncl& do 81D41c&to cia 111dúl:1a da Oona-

trualo 01111 de .Joio PeM0& - PB, eii'I'Oll'endo dlacrlmiDaç6ee COD
tldu Do lrdltal de OoDCOrrfncl& Pdbllca para coDitruçlo dO edlll
~ OrPaa J'Uen4irlol J'ederall, D& capital daqu~e 1:1-

- IUquertmento n.0 11118181, de 1UI6Dda para o PI'OJeto de 
Lei da 0Am&r& D.0 :tee/81. 1111111 .. ' . 

- Bequerfmentio .n.• 880/81, de tuPnal& para o PI'Oieto de 
Lel .~ _Cim&ra D.0 ~/IS .. 1111111 · . 0 

- Requerlmmto ii.D 101/81, de urpnc!a p&r& o PIO,Ieto de Be-
!IDluolo JLO 11J/8S, 118M . . . . . .• 
I.:· .;:_ Requerimento 11.0 IlM/II,'. de 1Jl16Dcl& par& O Projeto de Lei 
da Clmara n.• 2'15/IS. 51K1 · · 



- Requerimento n.o 81115183, de UI'IIIDcla para o Projeto de Lei 
da c&m.ara n.• 2'18183. 61M2 

-Requerimentos n."" 1011 e 110'7/83, de uratnela para oa Pro· 
jetoa de Lei da CAlDara n."" 2'13 e 2118/811. 511113 

-Requerimento n.0 808183, de UI'IIIDcla para o PrDjeto de Lei 
dO Senado n.0 46/!12. 51155 

- RequeriZMnto n.• 808183, de urgência para o ProJeto de Le1 
n.• 2'14/113. 5856 

- l'a~~endo uma retrospectiva do ano de 1983, no enc•rra
mento da 1.• 8eBaAo LeiJIB!atlva ordinária da f!l.• Lelllalatura. 5913 

IBlB CJIUA 

- Estemando as aspirações do povo acreano ao enaelo do 
transcurao dO 80.0 anivetairlo do Tratado de l'<!trópoUs. 5890 

- Aparte ao Ben. :uareo llaclel. Mtl 

- Aparte ao Sen. Itamar l'ranco. 5448 
- Aparte ao Ben. Claudlonor lklrlz. 5816 

-SOlicitando a adoção de critério, a ar fllwlo DOS preços 
doa combuatlvell, que nio preJudique oa eatadolllnterloranoa. 5619 

- Aparte ao Sen. MerballUrema. 11660 
- Beferlndo-ae iL atuacio deanvolvlda pela ll'llndaçio de Al-

sl.stêncla ao estudante. 6740 
- Anall.aando a partlclpaçio da mulher no pzogreuo da huma

nidade e a .oerregaçio por ela sofrida DOS dlvenoo 18tores de aoele
dade. 5'137 

- Projeto de Lei do Senado n.• 301/83, que autorlsa o Po<l1>r 
Executivo, através do Mlnl.stêrlo da I'IUII!Dda, a elaborar o pro)O>to 
do novo Código Trlbutirlo Nacional. 5858 

rrAMAB fi!.A!NCO 

- Anallaando a .oltuação sóclo-econ6mlca do Pal.ll. 5854 
- Esclareci>Ddo iL Presidência, em catitar pessoal, nlo colocar 

o!lllticuloa iL aprovação dos IteM 1 a 15 da ordem do Dia. &S83 

. - Tranlcrevendo D08 Anafa do Senlldo ''Carta de Belo HorJ
~~"· aprovada no I OoDgresso de Bconoml.lltu de Jrllnas Qerals. 

- comentando declarações do Presidente Joio J'lgue.lredo, na 
Nll!érla, a. respeito !le eleições dlretas para Pre.oldente e Vlce-Pre
alc!A!nte da Repdbllca. IK23 · 

- Beferlndo-ae a denlblclas divulgadas pela Imprensa .sobre 
J.rregularl.dades que estariam ocorrendo no eonselllo Nacional de 
l'<!tró.leo. 5445 

- Solicitando a Inclusão do ProJeto de Lei de CAlDara 11.• 17, 
de 1983, na ordem do Dia. IK51 

- Requerimento n.• 1157183, solicitando Informações ao Poder 
Elreeutlvo relativas ao Projeto de Lei do Senado 11.• 84/83. 5478 

-Apresentando o Requerimento n.• 858183, propondo a cria
ção de comluio especial destinada a e:uml11ar e avaliar grawa 
denlblclas do JCII'IUII. de BnBílla e do Cloneio Brulllenoe, envol
vendo o Conaelbo NaciOIIIal do l'<!tróleo. 6&115 

- Apartes ao &en. Jooê Fragelll.. 6481 

- Apelando ao Govemador de Golú em favor da comple-
m.entaçlo da l'Odoria Caldas lllova.t-DI"91.11a de Minas Oeral.ll. IH83 

·-Projeto de Resoluçio n.• 119/83, que extingue o 1 s.o do 
art. 77 do Begfmento Interno do Senado Federal. 6500 

- Requerimento n.• 857/83, propondo a crlaçio da comluio 
especial para examinar e avaliar de11"6Dclu do Jomal de BrB8flla 
~~: Brasllleaae en.olvendo o Colllelho Nacional do 1'<!-

- ApBI'te ao Sen. :UUrllo Badar6. liMO 

- Aparte ao Sen. HPmberto Lucena. IIIIG 

- \Oiscunsando .sobre a reallzaçAo de eleição dlretu para :Pre-
aldente e Vlce-Presldente da Rep6.bllca. 11551 · 

-Aparte ao Sen. Vlrslllo Tivora. 6656 
- BncamiDhanclo a votaçlo do PI'Dleto de Decreto LeiJIB!atlvo 

n.o to/113. 6670 . . , 

-Encaminhando a votaçio do Re<iuei:bn.iato n.• 888/83: 5580 
. -ll'azendO lndapção à Ilesa aobrW tramit&çlo·de ~io 

dispondo da criação de comlaão ZSpeclal. 11617 . 

v 
- Solicitando que a Presidência raça coutar da. Anala o Ofi

cio da J'ederação da. Dlretoml IQJI.IItu de Minas Oeral.ll e do 
Clube dos Dlretorea J:Qjf.lltas de Jrllnas Oeral.s, que se poalclo.Dam 
contra o aumento da al11;1uota do mM. 11&19 

-Requerimento n.o 8118/83, de lzanscrlção noa .&Dais do Se
nado, da matéria. publicada no Can'elo Bra.dllall8e 10b o tltulll 
"Meu amigo Teot6Dio", do jomall.sta João BmUio l'alcio. 5820 

ro JBD/:.aa=hando a votação do Projeto de Lei do Senado núme-

- Encaminhando a votacio do Requerimento n.• 8211/83. 1883 
- DI!ICOrdando, em declaração de voto, do entendimento enca-

mlnilado iL Mesa, pelo Sen. Relvldlo Nunee. 6888 
- Levantando questão de ordem 110 encaminhamento de vota-

çio do Requerimento n.o Dl/83. 5886 

- Indagando iL Mela, aobre .otação de requerimento. 1889 
- Encaminhando a vota.çio do Requerlme11to 11.• 1189/83. 5891 

- EncamiDhando a votaçio do Requerimento n.• 88U83. 5893 

- llbrmui&Ddo queetão de ordem na votaçio do Requerimento 
n.• IIC/113. 64196 

-Formulando questão de ordeDI na votaçllo do Requerimento 
n.0 8711/83. 5897 

- Fazendo declara.çio de voto na votaçio do Requerlme11to 
n.0 879/811. 5888 

- I'Ormula.Ddo quNtão de ordem na diiCuasão do :projeto de 
Resolução n.0 128/83. 6'100 

- Apreciando o Parecer emitido JH'Ia Comlasio de eoaatltulçlo 
e Justiça aobre o Pio3eto de IR.eaoluça.o n.• 1'23/83. 5701 

ro aãit~va;:::do questão de ordem .sobre o Requerimento n6me-

- Levantando questão de ordem para. dllcuuio de parecer. 
I'I1K 

-Formulando questão de ordem para. emitir o Pareoer da 
Comlasio de J'lnanças .ao1ne o Projeto de Resoluçio n.o 12S/83. $704 

- Emitindo Parecer, pela Ooml&lllo de J'IDI.DÇ&II, o10bre o Pro
jeto de BeaOiuçio n.o 12S/83. 5'108 

- Trazendo apeiO consubStanciado na "C&Zita de ValadarN", 
dlagnoatlcado o quadro atual das Pretelturu mlnera.la das repões 
leste e 11onleste do lllltado de Minas Oeral.s. 11'121 

JAJSON BABRI!ll'O 
-Apelando ao Ministro dos Transportes o pagamento dasln

denlsaçõea de ialxas de terra desapropriadas em Santa Catarina, 
para a CODBtruçio da Bll.-101. 18M 

- Requerlmenoto 11.0 850183, BOllcltando autorlsaçio para. par
ticipar, como Observador Parlamentar, da XXXVIII &es.sio da 
Allembléla Geral das Nações tl'llldas, em mlaBio oftclal. 5357 

- Dlscorrmdo sobre a CODjuntura nacional. 5&11> 
- Alslnalando o poalciOIIamento dos agricultores de lll)ja do 

Pala, contra medidas que eatarlam para aer decretadas pelo ao
- l'ederal, criBIIIIo novo Imposto Incidente 101mt as 8liiPQrtaçõel 
daquele !ProdUto. 111120 

.roA.O CALliiON 

- Aparte 1110 Sen. Gabrel Hermes. 61148 
- A!Pa.rtes ao Seu. Odaclr Soans. 113110 
- Aparte ao Se11. Llllz Vlma. 54011 
- Aparte ao Sen. mno Guell'OI. 11408 
- Apartes ao Sen. Almlr P111to. IMin 
- Aparte ao Sen. Itamar l'ranco. 1K4B 

~~~o o faleclm811to do Sr. l'lled. lllemer, auplente de 

- Aparte ao Ben. Joaê Pncelll. IKIIII 
- Beivllld1cando o zeotabeleelmento da ylncnJa.çlo obrlga.tmia 

de peroentual da receita de lmpoetoa para • man"lltelncio e desen
vo.!vlmento do enalno. 6496 

0 ~!;!~~~ a:~tado perpetrado contra o jomal do 

- ODmunlcando crue ae auaentari do J'a.la. .11611, Ci8li8 

leto
-d ~~mento n.• 861183. de zetlrada de emenda ao !Pro-

e ._..uçio n.• 111/1111. &SI28 . . . 



VI 

- APKtea ao 8eD. MUrllo Jlaclaró, llli40, 11641 
- Bllrem!nb•ndo & 'tOCa9lo do Reqllelllllento D.0 1118/83. aail 
- All&rW ao &8D. AdeltJellur.D&.· N.w , · 

·· - 8oll4erleeZldcH u bome~~aPDA J)l'eNdea pele CllmAr& doa 
Deput&doe ao lomel o ......, • 11. .I'&IIID. 688S 

- Dllcii&IDdo o Prol no ê Jtelo1u~ n. o 12'f/BS. 1'111 

- Acr&4ecencio - 'membrcll do OonlftiiUO N&elcm&J e eJnO-
•&çlo de limelld& t. OOildltul~ de na eullarl& que 'I'IDc1ll& por
eentapsw 401 ~ t. m&Dutençlo de ·d-n'fOI'flmento do 
eaa!DO. II8D 

.JOIO LOBO 
- BII&Jteceado · JII'OIIQIIIcjo a~t&d& pelo Cklftrnador dO 

Plaul, ao PleDirlo da 8Uilii!:NB, ~ medldal apre-
8elltadal em prol do i~Men...r..lmanto da ret11o DOrdeiUnL IIUO 

- A.Parte 110 aen. 11areo 11ac1e1. au1 
- Clamentalldo a IDdlc&9lo lelt& pelo IIIDIItro JMbu P&ua-

rlllho do Dr. lotrall l'n.lat. para um:er o AliO de Becretúlo
Oer&l do liiDiaWrlo da Pre'fldmala e .u.s.tenda BoclaL Ml'l 

- ~ ao Ben. llam&r J'raDco. &UII 

- Aperte ao aen. V1rJ111o Ti..orL 1111111 
- Aparte ao aen. 11areo lhelel. 11180 

- Oomentatldo &r1lao pubUc&do DO l-.1 ... 111ru1J a N• 
'jlelto do pro-., eleltor.l para & eiCOib& dO Prelldante e Vlce-
Pl81dente da 1tep6blk:a. 81511& . • 

. - A1i&rte 110 Seil. la.6 J'r&lelll. 8«111 
- Apar1a ao aen. Alberto 811ft. tiG'I, 11828 

.JOIO U)Ç[O 

- Bl>camtnh•ndo e ~ do ReC111er1Dianto n.• 1118/83. 1111110 

.JOROB BOBNHA'D811:N 
- DetencleDdo JIIOfldeDclu em· f111oor 401 baDCOI de dMen

'IO!'flznento re&toa&J e ellladual. 1182 

.JOI5& J'R.AOII:LLl 

- Apen;. ao aen. Ram&r rraneo. 1144'1, IIMI. 
- ApaiW ao 80D. Blllo Ouelroe. M'll 

. - ncendo -.ntira m~~re a -. dai elelç6el d!retae e c1a 
pftln'OI&9io do IIWid&to do Pluldente da Bep6bllc&. MIO 

- Aperte ao aen. Jellon Jl&noet.o, 1161'1 

-:- Dllc\ltllldo o Projeto de BeiDIUOio n.0 UI/IIS. llllrl 
- ~ 110 11en. Bwnberto LuciD&. 1M2, mt, 1'118 
- Dlaculllndo o ProJeto de Decreto Le&s.l&U'fO n.0 40/11. 111111 
- .Acl&rtee ao 80D. .Joio Lobo. 1188, 111111 
::.., Apertai ao aen. CI&Ddloaor BoN. 1111. 1111111 
- DemoDitr&ndo O~ que CICCirr8d DO dMID90tflmllnto. 

dai aldadu lnterlor&DU do Pela, cuo <~e c:onereu.e u mud&llcu 
enUDCI&d&e no cri~rlo de llDÇio do. pftÇOII dos eombuthela. 1124 

- Ap&rlee 110 80D. .Alberto 811ft. tiG'I 

- ~ ao aen: Benedito. l'errllr&.. 6'1118, 11'13'1, m1, 11'18 
- Apute~ 110 11m. B&ld&Dha DerSI. rm 
- Aperte ao 8eD. Old 8empelc). 1'180 
- llm1tlndo Parec:er; pele Omullllo de J'ID&nVU, oiObre o PlO-

JeOo de Lef d& Clmara JLD 11811/11. U2ll ' 

~ lDNACIO n:IUIZIBA; 
- Aparte &O 8eD. Derr&1 de P&lft. 1181 
- Requerlmanto n. o 2'11!11; de re&IJ-.qlo de ....ao eiPI'ala' 

PK& bomenaper e mem6rla do ez-8eD&dor 'niOtODio VII&1L . 111M 
• - lilllltlndo P~1 pela OcJmiaao de ooG.tlta~o~o e hnloa, 

.obn o ProJeto de -av~o D.0 JIMIII. ... . 

1oa LDia 
- Pl'oferlnilo Plãcer; Pela Qlm!allo deJ'ID&II9U, 10111'9 o Pm

kto. ~. a.olliQio Ja.0 111/IS. ·. 111111'1 
- .Apartee ao Seu. .JoM l'l&pl1l. IIG8 ·:·' , : 

·. - Bleluerlmemo n.• 881/11, de pronopolo da -'o pelo prr.-
110 de MO m!nuODL 11'101 . 

- BmWDdo P&Ncer, pela Oomllllo de Jlloclllomi&, .obre o Pro-
Jeto de BeiiOiuolo n. o 12S/IIS. 11'1111 · . 

- Proterlndo Panaer, pele Comluio de I:CODOml&, 10bre e 
Mezlaapm n.• 222/811. 11'112 

- Bxprlmlndo Perecer, pela ODmlaalo de J:coaomi&, eobre e 
llen.oapm n.o 225/83. 5'138 

- A~J&rtu ao aen. Dlllerte 11er1a. 1'158, ns 
- Ãpartu 110 80D. l!laldanha Denl. t'I'Tl. 1'1'12 
- Alp&rte ao 8eD. Cid S&mp&Jo. 1'182 
- Comentando 'fl&pm reellza4a pelo PIUidente de Repdb'lc& 

a p&IHo afrlc&noo. 1182'1 
- Zl:prlm!ndo Parecer, pela OOm1aslo de J'ID&Dçu, ~ o 

!PrOJeto de Lei da Olmar& n.o 111'1/11. 11838 
- Ln&Dt&ndo questlo dP ordem .obre e emlalo de ~r 

oral IIIMII · 

- Ocmtr&dltando queetlo de Olliem. 11840 
- Bllprlm!m!o Perecer, pela OoiDIIIIo de ..._,, eobre u 

PmiDd&l ao Proleto de ReeolliQio n.0 121/811. IIIMO 
- Bmltlndo Parecer, pele OoaiiNio de P!n&DoU, oiObre o Pro

Jeto de Lei da Clmara D.0 2'15/11. IIIM8 
- Requerimento n.0 tlO/IIS, de dl.lpeMe de publla&çlo para 

lmed1& ta &.c:UIIIo e 'fOt&olo de red&çio ftn&l de J:meDd& do 
8eD&do ao Proi.W de Lei da Clmar& n.o 1/111. ,.,. 

- Aparte ao Sen. A1o7a1o Cb&'tea. 11911 

lOBe BARNI:r 

- Requertmmto n.0 8116181, .ollcltaDclo autorlaolo para par
Ue1par, como ObMrndol' Parlamantar, da lCCtVm Beulo di. ·~ 
<~embW& Oer&1 dU Keçtes 'DDidu. 110 . 

- Oomlmlc&Ddo que ae -tarA do Jlúl. Mao 

.nJ'l'AHY IIA()AIBiftl 

- Bequedmento n. 0 M11183, ·IOIICit&Ddo eutorlsaolo p&re par
Uclpar, como Oblerndor P&Nmentar, de laXVIII IJeulo de :Aa
eembW& Geral dai Neçtes 1Jnldu, em m1u1o oftcle1. awr · 

- Coaumlcando flUI ae I.UI8Dtari do PeJa. 111'111 
- Bealltrendo & lleDiapm de D. Melar Br&ndio VUel& aos 

pertldp&nles do CoDcreeao Buearll&lco BesiOn&J. re&llado - 8&1-
Yador lBAI para CIUe 00111te doe .balo eomo aomplemanto lndla
pembel de 1e11 pron111lal&men:o. &182 

-ProJeto de Lei do aen.do n.0 :1188/11, que d1lplle eobre. o ==:toa.: 1'1114& ·brat&, de diiJ)IIIM oom emprepda. do-

- l'ld1ndo e retlrad& de IIIIIODd& de eua auklrl& ao Projeto 
de Lei da Olm&re n.• 1te/IS. Hl'l 

-~ 80bre a poUUea uJ&rl&1. 1111110 
- Aparte ao 8eD. la.6 l'lqelll. 111n 
- IIZped1ndo Pvecer, pele Ollallldo de lllmlclplo Mlbn o 

PIOjeto de Beeo!uolo n. o :llrl/811. MU ' 

. - Aperte. ao llen. 11&1'00 ll&clel. LIOCIII, 11111, 11682 
- Oom8Dtando 'noUel& ...icw&do De1o Jom&1 o GIOIIo refe

rente e ln~ de 8II:PLAN em redusfr o mdlae de ~utae doe 
banetldaa apoeentadoa. l&'lll · 

UI:MOIR VARGAS 

- BeQuerlmento 11.0 175/a!, cio dl.lpeu& de pulllloqlo para 
lmedl&t& d1acu.ulo e 'fOl&çio de Emenda do 80Dado ao Prol eto de · 
Lei de Clmara D. o 112/83. leia . . 

- Referindo-R, pele ordem; & eztrePoieçlo do.~ de 
obltruolo na 'fOta9io do Requerimento n.• 1'18/11.. 6'100 

. - Ponnul&ndo queetlo de ord- quanto ao pr&eo dae Oomla-.a.. l)&r& llllltlrem o Perecer oraL I'IOt · 

I.OIIAB1'0 lONJOR 

·- Aperte ao 8eD. LDis VlaD&. 6ll:e 

- ClOIDUDJcudo Urm!Do do pruo para ~&eolo de emen-
da ao ProJeto de a.o!IIVIo 11.0 W/83. Mil · · . . 

· ..;... PrQJIW de 11.-J1ao1o n.• llll8l, GDe &Pile 10bre e publl-
eqlo de ~:do eecrltor cara Chl&oebío. 114'18 . ·· 



- IIOmellqeaDdo o a-81Dador lutlu !'UIIII'IDbo 110 -
to em que 8. J:E.• 6 DODduldo • Puta da Prmd6Dcla • Aulaten
ala I!IOci&L IMIII 

- Auoc1ando-ae u bamellqena prutadae 110 a""'-dor Teo
~ '9\lela. 11681 

-~ 110 8eD. JleDedlto hrrelta. -
- Oon-.oc&lldo -ao atraordlnirla com ordem do dia que 

dellinL 6&70 

-Declarando preJudicado o Projeto de Ruoluçlo n.0 117183. 
em 'flrtude da pl'OIIl'lllpçlo da Ruo!uçio n.0 1.1&181. I6Tl 

- Decl&raDdo preJudlcaclo o Reqlll!rlmmw n.• 8'17/83. 118'11 

- Dlaeorrendo o10bre o c:lnqilentenirlo de twulaçlo da 1.• uni-
dade rotl.tta da B&hla. 1111'13 

- Oomunlcando pruo pua oferecimento de emendas aaa 'PIO
Jetoe de Lei da ctmara n ... wr. 1118, 210 • 271181. 118111 

- Deferindo queotio de ordem do Sen. namar l'r&DCO pera 
em.lallo de Parecer. 6'100 

- Contraditando &riUDlMito do Sen. Itamar l'ranco. &'108 
- Conl'OC&Zido .eeulo con.lunta com ordem do clla que de-

III~~~&- &'113 
- Dlleorrendo olllU oble"a~e eobre o Centro de Beablll

taqlo Sara Kubltaobet. 11'140 

- Be~ o u.o anlverlirto da ODmpanbla Brullelra de 
Alimento. - OOBAL. 11'1119 

l.OUJUVAL BAP1'18TA 

-Requerimento n.• 8117/81, de tzanocrlvio Doe Anala do Se
nado J'ederal, das Ordene do Dia dOI Uln1ltrol do J:úrolto, da 
Anoaiutlca e do Chefe do 11:!1~-llalor ela Armada aluiu ao 
48.• anlnrairlo da Intentona OOmunllta. 6&'19 

- J'ueDclo homellapm póetuma ao Senador Nilo CoelhO. IMI17 

- Beeea'tando o aumento do pereen\ual de \ramfer6nela de 
~ fbcal.l da 'D'lllio para 01 Jbtadoe • ](nnlclploa. 118'18, 01120 
(rep) 

- Bmlt!Ddo ~r pela OOm1allo de Belaçllea ll:lderlore.. 
.sobre o Prol eto de Decre!o Leal&l&tl-ro n. • G/&'1. ma 

- :Beferlndo--ae a dlacuno :proferido pelo Xlnl8tro Rubem 
Lll4wll :aa Doo1& A~ca de Barb&oena C'YOl. &'lü 

- Proferindo ~r. pela Oomllllo de J'lnançu, .oobre o Pro
Jeto de Lei da Olmara n.• 2111/E3. MM 

- B:lrprlmlndo Perecer, 1181& Oom1&slo de J'lnanqu, aobre o 
ProJeto de Lei da Cimara n.6 2711/81. &~ 

- B.el&t&ndo o trabalbo desen'I'Ol'rtdo pela Delepçlo Brul
t.lra na reunllo do Parlamento Latino-Americano, reallndo em 
Quito. 11'180 

- Puendo neerolótllo do Dr. 'Y&rOOI J'errelra de .Jeauo. ti8Z2 

- Comentando ~ proferido peJO .JornaUata Roberto Ma-
rinho, em New Yorl<, •o receber o prtmlo "DDrectorate Award/83". 

&M7 

- BDrando Pareoer, pela Oomlulo de Aalluntoe Rqlonala, 
.oobre o ProJeto de Lei da CAmara n.• HIIIBI. 1186& 

- Proferindo Parecer, pe1a ODm1uio de J'lnii.IIÇU. eobre o 
ProJeto de Lei da Clm&ra n.• Z'H/81. &811'1 

L1l1Z OAVAIDAln'Z 

- Apartea 110 Sen. Itamar :rranco. IH4e 
- Aparte 110 Ben. Lomant.o .J'(mlor. MM 

- APartei ao 8en 1016 J'rqe1JI. Mel 
- Lendo "Carta de Brasllfa" COIIIll!latmalmdo .. COIICiuo6ea 

de reun11o naJia4& em Bnallla, pela ,unntaóe DemOc.._Uc& 
Bocl&l. 111161 

- AnaHundo a qrolnddltrl& &ÇUCaftlra de AJqou. IMIIIO 

- Aparte ao Ben. DIDarte ~ 15!1'12 
- Dluldo conbeelmento • casa da lfoçio da ClDiara Munl-

etpa1 de Blo .Joio NepoalliCIDO. IIM'1 . 

- Requerlmentoe n."' 1101 e 802/81, de clllpenaa de publlcaçlo 
para Imediata dlacuuio e YOtaçlo das l'edaçõu tinais doa Pro
Jeto. d• Deereto LePl&UYO n,00 li e 12181. 158&3 

- :Bequerlmentoe n."" 802 & 1105/81, de clllpeDI& de publlc&
vio para lmecllata dllcuaaio e Yotaqlo das ndaq6ea fiDm do4l 
Proletoe d• Ruoluçio n."' 12'1, 121 e 128/BS. 11811 · 

VII 

-Aperte ao Ben. SIUDberto Luoe:aa. 1111' 

- Aparte ao Ben. Bober1lo Batumlno. MU 

L1l1Z VIANA 

- ftl8lldo hoaleD&Iem póe&wna 10 Prelldente Nllo Coelho. 
&t05 

- ProJeto de Buoluçlo n.• 111181, que clllp6e .aobra a publl
aaçio dOI trab&lboa do acrttor CarlOI Chl&cchlo. · M78 

- lblcam!Dhando a YOtaçlo do B.equerlmento n.0 8118/81. &&78 

.YARCBLO IIIB.ANDA 

- Bel'flndlaando a IDa~ de wna fibrlc& de cimento em 
Bodoquena CMBl. Mn 

- Aparte ao Ben. Baldanba Dera!. &771 

JU.RCO KAOW. 

- Defendendo a adoqlo de wna palitlca ~lobal de recunoe 
hiiii'IOOII para o Pala e, em parWcular, per& o MOrdeRe. MIO 

- SUprindo um melhor aproyeltamento das potenalalldadea 
da &II'OI)eCIIirl& de - Pala. 1111111 

- ll:mltlndo Parecer, pela OomlaAo de B.elaçllea btarlorea, 
IObre o ProJeto de Deereto Le81&1aU'I'O n.0 40/83. 8188 

- l!ncamlnhando a 'I'Otaqlo do Requerimento n.0 8118181. 8180 
- Aparte ao Ben. Lourl•a1 Bapttata. aen 
- Beaftrm&ndo o papel do cr6cllto rural no d&lenYol'rlmento 

da qrlcultur&. 11831 
- Aputee ao 8eD. Aderballurema. aea 
- Dl.loOrrendo aobre a poUUce mlneral e o apolo ao pequeno 

e m6cllo mtnerador. 118111 

IIAB.CONDI!8 OADELHA 
- Aparte ao Ben. Denal de Pa1u. tiiC 

- Comunicando que M auoentari do Pala. &&10 

IIAlUO MAIA 
- Apartei 110 8eD. !Wio OUetroe. MIO, IHIIl, Ml2 

- Aparte 110 Ben. 1016 J'l'splll, M81 

IIAKTDI8 FlLBO 
- Requerimento n.• 852181, IOllcltando CI'De tenham traml

taçio con,Junta 01 ProJetoa de Lei da Cl&mara n.00 238 e 188/ll3. 
111711 

- Defendendo eltlç6e& <llretaa pera Prelldenta e V\oe-Prell
dente da B.epdbUca. Mll 

-Comunicando queM auoentari do Palo. M78 

MILTO:!i CABRAL 

11423
- Bellfatrando o ao.• anlyenirlo de tundaqlo da PB'l'BOBIUB. 

-Aparte ao 8eD. namar l'ranoo. IK28 
- B:ncamlnhando apelo recebido d&e l'ederav6aa das IDd6a-

trlas doa J:atado& da Paralba e de Pe1'11&111buco, em fawr de me
elidas que ylaem o fortalecimento do Banco do Nordeate do Brasil. 
&&M 

- Aparte 10 Sen. Humberto Luc:&~&. &'lU 

- Beapondendo apelo do Sen. Benedito J'errelra. &788 

MOACYB. DALLA 

- oamlllllcaDdo a JINMliVa na cua c1o ar. Old ftl.ló aam
paJo, e~op.enta conYOC&do em "ffrtude do faleelmeuto do lle'nador 
Nilo Coelho. &a4J 

- Declarando empouado como Benador 'da Bepdbllce o ar. 
Cid J'el,l6 Sampaio. IIM4 

- Oon-.oiWldo aeldo u&noniiDirl& com Ol'dem do Dla que 
dell&n&. IIM4 . 

· - Comunicando o arqul'ramento do ProJeto de Lll da ct.
mara n.• 111/83. IIM4 

· - ComUDicando o arqulumento do .ProJeto de Lei da Ct.mara 
n.• &3/83. &378 

- Con'IOC&Ddo MAIO atraordlnirla com Ordem do DI& que 
der.tana. &311:1 · 



VIII 

- Comunlcando o :recebimento dO Oflclo a/n.• ·211/811, dO go
vernador do Estado do :Ma:ra.nhiO. 6388 

- Comunicando o recebimento d& documentaçlo neceulrla à 
tramitação dO Oflclo SJn.• 29/83, lido na &e~~lo anteriOr. 5404 · 

- Alaoci&Ddo-ae u liOmenapJIB pl"eltadu ao Prealdente Nilo 
Ooelho. 5408 

- Comunlcando o adiamento da apreciação do Requerimento 
n.• 855/83. 6410 

- Comunicando a deBisnação de Senadores dO PDS, para In
tegrar a Delepção dO Grupo de Parlamenta.es para Estudoa de 
População e Desenvolvimento a realizar-se na cidade dO :Mú1co. 
64'16 

- Oomunlcanclo que a hora do Expedtente cl& preunte &elllo 
aerã destinada a hOmenagear o ad9011&d0 Bericllto FOntoura Bo· 
bral Pinta designando comiiBio para Introduzir S. s.• em Ple· 
nárlo. 5499 

- A.uoclando-se, em nome da 114es&, u bomenasens ao advo-
l&do Sobral Pinto. 5501 · 

- ConvocandO aeuão eztraordlnlrla com Ordem dO Dia que 
designa. 5511 

- Comunlcando o recebimento da l\4eDiagem n.• 222/83. 581t 
- AIBociando-ae, em nome da Mc8&, aoa wtos de pe•ar que 

o Ben. Humberto Lueena tes em bomenagem ao ex-senador Teo
tônlo Vllela. 5817 

- Oomunlcando recebimento de telex do Ministro Ramiro Sa
raiva Guerreiro de pesar pelo falecimento do ex-Senador Teotônlo 
Wela. 5820 

- Conwcando IUiio eztraordlnllrla com ordem do dia que 
dealgn&. 5820 

- Comunicando o recebimento da :Mensagem n.• :125/83. 5820 

- Oon90cando sessão eztraordlnlrla com Ol'clem do Dia que 
dealgna. 57H 

- ComunicandO pruo para, oferecimento de emend&s aos 
Projetas de Lei da CAmara n.•• 275 e 2?81811 e Projeto de Decreto 
Leglalatlw n.• ta/83. 5'135 

- AalllnalandO o ta.• anlverslrlo da Campanha Nacional de 
Escolu cl& Comunidade - CNEC e a CCI!ICM8ão ao prof. Pellpe 
Tiago Gomes do srau da Comencl&dOr da Ordem Nacional do Mé
rito Educatlw. 5'1t0 

- Convocando &eiSio extraordlnllrla com Drdem do DI& que 
designa. 67t5 

- eonwcando &eiS1o extraordlnlrla com Ordem do Dia que 
dealsna. 5850 

- Com.unlcando recebimento de comuDlcação do Senador Vlr
IJÜIO Tlvora, que ae ausentarâ dO Pala. 8850 

- COD90cando aeulo eztraordlnlrla com Ordem do Dia que 
desllll&. 5853 

- eonwcando &elllllo eztraordlnlrla com Ordem do Dia que 
deBisn&. 5855 

- Oonwcando aeaaão utraordlnlrla destinada ao encerra
mento da Prlmma Beali.o LesWatlva Drdlnlrla da Quadra.PIIma 
Sétima Lelllllatura. 11882 

- Eldarecendo que a presente &ellllio e deSUna ao encerra
mento da 1.• Belaio Lel!llllatlva ordlnlrla cl& t7.• Leglalatura. 8910 

- Apreaentando, no encerramento dos trabalboa da 1.• BesaiO 
Leslalatlva Drdlnlrla da f.7 .• LeBial&tur&, os &lr&dec1mentos da 
Mel!a à cola.boraçlo, l'I!COllhecida, doa runclonlrloa da Casa, do 
PRODA8EN e do omRAF peloll resultados alcanç&doa pelo Se
nado Federal. 5918 

-Comunicando que a aeulo aolena destinada à jD.atalaçlo 
dOI trabalhOI da z.• Belli.o Legislativa Ordlnlrla cl& 47.• Le!lls
latura, rea.Jizar-ae-6. u 15 boras do dia 1.0 de março de 1984, no 
Plenê.rlo da CAmara dos Deputados. 5917 

MmULO BADABO 
- Bxternando repulaa ao atentado contra o jornal O Estado 

de 8, l'aalo; e reptrando o centenlrlo da nuc1mento do c6nego 
Raimundo otlvlo da Trindade, a er comemorado pela Arquidio
cese de Jl&rlana (MQ). 5338 

- Rellatr&DdO o ao.• anlvenllrlo da 11111rte do Presidente .JObn 
Kennedy. 5539 · 

- Preatando bllmenasem ao Ad9011&do :l[ert.cllto FOntoura So
bral Pinto. 6839 

- Requerimento n.• 8'18/83, aollaltando a &nell:&ção 11011 Pro
jetas de Lei do Senado n."' 158/79 e 30V80, os Projetoe de Lei elo 
Senado n.•• 73 e 75183 e o da CAmara n.• 10/83, por veraarem de 
mat.!rla çarrelata. 55~8 . 

- Encaminhando a votação do Requerimento n.• 828/83. 5884 

- Re11.uer1mento n.• 8'18, de transrorm.ação cl& aeuão em ae-
creta para 90tação do Requerimento n.• 852/83. 5887 . 

5889
- Indagando da 11/le..a aobre requerimento em 10taçi!.o. 5888, 

- Pronunciando-se pela retirada dos doia requerimentos de 
sua autoria. 5888 

· - Pedindo à Prealdê.ncia a lnclusi.o dO Prol eto de La! n.• 
129/83 na Ordem do Dia da aesslo eztraordlnllrla anteriormente 
convoc&cl&. 5870 

- Requerimento ·n.• 882/83,. de votaçi.O aecreta para o Requa
rlmento n.• 879/83. 5893 

- Solicitando, pela ordem, o avulso contendo o Projeto de 
Reaoluçlo n.• 123183. 8894 

- Apartes ao Ben. Itamar Franco. 5702 
- Apartes ao Sen. Humberto Lucena. 5714, 5715, 5718 
- Apart• ao Sen. Ocl&c1r Soares. 5723 

NELSON CARNEIRO 

- Referindo-se ao atentado perpetrado contra o jomal·o Es
&ado de S. l'aalo; à atuaçi.o da Oom!Bsão Especial criada para a 
revlaão da Lei de Segurança Nacional; ao XVU Encontro N&c1o· 
nal doa Escrltorea, à homenagem a ser prestada pela UNB à me
llldrl& de 'l'ellllelra FreJtu; e apelando em favor doa canav:leilos 
de Oampoa (R.JJ, em face doa prejulzos causadoa pelas chuvas 
naquela ft!glio. 5338 . 

- Projeto de Lei do Senado n.• 292/83 - Complementar que 
acrescenta dl.spasltlw à Lei COmplementar n.• 11/71. 534t' 

· - Baquerlmento n.• 841/83, aollcitando autorização para atuar 
como Oblervador Parlamentar, junto à Auembléla Geral duNa
ç6es Un.ldu. 5345 

-Requerimento n.• 842/83, solicitando a retlrada, para reexa
me, do ProJeto de Lei do Senado n.• 235183. 6345 

- Apreaentando ao .Minfatm da Previdência e Assistência Bo
~:.!~~~~~tf1es yfsando equ&elonar problemas pertinentes àquela 

- Proferindo Parecer, pela Oomlsaão de Relaçlies Exteriores. 
aobre o Requerimento n.o 848183. &858 

- Defendendo relvlndlcaçõea de policiais 1111Jltares do Estado 
do Rio de Janeiro, referentes ao alatema de promoção. 5358 

- Aparte ao Ben. Derval de Paiva. 6381 

- Comunicando que se ausentarll do Pais. 5378 
- ProJeto de Lei dO Senado n.• 29t/83, que rewga dllpoa.IUvo 

da Lei n.• 5.889/83. 5379 
- Defendendo melhoria da arrecadaçi.o munlcipal. 11391 
- ABIOciando-ae, por carta, u homena~~ns prestadas ao Ad· 

VOI&do Sobral Pinto. 55110 
- Juatlflcando, através de carta, aua ausência das hOmena

gens prestadu a Adolfo Bloch. 5'1:12 

- Destacando aliUDI upectoa da atlvld&de parlamentar no 
~:::~~~to da 1.• .Beallo Leglalatlva Ordlnárta da 47.• LeBial&-

OOTAVIO CARDOSO 

- Pmfll'lndo Pancer, pela Oollllllio de Relaçliea Exterlarea, 
IDbre 01 ReQ.uuinwltoe n.• 8411 e 860183. 6351 

-Requerimento n.• 882/811, de urstncla para o Projeto de 
Lei cl& OAmara n.• 2115183. HS2 

ODADIK SOAm!:S 

- ProJeto de Lei do SenadO n.• 393/88, que utabelece limite 
de remuneraglo para servidores ou emprepdoa de entidades eata
tall da "DD!Ao, dO Dlltrlto ll'ederal e dOI Tarrlt6rloll. 5Mf. 

- AulnalandO a rellpoD88obllld&de dos membros do congresao 
Nac1onal no encontro daa lloluçliea mala convenientes aos lntereuea 
lllall altas da lllaçi.o bra.allelr&. 11979 

- Apart.ea 10 Sen. JalscJD Barreto. 5616, 151'7, 1518 



- I'Wcltando o Poder BKecutlvo pela CBDA11datum do Bmbal
:lllldor Zolio CIIIJI18Dte B&ena So&rea ao ca.rau de Becretá.rto-Geral 
da Orga.lllzaçlio doa BBtadoo Amerlc&DQII. 66'1'1 

- Enca.m1Dhando a 10taçlio do Bequerlmento n.0 889/83. 5692 
- Prestando homenapiUI a Adolpho Bloch. 5722 

PASSOS PORTO 
- Defendendo a &doçlio de mecl.lllamoa que combatam a de

lll'adaçio s&Dltirla e ambiental em CD1'80 DO Pala. 6K7 
- Apartes ao sen. B6llo Ouelms. IMD'I, 5409 
- Comentando palestra p!Oferlda pelo Bena.dor Albano Fran-

co sobre u penpectiYas econ6mlcu braallelra.s. 11820 
-Emitindo Parecer, pela Coml8sio de Se1'VIoo Plibllco Civil, 

sobre o ProJeto de Lei da c&ma.ra n.0 290/83. 58&1 
-Proferindo Parecer, pela Coml&liio de semço Pdblklo Clv11, 

sobre o ProJeto de Lei da CAma.ra. n.0 2'13/83. 58M 

PEDRO BD40N 

- Tecendo conslderaçlles sobre dllcur101 proferidos na pre
III!Dte seaaão pelo seu. AloJ8Io Cha.Yes. 6538 

- PmJeto de Lei do Senado n.0 288183, que estabelece que 
sejam aemeatrala e que nlio acedam SO'JL do INPC os aumentos de 
prep de medicamentos que contenham produtos conatantes da 
Relaçio Nacional de :MBdlcamentoo Eaaenclals- RENAME. õM9 

RAl!MlJNDO PAHBNTJ!I 

- Reivindicando do Oo'femo l'ederal a ampllaçio das llDhaa 
de cridlto 80S Hr!Dg&llstu IIDWIODelllleB. M9r.l 

- Apelando à dlreçlio da BUNAMAN auliorlza.r a Companhia 
de NaYegaçio "MET!111Al!.", a tra.u.sportar artlgoa e gêneros de 
prlmelra necessidade para Kanaus IAM>. 65a 

- Oomunic&Ddo o recebimento do Oficio n.0 ..,83, do Go-
1'81'110 do EBplr!to Banto, solicitando autorlzaçlio para realizar ope
raçio de &mlll'Útlmo atemo DO Yalor que menciona para o fim 
que eapeclfl.ca. 6525 

- Oomulllc&Ddo a retirada da pauta das liBIUiqena n ... 211:1 e 
21K/83. 6538 

- Convocando 8el8io eztra.ordln4rla com ordem do dia que 
dealpa. 6531 

- Oomulllca.ndo o azqulyamento do ProJeto de Lei da Câmara 
n.o 1115/83. 15858 

-:Requerimento n,o 885/83, de dllpeD8& de lnteratlclo e prévia 
dlatrlbui9Ao de a'fUliOB, para o ProJeto de Lei da CAmara n.0 

88/83. 8'136 

- Slla:ltaDdo a lnclusio doa Vale& do :Madeira e Purus DO 

l'OLAMAZONIA. 6'139 

-Apelando aos MIDlatml da .Agr!cultur& e do Interior, em 
fa~ d& alocaçio de recursos u cooperatlyu agr!colaa do Ama
mnaa. 882t 

- Oomulllcando pr&BO para oferecimento de emendas a.oa Pro
Jetoo de Raoluçlio n ... 119 e :IJ0/83. 6828 

- OoDYOca.ndo aeaslio eztraordlnârl& com Ordem do Dia que 
d.ealgD&. 11839 

- ReQuerimento n.0 897/83, de dispensa de lntentlclo e privla 
dlltrlbuiVIO doa aYUisoa para o ProJeto de Resoluçlio n.0 127/83. 
1M3 

IX 

-Requerimento n.0 898/83, de dllpenaa de IDteratlclo e préYI& 
dlltrlbuiVIio doi anlsol para o Projeto de Resoluçlio n.0 128/83. 
11M3 

-Requerimento n.0 111111/88, de dlapenaa de lnteratlclo e prévl.a 
dlatrlbuiVio dos aYUIIOB para o ProJeto de Resoluçlio n.0 129/83. 
51141 

IIOBI!:R'l'O CAJIPOB 

- Comunicando que se a1111111tari do Pala. 6'13& 

ROBER'l'O BATURNINO 

- ProJeto de Lei do Benado n.o 29&/88, que concede laençio 
do :Em,posto .sobre Produtos Industrla.llzados para IUI,ulalçio de 
autom6Yela a IIJcool, por deficientes :n.1coa, nas condições que es
pecifica. 54115 

- Encaminhando a Yot&ção do Requerimento n.0 889/88. &892 
- Reptrando, no encerramento da 1.• Sesslio Leglala.tln Or-

dlnârl& d& -17.• Leglalatura, oa fatoo que marcaram a atuação par
lamentar e a vlda aclclo-econ6mlca. e polltlca no Pala. &915 

BALDAlmA DERZI 
- Aparte 8D Ben. Louri.Yal Baptlata. ll818 
- Apartes ao Sen. JOIIé J'rqelll, ll82t, 111!1.1& 

- Protestando contra a Importação de carne bovina pelo Pala. 
5'170 

- l!:zpr!miDdo Parecer, pela Coml8slio de Relaçllea BKterlores, 
sobre o ProJeto de Lei da c&ma.ra n.0 :1'12/113. 5830 

- Bmllena.&e&Ddo postumamente ao ez-Benador 'l'eot6nlo VI
lela. 11831 

- Requerlmellto n,o 900/83, de urgência para o ProJeto de Le.l 
da CAma.ra n,o 280/83, 61150 

-Emitindo Parecer. pela coml111io de Flna.nçaa, aobre o Pro
Jeto de Lei da c&ma.ra n.0 290/83. 151161 

BBVERO OOKI!lB 

- A,pa.rte ao Sen. Cid Sampaio. 57~8 

VDIOtt.IO TA.VORA 
- RequerlmBDto n.o IKII/88, .soUc1ta.ndo autorlzaçlio para par

tlelpar, como ObaerYador ParlamBiltar, d& JCCtVIII 8e8llio da Aa
sembl61& Geral das Naçilea llnldal, em mlallio of1clal. 135'1 

- Aparte ao Ben. Milton cabra!. 5424. 
- A,pa.rte ao Sen. Almlr Pinto. l42õ 
- Apartes ao Sen. Itamar J'ra.nco. 54.46, IK48, Mt.7, MtB 
- Proferindo Parecer, pela OomJaslo de Relaçlles Blterlores, 

sobre o RequerlmBilto n.0 8511/88. M80 
- Apartes ao Ben. Hélio ouelros. M81, DU2 

- Comulllc&Ddo que ae ausentará do Pala. 1&:15 
-Emitindo Parecer, pela Comlaslio de Relações Exteriores, 

sobre o Requerimento n.0 Ml/83. 51139 
- ProJeto de Lei do senado n.0 800/83, que altera a redação 

do a.rt. 7.o da Lei n,o 6.223/75. &11110 
- Aparte ao Sen. Itamar J'ra.nco. INIM 
- Apresentando slntese doa trabalhos desenYOlvldos no pre-

sente ano pela Comlallio Parlamentar de Inquêrlto que lnftltlga 
fatos relacionados com dendnc1aa do Jomal O BBtado de 8. Paulo, 
sobre oa &cordoa entze o Brlllll e a Po161lla. 115M 
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SENADO FEDERAL 

I -ATA DA Z05t SESSlO, 
EM 16 DE NOVEMBRO DE I!JIIl 

1.1-ABERTliRA 

1.2- EXPEDIF.NTE 
1.2.1 - Elljledlnte noebldo 
-Lista n' 4, de 1983. 

1.2.2 - Dloalnoo do Expodlonte 

UIVADOR HVMBF.RTO LU· 
C'E"'A, como Líder- Propos1.a a
prexc:ntada ao Sr. Min11tro da Fa· 
anda. pelas Federações '-'Ontabilis
aas do!i Estados de Minas Gerais e 
(ioiA~~~o, sugerindo a criaçio do 
"('ru.teiro Atual"', em substituiçlo 
ao crutciro. 

.~t",VADCJR NELSON C.4RNEI· 
RO . ..:umu Lider - Atentado JWr· 
~'feirado ""'ntra u jornal O Eltado * S. hilllo •. '\tu.!lçà,, de!licnvolvida 
.,cla ComiMilo EsJJC':ial criad11 para 
R\ i!loilu du Lei de Sesurança l'i'acio
nul. 17" Encontro Nacional dos Ea
critura. a rcalizar-ae em Brasília. 

SUMÁRIO 

Homenagem a ser prestada pela 
LnB em memória a Teixeira de 
Freitas, por oca"il.o do ccn\Cn6rilS 
de seu nuscimcnto. Apelo cm favor 
dos canaviciro& de Campos-RJ, cm 
race dos prejui7.0S c:ausados pelas 
chuvas naquela rcgiilo. 

SliVADOR MILTON CABRAl. 
- JOV aniversArio de funda~ da 
PETROBRAS. 

SENADOR MUR/1.0 BADA· 
RO - Repul11 ao atentado come
uUo con1ra o jurnal O F.dlldo de S. 
Paulo. Centeni.rio de nascimento 
do cónego Raimundo OtAvio da 
Trindade, a ser comemorado pela 
Arquidioli:esc de Marian .. ·M<i. 

SF..VAIJOR JO.~O CALMON 
-:\tentado a bomba contra o jor
nal O Eolodo lle S. Paulo. 

1.2.J- ("amonl<acio di l'nll-
dfHI• "' 

- Pre5Cnça na Casa, do Sr. Cid 
Feüó Sampaio, suplente convoca-

do, cm virtude do falecimento do 
Sr. Senador Nilo Coelho. 

1.2.4 - Pl'ftlario do com,......l• 
., ... 1-le-do Sr. Cid fft. 
Jd Sompalo 

1.2.S - Com1011uçio 
-Do Sr. Cid Feijó Sampaio, re

ferente ao seu nome parlamentar e 
liliaçio panid4ria. 

I.H- CaiUIIIcqlea dx Pnol
llfndo 

- Convocaçlo de ICSiio ell
traardirui.ria a rcalimr-sc: hoje, ls 
IB horas e .JO minuiOJ, com Ordem 
do Dia que des~gna. 

- A.rquhnlmcnl<l do Projeto de 
Lei da ("dmara n• 111/82 (n• 
1.746.179, na Caaa de origem), por 
ter rccchtdu parcc:ercs contr6.rios, 
quuntu ao mt:rito, das eomiiRlln a 
que foi diatribufdu. 

1.2.7- Lolan de pruje.._ 
- Projeto de Lei do Senado n• 

292,'8~-Complcmentar. de autoria 

SEÇÃO 11 
QUINTA-FEIRA, n DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da lOS• Sessão, 
em 16 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência doa Srs. Moat:yr Da/la 
e Marlins Filho 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM.SE PRE· 
SENTES OS SRS. SE.YADORES: 

- Aloy5io Chaves - Gabriel Hermes - H61io Guci
ros - Jos6 Sarney - Albeno Silva - Helvidio Nunca 
- Joio lclbo - Almir Pinto - Virallio Tlvora - Car
loa Albeno - Martins Filho - Humberto Lucena -
Man:und .. Gadelha- Milton Cabral- Marco Mac:iol 
- PDiiO& Põrto - Lomanto Jíanior - Jolo Ca1mon -
Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - Itamar franco -
Murilo Badaró- Benedito Ferreira- Henrique San
tillo - Derval de Paiva - Gaotlo MUller - Joot Fra· 
plli- Marcelo Miranda- Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Muao:yr Dalla) - A lisla de 
presença acusa o comparecimento de 29 Sn. Senadores. 
Havendo n!lmeru rcaimental, deçlaro aberta a ICI!Iio. 

Sob a proteçlo de Deus iniciamos no1501 trabalboa. 
O Sr. Jo..Sccretirio procederA A leitura do E.tpediente. 

~ lido o squinte 

EXPEDIEIIoTE 

USTA N• 04 DE I!JIIl 
Em 14 •• • .-.., 11e I!JIIl 

Tel11raNs 11e CDIIIIoNndu -pelo Soaxdo F• 
deral por oeulio do fal-to do !illl..,.-Nilo 
("oelbo: 

-do Professor Joio Leitlo de Abreu, Ministro de f.l.. 
tado Chefe do Gabinete Civil da Praidinc:ia da Rcp!lbli-
ca. 

- do General-de-Edrcito Walter Pires. Ministro de 
Üllld\J do J::::~~:6rcito. 

-do Doutor Ernane Galvàs. Ministro d1 Estado da 
Fa1.enda. 

- do Coronel MArio David A.ndRII7za, Ministro de 
Estado do Interior, 

-do .'\!mirante Muimiano da Fon1ec:a, Miniatro de 
Elitado da Marinha . 

- do Profasor Fernando Lupcs Pcdonc, Mqnffaco 
Re•tor da Universidade do Rio Grande do Sul. 

-do Professor Ernani Bayer, Matnffico Reitor da U
niver5i\ladse Federal de Sanla Catarina. 



5336 Quinta-feira 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio lll Novembro de 1983 

EXPEDIENJE 
CENTRO GIIAFICO DO SENADO FEDERAL 

A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Dirwta..O.C.I do Senado F.deral 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dlrwtar Executivo 

WIZ CARLOS DE BASTOS . . 
DI- lnduatrlal 

RUDY MAUIIER 

Di- Aclminillralivo 

do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
que acrCKenta dispositivo 6 Lei 
Complementar n• li, de 25 de 111alo . 
de 1971, para o fim de atribuir 
c:ompet6ncia fisc:alizadora b enti
dades sindicais de trabalhadorea 
rurais, relativamente l pmtaçlo de 
serviços de sadde. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
293/83, de autori• do Sr. Sen•do; 
Odacir Soara, que estabelece limi
te de remuneraçio para lei'Yidorn 
ou emprcpdos de entidades esta
laia da Unilo, do Distrito Federal e 
d01 Territórios, e dl outras provi
dencias. 

1.2.8-R_,!-• 
N• 841f83, de autoria do Sr. Se

nador Nelson Carneiro. solicitando 
autorizaçio do Senado Federal 
para participar, como Observador 
Parlamentar, junto a Assemh161a 
Oeral dBI Naçéles Unidu. 

N• 842/83, de retirada, para ree
ume, do Projeto de Lei do Senado 
n• 236/83. 

1.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Cãmara n• 

1/81 (n' 865/79, na Cua de ori
pm) que assqura matrk:ula, nu 
escolas de qualquer nfvel, 101 MrVi .. 
dores que apecifica. Votaclo lllfla.. 
a para a sesdo do dia 11-l-84, nos 
termos do ""'uerimento n• 843/83. 

- Projeto de Lei da Clmara n• 
131/81 (n• 3.193/80, na Cald deo
riseml que modiru:a a redaçio do 
art. 42 e do inciso XXIX do art. 89, 
da Lei n• 5.108, de 21 do -mbro 
de 1966 - C6dilo Nacional de 
Trinoito. VOCoçio odlodo para a 
oeosio do dia 11-3-84, nos termoa 
do Requerimento n• 844/U. 

- Projeto de Lei da Cãman n• 
103/82 (n' 137 f79, n• CaiR de ori
seml que llltera o art. 2' da Lei •• 
6.168, de 9 de dezembro de 1974 
que criou o Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social - FAS, c 
o art. 3' do Deereto-lei n' 594, de 
27 de maio de 1969, que instituiu 1 
Loteria Esportiva Federal. Vacaclo 
odlodo p•ra a 101sio do dia 11-3-84, 
no& termos do Requerimento n' 
845/83. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
120/81-Complementar. de autoria 
do Senador Cunha Lima, que a
crescenta dispositivo l Lei Comple
mentar n• 26, de li de -mbro de 
19,, que unirlcou o PI5-PASEP. 
Valoçio odlodo para a aeu.lo do 
dia 11-3-84. nos termos do Reque
rimento n• 846/83. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
337f8t, de autoria da Comissio 
Elpecial do Jdri Popular, que alto
•• dispositivo do C6diso de Proc:el· 
10 Penal. Valado odiado para a 
sesdo do pr~x.imo dia 23. nos ter
moa do Requerimento n' 847/83. 

- Projeto de Resoluçio n• 
16/82. de autoria da Comisslo Di· 
relOra, que altera e acrescenta di ... 
positivos l Resoluçio n' 146, de 5 
de dezembro de 1980, modificada 
pela Resoluçio n• 50, de 30 de ju
nho de 1981, e dA outras providin .. 
ciu. Apro...ro..., •-odo. Ã Co
miuio de Redaçio.
Requerimento n• 839/83, de ur .. 

gencia para o Projeto de Lei da Cã
mara n• 146/83- Complementar 
(n• 3f83 - Complementar, na 
Casa de origem) que estabelece cri
t&io para a rcmuneraçio de Verea
dores no exerdeio de 1983 . ..,,..,.,... 
do. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
103/81, de autoria do Senador 
Franco Montara, que aSHaura ao 
empresado substituto ul6rio igual 
ao do oubatituldo. (Apreciaçio pre
liminar da juridieidade.) RejeltUo.. 
Ao arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
280/80, delenninando que a Or-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpreuo sob a mponsabiAdade da Mllsa da Senado hdltral 

ASSINATURAS 

Via Superflcie: 

Semestre ..••....•.....•. , .. , ·: ..... ,,. <:rl3.000.00 
Cr$ 6.000,00 Alto ................................ . 

Exemplar Awlsoo Cr$ 50,00 
ro,.m. 2.200 -mplam 

dem dos Advopdos do Brasil opi· 
ne sobre a acolha de mq:istrad01 
que devam intearar Tribunais com 
jurisdiçlo em lodo o territ6rio na
cional. Votocio ...... por falta de ......... 

1.4- MA TERIA APRECIA
DA AJ'Os A ORDEM DO DIA 

Requerimento n• 841/83, lido no 
Expediente da presente ....ao. v,.. 
loçio àloda, por falta de 1JUG11101, 
ap6s parecer da comioslo compe
tente. 

1.5- DISCURSOS AP0S A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO
Necrológico do Sr. Jos6 Walfrido 
Monteiro, deputado utadual pelo 
Estado do l"'eari. Reivindicaçéles 
encaminhada• • Sr' Ministra da E
ducaclo e Cultura pelo mqistá'io 
do Eltado do CearA. 

SE_NADOR HELIO GUEIROS 
- Atentado perpetrado contra o 
jornal O Eirado da S. Pulo. 

SENADOR PASSOS PORTO 
:.... Der ... da adoçio de mecanis
mos que combatam a dqradaçlo 
sanitAria e ambiental em curso no 
Pai•. 

SENADOR GABRIEL HER
MES - 379 aniversArio de fun
daçlo do jornal O LIHrol. 

SENADOR JOAO LOBO -
Propoaiçio apresentada pelo Go
vernador do Estado do Piaul, pe
rante o plenirio da SUDENE, con
substanciando medidu em prol do 
desenvolvimento da reailo nordes
tina. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO- Suges..,.. ao Sr. Miniltro d~ 
Previ dencla e Aoliotencia SociaL vi-

- do Eltado do Acre. 
- do Eltado de Alqoao. 
-do Distrito Federal. 
- do Estado do CearA. 
- do Território Federal de Fernando de Noronha. 
- do Eltado do Maranhlo. 
- do 01tado de Mato Gros110 do Sul. 
- do eotado do Rio de Janeiro. 
- do Eltado do Rio Grande do Nane. 
- do Eltado do ParA. 
- do Eltado do Parani. 
- do Eltado da Paralba. 
- do Estado de Santa Catarina. 
- do Eatado de Seraipe. 

DooSeüonsV~: 

- do Eltado do Cear6. 
- do Estado de Santa Catarina. 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai A publicaçlo. 

Concedo a Palavra ao nobre Sr. Senador Humberto 
Lucena, como Lfder de Partido. 

O SR. tn;MBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Uder. Pronuncia o seguinte discuno.)- Sr. Presidente. 
Sn. Senadores. quando anunciou ao Pais a instituiçlo 
do c:rumlro ... wo c a reforma cambial em 1966, o entlo 
Presidente Castello Branco, referindo-se l implant&Çio 
da nova moeda c à constante desvalorizaçlo do cruzeiro, 
afirmava: 

''Esse antigo e inhnso processo de dcsvalori
zaçlo, alf:m de desfiaurar, no mercado cambial, u 
rclaçiki entre a moeda nacional e a de outros paiiCI, 
tomou a unidade do Sistema Nacional Monedrio 
inteiramente inu.pra&iva, acarretando numCI'OIOI 
percalços para emiulo e o manuaeio do meio cin:u
lante, o transporte de numerAria, para o rea:istro 
contâhil e a escrituraçlo de valores nas empre&~~ co
merciais e industriais, no aistema bancAria e nu ia.
tituiç6u financeiras". 

E continuava: 

"Eioa dosfisuraçlo da relaçlo de valorea entre a 
moeda nacional, as moedas eatranpiru e 01 bens de 
serviços que se adquirem no mercadoi os problema 
mencionados de carAtcr contAbiL escriturai c mec:l· 
nico, tem IUICitado inllmeru inieiativa• no 1111tido 
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51lndo equac:ionar problema• perli
nrntes àquela Pasta. 

SF..\'ADOR .I L VARO DIAS
Defesa da construção da rcrrovia 
da soja, no Estado do Paraná. 

Sf.'.VADOR GASTÃO 
Ml'LI.ER - "Carta de Cioiânia", 
como concluslo do 11 Encontro 
dos Prc(eito!i e Pre&idr:nte1 de Ci
maras das capitai11 bruileiru. 

SENADOR JA.ISON B.tRRE· 
TO - Apelo ao Sr. Ministro dos 
Transportes, no sentido de que de
termine o paaamento das lndeni
zações de faixas de terra desapro
priadas no Estado de Santa Catari
na, para conl!ruçio da BR-101. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Situaçlo 16cio-ecunõmica do 
Pai>. 

1.6- DI::SICiNAÇAO DA OR· 
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSA;O. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA :zG6o IIESSAO, 
EM 16 DE NOVEMBRO DE J!IID 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1-A•loo IIII Mtn111ra ~ 
IIII Gold- a.tl .. l'laaldloodo .. 
llepdiiiiCI. 

- N• 440/83, 011oaminhando oo
clarecimentos prestado~ pelo Mi
nist6rio do Interior. em atendimen
to ao Roquerimlllto n• 687/83, for
mulado com o objetivo de instruir 
o Proje\o de lei do Senado TI' 
81/Bl. 

2.2.2---
~M ... 

2.2.3- Aprecloclo u -
- Requerimento n' 841, lido na 

IC5SÜO ordinária de hoje, de autoria 
do Sr. Senador Ne-lson Carneiro, 
soliC"itando aulori7.açio do Senado 
para participar. c:omo Observador 
Parlumentar, da XXXVIII As
semblm• Cieral das NaÇ<les Unid•s. 
Apl'OYoAo. 

2.2.4- RfiJOeriiOealao 
- N's 1148 a 8SO/HJ, de autoria 

dos Sra. Senlldores Jutahy Map.
lhiles, Viramo Távora e Jaison Bar
reto.&alicitat.ndo autorização do Se
nado Federal, p•ra partk:iparem, 
c:omo Obmvador Parlllmentar, da 
XXXVIII Aosembltia Cicral du 
Nações Unidas. 

2.3-0RDEM DO DIA 
- Projeto de Lei do Senado n• 

221/83-DF, que estim• a Rec:eita e 
lixa a Despaa do Distrito Federal 
par• o F..xen:lcio Financeiro de 
19114, nas seguintes parta; 

- Gabinete do OoYernador e A 
Procuradoria Geral. A,......o. À 
Comiulo do Diatrito Federal para 
a redaçilo. 

- Sec:retarias de Gowerno e de 
Administraçlo. A,.....llo. À Co
milllio do Distrito Federal para a 
rodaçio. 

- Secretaria de Finançu 1 Re
~erva de Continaincia. A,....Ma, 
nos termoado parecer. A Comiulo 
do Distrito Federal para a reclaçlo 
final. 

- Soorctaria de Educaçlo e Cul· 
tur•. A....-. À Comioslo do 
Distrito Federal para a rcdaçlo fi. 
na I. 

-Sooretaria de Sodde e de Ser
viços Soeiais. A ........ À Comis-

do do Distrito Federal para a re
daçãu final. 

-Projeto de Re5oluçilo n• 
113f83, que autori:r.a a Prefeilura 
Munic:ipal de Sumari (SP) a elevar 
,.,. Cri 1.746.5S8.000,00, o mon
lante de 1Ua dlvida consolidada. 
DIICUIIio adiada para a sessilo do 
di• 11 de março de 19114. nos ter
mm do Requerimento n' 851/83. 

2.4- MAtl:RIAS APRECIA· 
DAS APOS A ORDEM DO DIA 

- Requerimentos n's 848, 849 e 
850, tidos no &pedientc. A,....o
dol, após parec:era da comisslo 
compem.tc. 

2.5- DISCt;RSO APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEI· 
RO - Reivindicações de policiais 
militares do Estado do Rio de Ja
neiro, referenca. ao liatema de pro
moçlo. 

2.6- DESIGNAc;;AO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

J- DISCURSO PRONUN· 
CIADO E.\'1 SESSi\0 ANTE
RIOR 

-Do Sr. Derval de Paiva, pro
ferido n• 101slo de 27-11).83. 

4-ATOS DA COMISSlO 
DIRETORA 

N .. 30 a 38, de 1983 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE· 
IJDERES DE PAR11DOS 

1-COMPOSlÇi\0 DAS CO. 
MISSOES PERMANE~ 

de uma reforma ou si.mpliricaçlo do padrlo mone
tArio nacional". 

Vejamoa dois exempNs:. 

Membros do Jl'llpo de trabalho do Banoo Cllltral e 
Casa da Moeda que eotudavam, A tpooa, a adoÇio do 
cruelro ..,., equivalente a 1.000 cruzeiroa do padrlo 
anterior, aptcaentavam 11 três principaia vantqens re
sullantes do novo padrlo monetirio: 

•l vantagem de efeito psic:ol6sico em face da desvalo
rizaçlo do cruzeiro; 

•) vantqem na CKritura;lo dos banco• e du emprc
RBS; 

o) oimpliftoaçlo du mAquinas de oontabiüdade o 
compuladureo. 

Ademail, acreac:entavam, o próprio transporte de nu
merAria aeria sumamente facilitado em face do menor 
n!lmcro ele ctdula11 a serem utilizada. 

~ intereuante oblervar, Sr. Prelidente, Sn. senado
ra. que, lquela tpoc:a, pelo menoo lllle dlfer~~~teo propo
•içôes dispondo 10bre a instituiçlo de um novo padrlo 
mandrio tramitavam no Congreuo Nacional. De u.m 
modo aeral, aajus&ifiCativu apte~entadas pua CIICI dife
renta projetoa apoiavam« na conatante desvalorizaçlo 
do cruzeiro que o tomava inupreasivo tanto no mercado 
uterno quanto ao interno. 

Pretendendo in1tituir o eoato como nova unidade mo
nehiria, Teófilo Andrade. em seu Projeto n• 2.669/65, 
juatilicava a proposição com os1ea:uintcs arsument01: 

'"Com a inOa.çio, o cruzeiro dclvalorizou-se de-
muiado e a aua própria unidade jA foi pralicamenle 
banida de cin:ulaçlo. 

No mundo doa nesóoios o6 se falo em milh6es. E 
o orvamento da Unilo, de aranda emproendimcn
tOII. jA ohepmoa a01 trilh<'les. 

Outros fatoi'CI existem que recomendam a adoçlo 
· da medida, e que vlo desde a necasidade de 1e pos
auir u'a moeda que nio ae apresente uceuivam.en&e 
de&valorizada em rclaçio As outras, no mercado de 
ci.mbio, at6 a conveniãncla de ae proceder asimplifi
caçlo como atlmulo • poupança, vale dizer, como 
um instrumento a maia na luta contra a inDaGio, 
pela eatabilizaçlo da moeda'". 

Castro Costa, em o projeto n• 3.938, de 1962, propon· 
do o "cruzeito" como nova unidademcmetAria,juatifica
va auim, sua propo1i;lo: 

"A virulálcia do ptCk:euo inflacionArio, a par de 
outroa maleflcios bem conhecidos, 11m provocado 
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no meio fisico circulante os ~e~uinta deaajustcs e in
convenientes: 

a) irrealismo do nosso siatema monetArio, inclu
sive pel" quase desuso de moedas metAiicas divilio
ni.rills; 

•) maior gasto com os custos du emiuôea de 
papel-moeda e at6 deoperdloio pela nlo oubatituiçlo 
delu por moedas metAiicBii em volume: adequado; 

c) um sentimento de descridito cada vez maior 
de nosso dinheiro; 

ti) a medida~ lanto mais oportuna quando se ve
rificam 05 esforços de noSIIs autoridades mone
&éria5 no sentido da contençlo de despesa póblicas 
visando A estabilizaçlo de noiA moeda; 

ti ......,o sob a oonlinuaçlo do .,.._.., infla.. 
LionArio, a revisio do padrlo monetArio - ......,. 
llopoatolle .... -. .... 10---paico
logicamente tnrA beneftcios. mormente quanto ao 
cu1to da• emiuõcs." 

Sr. Presidentes. s ... S011acloreo: 
Como se sabe, o eraelro ..mt. inatituldo pelo 

Dcc:reto-lei n• I, de 13 do novembro de 1965, foidcfinili· 
vamente implantado em 1967 com o De:c:re:to n• 60.189e 
a Reooluçio "' 47 do Banco Central. Deconidoo quue 
l 7 anos, chep a aer trisic:o verificarmoa que continuam 
absolutamente atuais as circunstinc:ias e os araumenlol 
que justificaram a adoçlo da medida em 1967. 

O que atA ocorrendo hoje. Sr. Pnoidente, Sn. Sena· 
dores, em novembro de 1983, com a noua moeda, que. 
a1i6.s, nada maia 6 do que um refln.o do que ocorre na 
now economia? 
I•- EsLamos no limiar dos200'J, de inflaçlo ao ano. 

Pelo quinto me. consecutivo tivemoa tuas de lnllaçlo 
superiores a 1()11,, A inflaclo acumulada do Oovemo 
Joio Fi&ueircdo jA ronda oo 2.1100'11>. IIOndo que parta 
desses (ndices, como ae sabe. Foram ainda "Wpurpdo•". 
A connrmarem-ae u providinciu atuais, o cruzeiro va
lerii, no dia 31 de d=mbro. pouoo monotO do um terço 
do que valia em I• de janeiro, isto 6 apenu 0,3 em termoa 
de poder de compra. 

2•- Somente am t983 jl 11vemo1 46- quarenta e sei1 
- de.svalorizaçik:s cambiais do cruzeiro em nlac;lo ao 
d61ar. loto lignifH:a que hoje. dia 16 de novembro, o oru
miro já foi desvalorizado 244,06'1,, Nos !lltimo1 doze me
,.. este percentual oobe para o inc:rlvel nc:orde de 
278,62%. 

No ano pauado, reconhec:endo a aravidade da li
tuaçio, o Dec:reto-loi n• 1.970 de 29 de novembro, clotor
minou que foliem eliminadaa, no multado final dos c6.1-
c:ulos, as fraçck-s de cmnlra relativas b operaçôel reali
zadas em moeda nacionlll, de natureza orçamentAria. fi. 
nanceira e cond.bil. praticadas por 6raloa e entidades da 
Uniilo. dos Estados, dos municlpios e do Distrito Fede
ral, inclusive auas fundações subvencionadas. 

O Decreto-lei. no entanto, Sr. Pre5idente, Sn. Senado
m, embora neceuA.rio, nl.o foi ainda suficiente. ~ urpn
te que se tome nova medida a respeito. 

I! exatamente nesse sentido que ocupo hoje ata lribu· 
na. Desde ae&embro paasado encontra-se em estudos no 
~iniat~rio da fa1.enda proposla apraentada pela Fede
raçlo dos Contabilistas dos. Estados de Minaa Gerais e 
Goi6s. sugerindo a criado do Craelro A.tul em aubsti
tuiçiln ao Crwelro. O C'nllelro Ah81 aeria obtido com o 
cone de três zeto~ no cruHiro. Arsumentam os contabi
liatall que o manuseio de computadoi'CI, calculadoi'CI e 
somadnres estA se tornando tmpourvel e que a medida, 
tendo em vista o encerramento du conta• de Ativo e 
Passivo ao nnal do ano, deveria viJorar a partir de I• de 
janei1o de 1984. 

Sr. Presidente. Sra. Senadora: 
Sabemos perl'eii.Kmentc que um novo padrio mo ... 

tArio nlo molverl o problema econômico-Onanceiro do 
Pais. Mas conhecemos por outro lado, 01 incon"vei• 
problemas. paralelos A real crise econõmico-financeira., 
que do provocadoa por uma moeda completamente a-
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viltada em seu valor de compn. Cenamente o ratar p1i .. 
cológico nlo 6 um componente duprezfvel na aoluçlo 
dos problemas emn6mic:os. 

Desta forma, fazemos um a pr-lo ao Sr. Ministro da fa· 
zenda para que acolha a proposta dos Contabillsw de 
Minas c CioiAs e institua, para riJorar a partir do pró:li· 
mo dia t• de janeiro, o novo padrio monetlrio. 

Era o que tinha a dizm:. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moao:yr Dallo)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Llder 
do PTB. 

O SR, NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como 
Lfder, pto~~unçia o ICI'u.inle dilcuno. Sem mrido do o· 
radar.)- Sr. Presidente. a cirçunstineia de V. Ex• me 
haver indicodo paro iate&rar o npraeniOÇio do Con
amso Nacional junto A Aaembl«a daa Nllilleo Unidas, 
que detenninari a minha audncia do Plenlrio por al
auns dias, at6 o fim da presente Sesslo l..caislati~a. juati· 
fica que. nata oportunidade, eu me referia a alsuns 1,. 
sunto1 da maior u,.Cncia e que eatlo a reclamar provi
dtncias do• poderei pllbllcos. 

O primeiro, Sr. Presidente. 6 o brutal atentado de que 
ac:aba de ser vitima o jornal O IRMo de S. Paulo. Estou 
certo de que aa autoridades daquele Estado, junto com a 
Policia f"ederal, encontraria 01 responsiveis por aquela 
brutalidade e levaria l barra dos Tribunais os por ela 
raponsâveis. O arande jórnal pauliata continuarA a aua 

· trajet6ria de independincia; aplaudindo e criticando, 
como o tem Feito "no docorrer de mais de cem anos de sua 
atividade. 

Outro usunto deste pronunciamento, Sr. Prcaidente. 
diz rcapeilo l atuaçlo da Comiulo Especial para rever a 
Lei do S.,urança Nacional. Evidentemente quo o o11joti
vo foi alcançado. O Senhor Praiclcnte da Rcp6blioa, 
KDIIvel aos apeloa do Poder Lesialativo e b iniciativa& 
dc51a e da matra Cala do COJliiCiiO, acabou por enviar 
projetol de lei, lido na 101unda-Fein, c cuja Comiulo, 
para receber emendai e apresentar pancer, jê Foi dai&· 
nada, tendo a pzaidi-la o noln"e Senador Htlio Ouciroa. 

Estou cena, ponanto, que o objetivo da minha inicia
tiva multou proveitoso, e faço votos para que, antes de 
se encerrar esta Seulo Lea;islativa, cue projeto ae con
wna em lei, aceito, como j6 pedi nata tribuna, o mesmo 
ritmo que marcou o Decreto-lei n• 2.065, de modo que 10 

abram 01 drc:eru e H evite o conltraqimento de pro
.....,. contra - quoj6 nio alo incluldu no rol doo 
delinqflcntes. ou, ao menos, doa acusados de delinqUin
cia. 

Outro assunto, Sr. Presidente. e: o pesar com que ama
nhl nlo catarei aqui para auistir ao XVII Encontro Na
cional dos Escritores, na Fundaçio Cultural do Di1trito 
Federal. A cua iniciativa, da maior relevância, estio pro-

- ~ente. dade jê, entre outros, Rachel de Queiroz. Adonia 
Filho, Bernardo Elis. Ellsio Sodrt. em harmonia com a 
comunidade literêria do Distrito Federal, em arande 
parte c:onarepda na Açademia Bruilelra de Letra, aob 
a esclarecimento Praidencia do Senador Aderbol Jure
ma. 

Meu paar 6 imenso, Sr. Preoidento, da nio pode< con
tribuir com o meu voto, no dia 23, para a aprova;lo do 
Subltitutivo Pa1101 P6no, que auegurar6 BOI Estados e 
muniC'lpiol aqueles I'IJCUJ'IOI mlnimOJ recJamadoJ pdu 
aCCCisidadea dos que vivem neua Estados e nllltl mu
niclpios, levando um pouco de 01perança As populaçilcs 
jA marcadaa pelo daapcro e pelo dn.inimo. 

No dia JO do corrente a Universidade da Brullia pro
moverA sisniflcativa homenapm, justa homenqem l 
memória de Teiuira de Freitas. cujo cenlen.lrio de faJe.. 
cimento tnnsc:orre neste ano. Para orador foi eacolbido 
o eminente Profaaor Orlando Goma, da Univeniclade 
Federal Faculdade da Direito da labia. Lamento a mi
nha aullincia. Desde jl, Sr. Pteaidente. lei que muito te
rei que aprender nas liçõca doue conccttuado Meotrc. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scc;ão 11) 

Finalmente. recebi de Carnpo1, Estado do Rio de Ja
neiro. o aeauinte telegrama, que delejo incorporar aos A
nais: 

Campos (RJ~ 11 de novembro da 1913. 
&•Sr. 
Senador Nelson Cuneiro 
Senado Federal 
BrasOia- DF 

lntenua chuvas ap61arande perlodo estiagem a
larsaram bainda campisla, inundando mais 20.000 
ha canaviais hd mais 30 dia. eausando prcjufzos o
timadoa CrS 8 bilhlleo, com comprometimento cerca 
1.000.000 ton/canas data safra e pan:ela pondor6-
vcl pn5xima IBfra. Considerando numerosa dane 
plantadom~ cana - 10.500 famRias representa 
arande suporte financeiro reailo, solicitamos apoio . 
ilustre Senador junto ao Minlat6tio e Com&-do, 
Banco do Brasil e Banco Central, 1011tido serem res
calonadas dividas produtorea atiqidos Hm usim 
de(erimenlO rcc&lno!l - condi;éSel eçcciais via 
COOPERCREI>I para recuperaçlo lavouru perdi
das. 

Cenos apoio V. Ex• 
Respeito~amente. · 
Oswaldo Borreto de Abnoida - Preoidcnte da 

Cooperativa de Credito dos Lavradores de Cana
de-Açúcar do Eatado do ·Rio da Janeiro Lida. 

Cooperativa mista dos plailtadorc11 de cana do 
Estado do Rio de Janeiro ltda. 

Associaçlo Fluminense dos Plantadores de Cana. 

AI ntio, Sr. PrcaideDto, atauns dos poniOJ que deseja-. 
riai foc.i.llzar com maior tempo desta tribuna. Nlo,o faço 
para nlo abusar dos privi16aios di Lidennça e para nlo 
impedir que outros c:olqas ocupem a lribuna com maior 
la,..ucza e trqam a c:ontribulçlo da sua uperilncio, do . 
seu uber. para 01 trabalhos da Casa. 

Er• o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla) - Concedo a 
palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador 
Milton Cobrai, por cesdo do ilustre Sanador Lcnoir 
va,..as. . 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DIS
CURSO QL'E. ENTREGUE A REVISAO DO O
RADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Badar6, para uma bre
ve comunicaçlo. 

O SR. Mt:RILO BADARO (PDS- MO. Para uma 
comunicaçlo. Sem revislo do orador.)- Sr. Presidente 
e nobres Senadora: 

Doilusuntoa me trazem.l tribuna. O primeiro 6 para 
manifestar a no111 mais viva repulsa pelo atentado per
petrado contra o jornal O EIWID 11o B. Palia. 

Esse atonlldo qrida o conocitncia cfvico brulloira e, 
cenamente, o seu autor ou 1eus autores Mjam de que 
pmc:edincia forem, pretenderam .DOJ 1e111 objetiYOI oc:u.l
tos, nlo tanto de.truir instalaç&a de uma moderna em
presa jomalfatic:a, maa, muito maia, atinair um lfmbolo, 
aquilo quo o arandajornJII br.uilciro ~ta: lfmbolo 
da liberdade, da lula pela damocracla: - intimorato 
combatente dos interalel maiores da Naçlo que jamais 
ae eunrou, na sua Jonp e fecunda 11ilt6ril, aoaiJIBres do 
poder arbitrário. 

Eue atentado, Sr. Preaidente. e: uma ameaça ao proje
to da conllruçlo de lllllituiçilcs deJIIocr61icu a que u 
devotam lodOJ 01 brasiüos, indistintamenle. Projeto 
este cujo daano adquire maior dim~mslo na medida exa
la em que ele lliltê uru:lo elaborado am mero a mail avu
IBiadora criae económica que rcpen:ute nlo 16 no Bruil, 
ma1 em todo mundo. 
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Estamos absolutamente convencid~s. certos de que o 
Ooverno vai realizar 10da1 as açôes neceslêrias l eluci
daç-Jo des.• crime que se cometeu contra O EmldD ü S.. 
Pa .. o, e. principalmente, con~ra aquilo que ele represen
ta, que 6 a luta pela liberdade. 

Na identif!Ciçilo doo rcopo!IJ4veio, haveremos do, cer
tamente, conha:er os radicais de ~empre. aqueles que slo 
incapa7es de viver diante do sul da liberdade que começa 
a raiar na aurora da JIOAI tena. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
A Arquidiocese de Mariana irA featejar no próaimo 

dia 20 o cenlenl:rio de nascimenlo do Cõneso Rayrnun· 
do da Trindade, r.,ura notbel de aacerdote, hisiOriador 
e homem de letraa, que Minas Oerais deu ao Brasil. E .. 
tas comemoraçcles rqJrtsentam o mOmenlo culminante 
de uma sf:rie de eventos que a tradicional Arquidiocese 
proaramou para homenqear uma centllria de anos que 
d":orre do nucimento daquele que, no dilef" de Pedro 
Maciel VidiBal, "foi um dos maiores. dos maia intelipn
tes e mais 't'Uitos sacerdotes do clero bruileiro". 

Para que adquiri ... m o fulaor e o brilho indisponá
veis .l exaltaçln du grande mineiro, constituiu Dom Oa
car de Oliveira. Comisslo Especial do Centenêrio que, 
sob a dircçio do u-dcputado e eicritor Pedro Macicl Vi

. digt~l, f'cz realizar no dia 5 de outubro pr6ximo Jindo, 
aslo especial comemorativa na Assemb16ia Leaislativa 
de Minas, oportunidade em que ditcunaram o Praiden
te da Casa. deputado Oen~slo Bernardino. deputado Fe
lipe Nery, pela bancada do PMDB, deputado Jtoua Trin
dade Barreto, pela famftia do reverenciado e o presidente 
da Comisdo, Pedro Macicl Vidiaal. 

Desejo, nata tribuna, partic[par deste evento. traçan
do u linhas bioaréficas do Cdneao Raymundó Octbio 
da Trindade e nxando a importância de sua presença na 
histurioarana mineira e bruileira e ·sua monumental 
contribuiçlu aos estudos pnealóaícos, CJUe emerafram 
dos arquivos mortos para dele receberem ó sopro da vida 
e 11e incoporarem dennitivament.c: ao patrimônio comum. 

Ao recordar vultos de nossa bi1tória, n6s mineii"OI 
pretendemos reavivar no esplrito dos coetineoa o senti
do de pmnan6ncia que envolve nosaa formosa Provfn

. cia. Tem~s convicçlo amisada de que nlo reaiatem l 
impenitincia do tempo os arupos ou aociedade que da
curam de sua memória, deiu.ndo 1e perderem, no olvido 
e no esquecimento, o trabalho de virias aer&çan, que no 
procca10 continuo de transmitir aos auCOIIOI'el a con
quistai de ~eu tempo. vlo edincando a tradiçlo em que 
se as111en1am aa bue1 da c::ivilizaçlo. 

Os povos dominidos pela amn6si8 histórica do presu 
flceis de outra• culturas. tornam-se d6beise wlnerêveis. 
Escrevi alhura que ••o patrim8nio hiat6rico e artfatico 
localizado na5 cidades coloniais mineira 6 a própria voz 
de Minas, nos seus anseios de liberdade e justiça. Marca 
nona vocaçlo liberal. pastoril e •arAria, e simboliza aa 
virtudalimpln da pnte montanhesa, da miseric:ardia e 
a liberdade, um povo contra os tiranos e todu a formas 
de tirania, contra quem sempre levantou suas revoluç&a 
liberais". (0 Bombordino, paa. 108.) 

Se tudo em Minu converp para o equiUbrio, 11111 o 
qual nlo canseauimos manter nouo pr6prio coriter, o 
redescobrimento a cada hora do pauado 6 a seiva ~ital 
que nos abastece para o arande impulao na dire;lo do 
Futuro. 

Sem tradiçlo nlo pode existir proares10, ensina Jolll 
Ouilherme Merquior, em IDU livro ""A Natureza do Pro
ceao". 

Deve-se a reduzido n6moro de abneaadoo a tocha ace
sa da lutl pela preservaçlo de nosso património, devora
do pela cobiça mercantilista, pela in1011oibilidada tecno
oritica, pilhado por amiaos do alheio, delt.--do pela 
inc:Qria de autoridadea 1 hoje em muito reduzido race a 
perdas lrncupeoiveio. 

Dentre aquelol, t bom dtar •to notivcl prelado, Dom 
OJCar da Oliveiro, que faz da Arquidiocole da Mariana, 
r101l IUI tradlçlo el IUO al6ria, aptcie da lrinchalra na 
luta pela pnoervaçlo das melhora coilu do _.ro tni-. 
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neiro. Suu rcalizaçlJes destinado a manter viva a me
mória doa montanheses IF&r\ieam pan o iluatrfssimo 
princ:ipc da l1rqa lupr do rospoilo o aclmiraçlo. 

Foi dele a inspiraçlo para que durante o ano de 1983 
Mi nas se entrq;aue A lembrança da vida, da obra e da 
açlo pastoral do Cônqo Raymundo Octivio da Trinda
de.. rememorando seu vulto ilust~ pcsqui~&ndo sua im
ponanLe obra intelectual c motivando renexõa sobre o 
importante papel qua a hierarquia eclesiástica de Maria
na desempenhou na formaçio cultural de Minas, princi
palmente na rea;ilo de aua inOuincia paatoral. 

Nal('ido cm 20 de novembro de 1883 no Povoado das 
Pedral, no distrito de Furquim, municfpio de Mariana, 
nosso re"~erenciado provim de ilustres troncm fami1iaret 
de Mina5. 

Ordenado w:erdote em 4 de abril de 1908, ocupou au
c:euivamente o vicariato em Rio Doce, Slo Domina:os 
do Prata, limeira do Muriai=, Barra Longa e Ponte No· 
va, marcando 5Cmprc 11ua praença nessas paróquia5 pelo 
fecundo trabalho evangelizador, atravb de lEU pensa .. 
menta claro e ltmpido, n.preno na palavra do orador de 
raça e do pregador facundioso. 

Cônego Raymundo da TrindadE nio circun1crevia 1ua 
açJ.o saa:rdotal apena1 ao culto rEligioso. Espalhava-se 
ela benfazeja atravh dos coltgi01 que dirigiu. du aulu 
quE ministrou, rEvelando sempre o infatig6nl Estudioso 
e o pe~qui58dor paciEntE e atento. 

Maço ».inda, j6 pontificava pElos conhecimentOI lite
r6rios E a rama do jovem 11cerdote 1anhava alturas cada 
vez mais expressivas. 

Cónego efetivo do Cabido da Si Metropolitana dE 
Mariana doseio 1917, rocohou o diploma de Monoonhor 
por dosi1naçlo do Papa Joio XXIII. realizaddo no Ar
quivo da Arquidiocese buscas de importante~ documen· 
tos que lhe permitiram mais tarde escrevEr liYI'OI de in· 
contestAvel valor. 

De lUa passqem por Ponte Nova, nsistra·SC incuniO 
na atividade politica, elepndo-se vereador e tornando-se 
presidente da edilidade, atribuindo ao ClllJO brilho e re
levo incomparAvEil, para om 1944 ur nomeado pelo Pre
sidente Oenllio Varga1 primeiro din:tor do Mu~eu da ln
confidencia em Ouro Preto. 

Na opiniio de Rodrigo Melo Franco de Andrade, Cõ
nego Trindade foi ''lml dllvida, o mais notivel hiltoria
dor mineiro de nosso lempo", tendo produzido fecu.nd ... 
mente neste perfodo obras tais como ""A Jsreja de Slo 
Joot cm Ouro Prelo" (1956), "Um ploilo lristcmonlo 
ctlobre nu Minu do S6culo XVIII" (19Sn "Sio Fran· 
cisaJ de A~&is de Ouro Prcto11 (1958). ""A sede do Museu 
da lnconfidCncia em Ouro Preto" ( 1958) e ''Igreja das 
Merct• de Ouro Prelo" ( 1959). 

Leitor e a<:ritor incansbel, noSIO bomenqeado au· 
mcntava aua produçl.o histórica, literéria e pneal6gica. 
dando à lu.l su"'sivamente '"Monoaralia da Paróquia 
do Sio Jo16 da Barr• Lo-", "Biol!l'afia do Dom Sil
v!rio"". ""Titulam de la:rcjas e Patronos de Lusara", 
"Criaçlo do Bispado de Mariana". '"Instituições de Igre
jas no Bi!lpado de Mariana", ""Breve noticia do• Semi· 
nArios de Mariana ... c a maior de todas: ""Arquidiocese 
de Mariana - 5Ubsfdios para sua história". consagrada 
na opiniio dos doutol como notivo.l obra de erudiçlo, 
peif.f,uisa. hi!ttórica e documenl&Çlo. 

Não parou aí seu uprelliivo contributo, aci'CK'ido de 
aprofundado• estudosaobre a genealoaia de mais de tre
zentas famiJias mineiras, de que mUltou preciOIB fonte 
de informaçcles em "Genealoaiaa Mineiras", "FamOia 
Pontes", '"Andrada1", '"Garcias Velhos, Campn1 de Pi
tanlui", "'TronC\JI Paulistanos", "Cienealosia da Zona 
do ("anno''. "Vdhot Trunco& Ouropret.anos."", '"Velhos 
Tronoos Mineiros'', '"AiCCDdentes e colaterais de Tira· 
dentes"', entre outras obras de mCrito. 

"'enhuma comcmorac;io estA l altura de ICUI inisuaiA
veis milritOtii, tal a dimensio que deu A sua vida e A sua 
obra. ~ngrandec:eu sua terra, honrou sua gente, enobre
ceu seu sac:erdlM.:io. deu Hntido A vida e R-la fecunda e 
pnoi'UIIl. 
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Pedro Maciel Vidipl. que foi Hu aluno e amiJ:o, em 
mqnlfico artiso publicado no jornal Elbdo • M .... , a
firmou com ~e~urança:: ""Foi uma das cabeç111 maisaltu 
e mais nobres que conheci. Como intelectual puro, inle
aral e representativo, que pos1uia cm arau suprEmo to· 
das as vinudes inerentes ê hierarquia da inteliPncia, foi 
purt~ da ~o.-onsciCm:ia de. sua Pt.tria". Melhor definiçlo 
certamente nio pode haver para quem, durante Ioda 
uma longa vida, dedicou« intearalmentc a Hrviço de 
Dc:u5 e d11 Pátria. 

Pedinda à Mesa que considere como lidos, para que 
façam pane intesrante de meu discurso 01 documentos 
que a ele atou aneundo, constante1 dos discunos dos 
Dcpuladas Jáua Trindade Barrelo, l'elipo Nuy, Gont
sio Bernardino e Pedro Maciel Vidip.l, auocio-mE como 
representante de Minas no Senado da República li ho
menagenl tributadas ao Cónea;o Raymundo Octavio da 
Trindade pelo centenArio de ICU nascimento e pelo 
maanlfico acervo que lesou a Mina• e ao Bruil. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCIJME.VTOS A QUI.' SE RUERE O SR. 
Mt'RILO BADARO EM SEU DISCORSO; 

DISCliRSO DO SR. DEPUTADO JUUS TRINDA· 
DF. 

Sr. Preoidonle, Srs. Depuladoo: 
V ....... MtOIIal,--HIMod-11. Tal 

expresslo, que podemos encontrar nas boas gramAticas 
de ensino do imonal idioma de Clcero, Hor6cio, Vira:Dio 
E Ovidio. dentrE tantos ciAuicos da latinidade, nlo de
monstra apenas o eemplo de verbos que pedem o seu 
L"Omplemento no pn.itivo. Ela traduz, alem dil50, e na 
verdade, um dos mais riC05 e virtuosos componentes da 
alma humana, que tEm profundezas abismais, tio funda5 
que. por certo, nisso residiria a bale para a afirma;lo de 
que o homem e feito A im11em e semelhança de Deus, 
liCU criador. 

l.embro-me dos vivos e nlo me posso esquecer dOA 
mortos~ Quem se lembra dOR atuai1, E igualmente nlo se 
e~quece daqueles que j4 .. partiram para o Albn'\ qun
do expresd.o usada pelo 18Ud010 homenaseado de hoje, 
revela fina sensibilidade humana e acendrada nohreza de 
caréter. 

t por isso, Excelancia Rew:rcndfssima, Sr. Dom Olear 
de Oliveira, digno Arcebispo da Grande Arquidioc:ese de 
Mariana, projeclo de Roma em Minas, berço da reli&ilo 
e da civilizac;lo mineira&. por essa. ruAo 6 que lhe quero· 
11radcc:er, como &Obrinho do Cônego Raimundo Trin
dade, innio de minha saudo11a propnitora, Cecilia Trin
dade, a nfmia delic:adczu da atitude de Vossa Exceltncia, 
em vindo p5.aalmente aqui. ao encontro do Sr. Presi
dente desta Casa, inclusive à minha revelia, pleitear .. lhe a 
rmmoçil&l desta solenidade. tio grata c honi'OJ& para to
dos nó5, familiares do sacerdote. profCHOr, e~e:ritor, hia
torladcu e genealosista, Cónego Trindade. 

Pur isso é, Senhor Deputado Gen6sio Bernardino, 
meu preclaro amigo e Presidente. que Vossa El.celincia, 
em llo.'CiLando a proposta do Sr. An:cbispo muianeniiC, i
guulmente revela 01 traÇOi ou caracteres daquelas almas 
nobre11, que, lamentavelmente nio slo ~c:mpre a1 que po
voam u multid.4et;. masdfic:adas desteli terr(vtis dias qu~ 
nucm pesadamente an&e os nos!iiJ!I olh01. 

Ao insigne Prfncipe da Igreja, titular da I • Arquidioc:e-
11 de Minas, a minha arquidioCfte natal e de que tanto 
me orsulho, assim como ao eminente amiBa e Prnidente 
do lqi11lati\'O Mineiro. que tenho a incomensur6.vel 
honra de integrar, mercC dos limpossufrQios de meus 
oocstaduana5, 01 qradecimenM mais penhoradu& e i
morredoumA. Meu1 familiares e eu, nós todos, jamais 
nos olvidaremo5 desse aestcJ de VOSIU Excelfnciu que 
niicJ só lhes proteja a sranden de carAter, como ainda 
inscre,·e lembrança5 indelheis em todos os no1101 co
raç6eli. 

~61. os Trindade, nós, 01 familiaru do Cõneao Trin· 
da.de.. recolhemos. hoie. com muita emoçlo e QOft1.cnta-
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mento, ata homenapm, nlo para a acemrmos em 
nosso egofsmo: n61apenas a rec:ebemoa para transmiti .. la 
ao nobre, culto e nspeitlnl Clero marianenae. do qual o 
Sr. Arcebispo Dom Oscar de Oliviera, aqui presente, seu 
llder mâximo, t o melhor c o maior exemplo: e para 
endereçanno-la, tamh6m, A brava pnte montanhesa, 
cujo carll:ter de honradez, dig'nidade e seriedade foi aem 
dúvida forjado e temperado nos baneoa dos velhOIICIIIi· 
nãri011 de Mariana e do Caraça, ou l sombra c no inte
rior das no!lllas vetullas e poiticas isrejas, onde padres i· 
lustra e pi'CJiadores emí:ritoslempre viveram a ensinar a 
doutrina de Cristo e o melhor civismo. 

Ao gloriolkJ Clero marianenae e ao arande e indomA
vel povo mineiro, aqui hoje tlo bem repi'Cientados, a 
n11ssa admiraçio, as nolill.s homenaaens. 

Ni.o me competiria a mim, como aobrinho, abordar, 
aqui e agora, a vida e a obra do Cõnq.o Trindade, antes 
de tudo e sobretudo um sacerdote, mal sempre tambem 
dedicado à.'i letras, aos atudol, l cultura. Talvez liZC!Ise 
tum b6m de!ile caminho um outro meio de mais se apro
ximar de Deus, L"Onsoante o pensamento desae notabill!i
simo mineiro, Afonso Arinos, que ainda hA pouco, na a
hcnura dP Jt Encontro de SecretArias de Cultuna, reali
zado em Ouro Preto. onde o homenqeado tanto viveu c 
hrilhou. acentuava entender a cultura como um processo 
de aproximaçicJ da Criatura com o seu Criador. Um a
perfeiçoamento, poi!l. 

Ni.o devo, e nlo quero, falar do meu pr6prio tio. 
Tamb&n nlo se faz i110 nec:essârio,j6 que. aqui. "'Outros 
valores mais altos 11 alevantam", para repetir vcno do 
muior val~ IU!iitano e um dos &randes da latinidade e 
mesmo, da univcrsalid•do. j4 quo Lamanino, aoltvcl 
poeta franufs. o colocava ao lado de Homero e Scllbael, 
escritor alemio, punha-o acima de Arioato e de TBIID. 

Vamos lCt a alegria de ouvinnos o nobre culq:a, De
putado Felipe Neri, um dos maiora da nova aera;lo de 
parlamenlai"CI, que aqui aponaram a IS·II-82; e a opor
tunidade, tio rara c tão desejada, de termos a palavra 
culta e sempre brilhante, de um dos mais u.tnordin6.rios 
deputadOJ que, acJ lonao de tod01 oa tempos, ji pa.ua· 
ram por esta Aucmbltia e pela Cámara Federal, que 6 o 
Sr. Pedro Maciel Vidisal. Sem dllvida dlguma, IUU El.
c:c:lf:n.:ia5 focalizarão e analisaria sob uma 6tic:a mais li
vre e debaixo de uma penpectiva mais correta, a peno
natidade, a vida. e a obra do St. C6neao R.aimundo Trin
dade, que foi, realmente. um dos grandes vultos da noua 
Santa Igreja e du nonas letras cli.ssicas, um authticu 
bandeirante da História e da Genealosia montanhesas. 

Pennitam-me, apena11, Senhorea convidados ilustres E 
pre1.ados colegas dL'Ite l.qislativo, que lhes fale um pou
co aohre os innuxos, que juliO ler recebido atravb do 
convívio, na minha infi.ncia c na juventude, com o aau
do!lo homenqeado, a quem tanto devemos eu, meus iJ"oo 
mãos e tantos outros sobrinh01 e familiares aeus. 

A primeira srande liçilo dele haurida foi a Ft em Deus 
e do amor a Cristo, Senhor Nosso, que pronunciou, aem 
dllvida, o mais belo e mais perfeito discurso jamais ouvi
do aobre a face du Terra, o Scrmilo da Montanha, quan
do enunctou lls bem·aventuranças, fanai inextinaulvel. 
chamu permanentemente IK.'C!Ia para a Humanidade. 

O amor a es~e Cri1to a um instante vilipendiado e ao 
mC!IITio tempo adorado, a nos mostrar sempre a contra· 
diçlo impenetrAvel do Aer humano, "'sobremodo huma
no", paru repetir expresslo de Frederico ~iet~~:h, em seu 
Zaratusta. 

Cri111lcJ, centro da Hi11t6ria e do Univeno, codforme 
Joilo PaulcJ 11 em sua I• En.:iclica, Redemptor Hominis, 
crista que nos atrai, que DWi domina e que nos perturba 
W.nla com 111eu amor e bondade infmito!4 que inspirou 
&:5te fonnosfssimo soneto, comp01to no majestoso idio
mu de Cervantes e atribuído ora a Santa TCI"CCiB de Jesus, 
ora a Santo ln6.:io de Loiola. As vezes a Silo Francilco 
Xavier. 

Ali:m da Relisiio. do Amor a Deus c tamb6m do • 
...- a Deul que, no ensinamento dos anüa01 helen01, 
(&rq,01 in~iaentes, que noa deram a. filosofia de S6cra.-
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ln, Platlo e Aristóteles) 6 o principio da sabedoria, o 
Cõneso, ou Padrinho, como carinhosamente todos 01 
sobrinhos o chami.Yamos, nos infundiu tam~m amor l 
Pilria, que Rui Barbosa, aiaante da cultura brasileira, 
definia como '"a FamDia Amplificada", e cujo firn, para 
o poeta Ouerra Junqueiro, era derramar justiça, divulpr 
virtudes. criar formufluras, produzir ci6ncia. Abrevian
do: tnn&itar para Deu11"'. 

Foi com ele que aprendi tirar a m6dia entre o ufanis-
mo de A. Celso de Ouro Preto e o Fessimiuno doa derfOo 
tidas de todas as horu. Nlo confundir jamais, enainava· 
me, a naçio com o sovemo, pois aquela 6 pennanente, 
sendo este transitório e, freqUentes YCZeB, nio correspon
de, nio encarna, nlo interpreta e nem meamo ube repre
sentar condianamente o seu próprio pcnro. 

Aparentemente, distante. o C6nego Trindade nutria 
arande amizade por todot. fammara e anüsos. Carlos 
Drummond de Andrade e&ereWIU, quando de IUI mane, 
que ningu6m poderia Ir a Ouro Preto 1en1 conhecer o C6-""'O Trindade e "perticipar de ..., qradJ•el <Omádo 
verbal". Seu nome c sua penonalidade marcante slo 
lembndos carinho&amente aiada hoje, nu cidades da 
Rio Doce, Barra Lonaa. Ponte Nova, Mariana. Ouro 
Preto e Sio Dominaos elo Praia, assim c:omo nesta Capi· 
tal, onde viveu seus 6ltim01 anos. 

Nomeado Diretor do Muau lnconfid6ncia, pelo en· 
tio Preiidente Oellllio Varps.. dedic:ou a cua inati· 
tuiçlo, usim como .ao notlvel patrimônio hiltórico. 
an[stico e cultural de Minu Oerais. todla 1ua atenG~o, 
desvelo e carinho. 

AJora finalizo, pan oavinno1 outroa andores, 101 
quais, desde jl e em nome de toda a FamRia Trindade, 
usim como no meu próprio, muito qracleço. 

Agrada:emO> tambtm alluoue Prefeito de Bamo LoD· 
1a. Sr. Joo6 Lona, o ao estimado poYO dali, pelo nollvel 
apoio monle material que deram ali 101 festejos, IUpll'"'" 
YiMonadm por Pedro M. Vidisal. l'raidenle da ComB
oio do Contenlrio, o eoonlenadoo pela Pror....,ra Maria 
Madalena Trindade Baneto Conta. Agradecomoo onRm 
a lodoo, autoridada • poYO, que empmlatllm o 1011 •· 

poio e a 1ua atençlo ao Centenlrio de nascimento do 
C6neao Raimundo OtAvio da Trindade, promoclo na ... 
cida da inlelisindo e da oultura de V. &• Sr. Dom Olear 
de Olivein, •im como da mq:nanimidade de 1e11 co
raçlo utraordinlrio. 

Muittuimo cra10 a lodol. 

O SR. PI!DRO MACIEL VIDIGAL - &m" Sr." 
Deputado Ocntolo Bernardino, DD. Preoidonte da 
A110mbl6ia LqislativO; &m• Sr. Deputado Luiz O· 
14vio Valodara, DD. Secrcllrio da Admiailtraçio e 
ilustnt npi'CIOIItlnte do Ooveraador Tancredo de 
Almeida Neva tieota solenidade; &m" Sr. A""'bil
po Dom OICBr de Oliveira; &m• Sr. Proroosor Jod 
Geraldo de Faria, DD. Pnsidente do lnotituto His
tórico o Ge011nlrko de Minos Gerais; &m• Sr. O. 
putado Samir Tannus, DD, 3'-Secrct6rio da M
sembltia Leaislativa de Minu Oerais; Senhora, Se
nhores. (· Lê:) 

Celebnndo o cantenirio de naiCimento do Côno-
80 Raimundo Oi:t6vio da Trindade, V. &" estio 
prutando ju5ta homenqem a quem possuiu todu 
as vinudca inerentn l sublimidade do ucercl6clo e 
a hierarquia da intelipncia. 

Ele fez por merece-la. Fez muito. Muito mesmo. 
Sempre com a alma abona As clarldadel do c:6u, dt~
de jovem, deixou Deu& entrar nele como o ar entra 
no espaço vazio. Sumerow prenda o extremaram 
da pneralidade dos padres. Discreto e anti· 
espetacular. nio lhe era do qrado aparecer em 
pli.blico, sobretudo r11urar na sociedade, entre pes.o 
sou tidas e havidu por sralidas. Nunca desejou que 
o seu nome anda111 nas bocal da publicidade re
tumbante. Nlo andava correndo atrAI da ccmlido-
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nçio e da fama. E: nlo forçava a estima de quem 
quer que seja, porque forçA-la parec:ia-lhe atentado 
ao pudor. quase uma degradaçlo, 

Disciplinado, nlo 11'11 homem de oUI&do1 FBIOI 
de inSIIbmialo o teboldhl. E, no cumprimento dos 
seu• dl\lere&, foi de notAvel eutidlo. sem jamais re
velar negliJ!ncia nem precipitaçi\o. 

Nos paróquiu cuja direçio lho roi confiada
Rio Doce, São DomiRJOI do Prata, Limeira do Mu .. 
riaf:, Barra Lonp e Ponte Nova -lançou preciosas 
sementa do bem c viu. com alesria, u terras, com 
doc:ilidacle feminina, Dorindo, abrind.,... om frutoo, 
retribuindo o carinho corn que foram tralad11. Se 01 
paroquianos queriam o que lha parecia maia conve
niente, de acordo com o seu atado ou com a 1ua 
proDsslo, ele queria uma s6 cousa: que todo• roo
sem ricos, riqufuim01, da araça de Deus, o maior 
bem que a vontade de cada um poderia aspirar. Sin· 
ceramente, amava-01. O lntelliO do HU amor era 
manít'cstado pela qualidade de au trabalho a favor 
deles. E. porque um dos maiore1 tonnentOI a que 
ati sujeito o amor 6 o adiamento do bem esperado, 
nunca tardou em fazi..lo a quem o daejava, pois. se 
tardasse. cada minuto leria um verduao que, au .. 
montando a impaciertcia, faria a anallstia crescer. 

Bom conselheiro, 01 aeua conselhos nunca foram 
dados apressadamente, visto que a preua nela po
dia causar rufna1. Na uanqOilidade da razio 6 que 
.e acham os conselhos acenados. Dados a seu tem· 
po. na hora oportuna, 01 conselhos do Côneao eram 
púolu do tooouro da oua prudlncia. 

Homem da paz, da c:ordialidado, da boa convi
vinda com 01 outros. niquem deveria pretender 
que a sua boca ficasse muda diante do erro e da in .. 
justiça. Fnternalmente,lidava com todol, nunca ra .. 
zendo mau juizo do próximo, que ele amava como a 
si mesmo, poí1, conforme doutrinava Slo Paulo, o 
amor nlo cuida do mal. 

Tenho para mim que Cllal palavru do apóltolo 
poderiam oor sravadu no pecleotal daquela 11114tua 
uculpida pelotantiJOI, api'CIIntando o amor c:omo 
çqo e menino. Como ceso, nlo vi. E. como menJ .. 
no, nlo juJsa. Ceio, alo v& oo cláeilol. Moniao, 
nlo tem condiçilea do julpr com risor. E, com u 
..., que lhe deram, vive voando por ate mundo •· 
dentro para, da maneira mail qradlvel, diltribuir 
amabilidades. Apreciando u açGea alheiu, nunca 
procede~~ GOmO juiz .......,, A juii'..J.o• com ripr, 
preferia compreendê-lu com bondade. Auim pro
coclendo, mootrava que admkia duu 01p6cioo de lt: 
a que nio vé o que crt e a que nio crt o que vi. 

Para melhor entendimento do que acabo de afir-
mar, pennitam .. me chamar--lhe a atençlo para ~· 
mis~rios da reliailo e para certu aç&a do próximo. 
No• mi&t&ios da religilo, nlo vemo• o que cremoa. 
~ o CBIO da presença real de Jeau1 Cristo na Eucar,ia.. 
tia. E em cortu açêles do pr61imo nlo oompre ha.., 
mo• de crer o que vemos. Crer e nlo ver 1: ato de m 
com que Dcua 6 honrado. Ver e nlo crer 6 ato de fi 
com que se respeita a rama do próximo. 

Muitu vczea 11 enganam 01 olhal 1 freqUentes 
do 01 cnp1101 doo ouvidoJ. Nlo s6 nlo h .. emoo 
de crer Ludo que vemos, como nlo havemos de crer 
o que. muitas vezes, ouvimos. 

Ameno com todos que o conheceram, o Cõneso 
nlo conHguiu livrar-se das maldades doa profi!llio
nais de todu u afrontas e contum61ias. Portm, 
mantendo a linha vertical de sua elegante eatatun 
moral, preferia respond~lu com o liltncio que 
sempre ~erviu de remedia aos sofrimentos de muitos 
homens de bem, confonne afirmou o Stobeu: "'Mui
tis hominubus. phannacum malorum eat tacltur .. 
nit". · 

Novembro de 1983 

Homem grave na tribuna, na cltedra e no escre
ver, nlo ae ocupava com frivolidades. Vinude priva· 
tiva dos arandes homens, I 1ravidade foi dimenslo 
constante de seu perfil espiritual. Bom orador, no 
plllpito, u 1uas belas palavras inspindas sempre i· 

·luminaram 111 almas. Somente cuidava de derramar 
no auditório a claridade suave do Evanplho, fazen .. 
do a raiz da doutrina cristl pegar tio bem que nlo 
havia receio de a planla morrer. E, na cêtcdra de en· 
1ino, 6timo profeuor, dava lições e formava o c:arl· 
ter. Cuidava do c&ebro e do coraçlo. 

Cirande e fecundo acritor, faz-me lembrar aque
le fam010 Bispo que na História Eclai11tica da &
panha entrou com o apelido de ••EJ Tottado", a CU.W 
sepulcro visitei na Catedral de Ávila, em 1956. Ad 
hoje, o que se comenta, em toda Penfnsula lb6rica, e 
que o brilhante intdectual, que .-ivcu 16 55 a1101, 
pauou 11 vida escrevendo sessenta mil e duzentas e 
vinte e cinco laudu. Toda essa montaD.ha de papel 
continha doulrina earólica, 11 e VCI'dadeira. Sua 
própria mitra ficou apqada diante do resplendor de 
1u11. pena infatiJivel. O mesmo foi Cóneso Trinda· 
de, que rediciu milhatc~ de pAgina oobre 81111n101 
da mais alta importincia histórica e reliai01a. Escri· 
tor firtil, ele aempre 11111tiu a vocaçlo arrebatadora 
de escrever. ,Em muitas de suas pqinas, foi IIICitre 
da ironia, às vcza velada e IIJUda como estilete di ... 
farçado 10b luva de pelica. E, em muitu outra. a 
sua vivacidade de oopfrito punha cinlilaçàel Ílloope
radaa. 

Quando IUIJiu a belfs1ima alvorada da sua fiUila 
de humanista e de historiador, nlo se sentiu diferen .. 
te de qualquer outro homem, nem p11110u que. aJ .. 
sum dia, haveria de perder tempo c:om 11111 llorfo.. 
las de que alaunl letradol i(UIOriamente IC orau· 
lham, imqinando que ela1 conferem aiJuma supe
rioridade frente Aqueles que nunca 11 pretenderam 
nem u pencguiram. 

No começo, o Humanismo foi a manifataçlo Ji .. 
terlria do Renascimento. Mas. deprc:lla, procurou 
empurnr o eapfrito humano para um tipo de pensa .. 
menta e de açlo. dellintesrado da moldura eclail ... 
tk:a. e sacral entlo exiatente. E conquanto houveue 
coabitado com 01 produlol cultunil e civilizacio· 
nais do millnio anterior, o seu proceuo interno 
orientou·se no aentido de os substituir e superar. 

Atravú du letru humanas. encaminhou .... para 
uma c:oncepçlo de nova cultura. laica no aeu con· 
teoldo, tendo por objelivo a valorizaçlo do cliuico o 
a validaçlo do profano. completamente fon du 
perspectiva• teolóaicas. Vale dizer: o centro doa in· 
temses intelO<tuais da 6poc:a foi colo<Bdo lonp da 
Igreja. 

Oa "studia humanitatis" contrapunham-te 101 
.. Iludia divinitatis". A u.pando das cic!ricia• do ho
mem corriam ••pari payu" com a receu1o du cien .. 
ciu 13Jradu. A queatlo da disnidacle humana 
trasladou-lO das mloo doo IC6Iof101 para u miol 
doa humanista. A literatura humanlstica conlelt ... 
va a cultura escolútiea. E a FilosofiA. rez..e viveiro 
de hercsiu. 

01 patrian:u do Humanismo na ltllia roram Pe
trarca e Boc:lcio, que operaram podei"OIIa revoluçlo 
na Literatura, na Arte e na Vida. Cada um a seu 
modo. Pctran:a manteve-se fiel i Igreja. A 1eu notl· 
vel entusiasmo pela A.ntiaUidade Cll11ica ajuntou o 
11u arando amor ao Cristinianismo. Sempre situou 
o Evanplho num plano superior ao outro em que 
colocou a sabedoria das antiaos. A pureza dos senti· 
menlos presidia os versos de suas poesias em que 
ningu6m conseaue deswbrir pensamentos lascivo•. 
Nos •u•sonotos, na1 suas odes, o queae encontra 6 
muila graça na extnordinliria delicadeza de senti· 
mentos. Quando. no Capitólio de Roma, foi soJene.. 
mentemente coroado como Poeta Maior, dili 11iu 



Novembro de 1983 

om direçio l Bullica de Slo Pedro, a fim de depooi
lar a 1ua coroa de louros no altu do Prfncipe doa A· 
pclstnlos. 

De Bucêcio, o que • pode dizer 6 que preferiu vi
vor no clima e no ambiente da 1011aualidade pql. O 
amor livre voa por todas 11 p6a:inu do seu idDio 
''Ameto''. Seu cinino delclnclo campeia no '"La
birinto dei Amare". No .. Dec:amerone", bi dapu
dorll teoria do prazer, alardeando o triunfo da 111-

duçlo sobre a inocCncia e a simplicidade, e hi, tam
bém, o maior desrespeito A decencia. o mail repug
nante desprezo pela virtude e a burla da moralidade 
exposta ao ridlculo. Em '"De caaibua virorum et mu
licrum illuatrium'', da maneira maia torpe foi que 
explorou a carne. pensando em fazer alo Hi que 
tipo de literatura com as piores pcrverWe:l ~exuai&. 

Transpondo 05 Alpea, o Humanismo situGU« 
na Holanda e. quase ao mesmo tempo, na Alema
nha e na França. Nata pafsea. alcançou o mAximo 
de influe:neia pllblica e de pratfsio doutrinal. Trans
fonnado em Humanismo Cristlo~ foi a ntrela que 
none.lu o pensamento europeu pa~ra novos e mail 
ratos rumos. Ficou sendo Humani1mo comprometi
do com a ReliJilo. Empenhado em auodar o ea
plendor du fonnu ao riJor doa pen1amentoa. eate 
Humanismo batizado fez que 11 humanidades, com 
aprofundado eotudo do Latim e do Oreao, roosem 
analilldas como propedluliça do •pfrito para o 
Cristiani1mo, e como inltrumento de renovaçlo e 
valori7.a;lo da Cilncia Sqrada. E uniu a lincerida
de da piedade cristl com a aJes&neia das Lccru, 
conforme o desejo de Erasmo: "Cum elepntia lilte
rarum pietatis ehri1tianae 1ync:eritatem copulare". 

F.ste, o humanismo do Cdneso Trindade, que 
11mpre foi prudente no trato com 01 c:IAIIicoa anti-
101. recolhendo o que h6 de bom notiOUIIICI'itos, 
deixando de lado o que nela hi de pemicioao, imi
tando 11 abelhas que, pousando aobre ., folhu, lO

mente delas tiram 01 1ue01 mail doc:ea. 
Auim proc:edendo. com a sua viJOI'OII inteliaf:n

eia, põde ajudar a talhar e a lapidar uma face nova 
ao imenso diamante da cultura mineira. 

Ele salientava o papel da formaçlo eliuiea na 
sua inatruçlo superior e na sua vuta es61ida cultu
ra, afirmando que ningubl~ de boa ~ pode nepr 
que a Igreja foi que. entre as tempestadcl dos ateu
los, Nlvou as obras maia preciosas da AnliJ:Oidade 
Clissica na Literatura e nu Artes. Nos m01teiros, 
monje1 copistu trabalhuam inCU118velmcnte pua 
que fouem coniii"V'adOI 01 teiOUI'OI apirituail dOI 
Rl6sofoo hellnicoo, e u pqinu mais bela da J'oo. 
aia, ela Prosa e da Oratória que ni1tiam no lmp6rio 
Romano. E. no Vaticano, o Papa Leio X reeolbeu 
u melhora obras da Eacultura Clillica. 

A IJIRija nunca neaou o brilho 10lar, o raio da • 
terna luz que circunda U obrai mail 1lori01U do 
apfríto humano. 

Se •cultura humanfstiea teve impied0101 adver
úrios. tamb6m teve c:onatanlcl admiradora. Entre 
01 adverdriosaobraaaiu aquele Giovani Domiaici, 
para quem era mais proveito10 ao criMlo arar 1 ter
ra do que ler ou atudar autoi'CII pq:loa: ""Uiiliua•t 
chriatiani1 terram uare quiDI pn.dUum iatendere 
li brio". Houve tedloiJOI D6ocios qoe chepram 1 doo
prezar 1 ''Civitu Dei", olmo prima da S...to AIJOI!i
nho, ocl porque Vi'IRio era citado em ouu ptainu. 
Outroo nlo quedam Aber de ealudoo humanlllicoo 
nem .meamo para auimilar a imperecfve.l beleza da 
l'orma com que o pensamento antiJo era U:pi'UIO. 

Em compenoaçlo, Comente de Alq<1ndria, com o 
pteltf&io de IUI cilnc:ia O de IUI •ntldado, ICz
intenuante -rvoclo: A cilncia doo pqloo, no 
que tem de boo, deve oer oonJiderada como dom de 
Deuo". 
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Para o caneao Trindade, o Humani1111o aempre 
11teve nas cou~a~ fundamentalmente ~&ias, nunca 
na& cousu N.teia. 

Ele estava com a nzio. O Humanismo~ a Dor da 
humanidade. f. muito mai•aeoto e eonduta do que 
saber. Por i110 6 que, certa vez, Men6ndez y Pelayo 
di~~e que Cervantes foi humanista por sua olfmpica 
serenidade. peJa resiJ;naçlo ariatocr,tica da sua al
ma. por ser conscientemente bom. um necealidade 
de saher o que foi mesmo a Antiaaidade pqa ou la
tina. 

PodMO conhecer perfeitamente o Oreao e o La
tim c ter na memória c na. ponta da 1(naua os textos 
cl4saicoa e. entretanto, ser desumano e at6 mamo 
anti-humano. Em contrapartida. muitoa podem 11r 
humaniiLas sem que conheçam a cultura elúsica, 
contando que a alma seja perme4vel, l compreen
slo, l pnerooidado, l tolerincia que, em todoa 01 

tempos, tàn caraet:erizado os homen1 maia civiliza
dos. 

Quando 6 FRClOSO. tolerante C comprecnsi.Y01 O 
homem tem a plenitude da 11bedoria, a que adivi
nha o que nio ae 11be, a que sabe o que nlo ae a
prendeu. 

O &ronda humaniota nlo 6 o da ficha erudita, rrio 
annaz6m de conhecimentos; 6 aquele que nm faz 
sentir que qualquer homem nlo noa pode aor indife.. 
rente. pois 6 nouo irmlo, filho do IIICIII1o Pai que 6 
Deua. Só o Humanismo d6 reuonância l vida uai
YCrsal e 6 capaz de animar o aentimento fraterno da 
existbcia, e de promover o homem no sentido inte
Irai. 

ln11cilvel da aprender, dotado de ootbel11ber 
posto a serviço da aua bondade, Cdneao Trindade 
mostrava que o verdadeiro humani1mo e menoaa
larde da •pilncia, de erudiçlo, do que atitude de 
cordialidade para com 01 homena. 

Nele t;aubordaYa aquele humanilmo feito de 
cortesia, de serenidade, de sensibilidade, que faz a 
civilizaçlo moral progredir. e era evidente em todos 
os actores de sua multiforme atlvidade. Este, o moti
vo por que nunca se apraentou como centro do 
mundo. lim nenhum de ICUI numei'OIOI aeritos. o 
Eu ficou saliente como r11ura principel em cuja vol
ta airaiiiCD'I, como 11.161ites. 01 homens mais impor
tantes de aua tpoea. Nunca foi namorado de li mca
mo, como aquele vaidoso Narciso, que 101taYa de 
mirar e admirar a sua imqcm no apelho du Agua. 
Nunca perdeu qualquer oportunidade para 
esconder« na hu.mildade de quem nlo u.bia. rei.,in
dicar prioridades excepcionais, na humildade que s6 
os homens superiores tem, muito diferente daquela 
falsa humildade de conhcc:idos piplcua quue dia
riarllente apanhados em flaarmte delito da mais im
pertinente vaidade. 

Humaniata, o COnqo. de "humanot", pauou a 
·•humanior". Vale dizer: de tio humano que era, 
fez« mail humano. 

Humaniata cristlo, toram muitol 01 trabalho• 
que ele realizou, e muito1 01 usuntol que ele ver
IOU. Entretanto, roJ na História que. com o. Hdonai
re" do primofOIO eatilo, 1 j6ia do 1111 talento mail 
brilhou, jorrando luz sobre multoo fatoo envolvido• 
na obocuridade. 

ViYCU maia de quarenta BDOI numa paido amo-
rosa pelo puoado da noua terra • do noua pnte, 
daaninhando. de oculto111C1nlnh01, preci0101 do
cumentoolndispendveio para 1 pelfâta com(IOiiclo 
da verdadeira Hiat6ria de Mlnu Owaia. A1sim rea
lizava o pc.aiBmCDto da Fuotel Coulanpo: "Le veri
table patriotisme n'Cit pul'amaur du 101, e'•t l'a
mour du pau6''. 

Com peneven111te e rilorooa -uioo, ele colheu 
intenuante material para a realizaçlo do lfBndeo 
obru em que oe equilibra a vordade de dentro com o 
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realismo de fora, isto 6: o que u.ilte de realidade ob
jetiva com o que h6 de veracidade subjetiva. 

Nele. a peaquisa escrupulou 11mpre andou pare
lha com o amor l verdade que 6 a alma da História. 
Eo......,do, era movido pelo nobilluimo impuloo 
da veracidade, sem o qll81 o historiador nlo existe. 

A veracidade estA. na mediania no falr ou no a
crever, apartada do eK.tnmo de dizer mail e do a
tremo de dir&r monos. Di.londo mail do que ela 6, o 
historiador aagera a verdade. E, dizendo menos, 6 
como se a degolaue. 

Divenos foram os livros com que o CcSneao Trin
dade opulentoo o patrimõnio da Hiat6ria: "Mono
&rafia da Paróquia de Slo Joolo da Barra Lonp" 
que, em 1917, lhe conferiu patente de hiltoriador; 
""Arquidioc:ese de Mariana", que foi aua obra maior 
e melhor {1929); ."Biocratla de Dom Si1•6rio" 
(1940); "'Titulara de l1reju e Patronoo de L"'•
ra"'. (11144): "Criaçilo do Biopado de Mariana" 
(1945~ "lnotituiçileo de l&rej .. no Bispado do Ma
riana" (1951); "B"""' noticia dOI Semin6rioo da 
Mariana" (195 I); f "Um Pleito Trilltelllente C6lebre 
nas Minu do Sõculo XVIII" (1957). 

O amor i Hi1t6ria foi que o fez. diiao de ser no
meado primeiro diretor do Museu da lnconrldencia, 
criado pelo Decreto-lei n• 96.5, de 20 da dezembro de 
1938, e inaUJUrado no dia li de qooto da 11144. O 
ato de sua nomeaçlo foi publicado na plaina 13.262 
do DiArio Oficial de Z7 de julho da 11144. 

Emprestando Aquela casa aal6ria do IIII nome, 
deu-lhe ar e luz, movimento e vida. FI-la centro de 
educaçlo popular, mantendo as suu portas abertas 
para quem qui1151e entrar e, sobretudo, qui_. a
prender. 

A sua fama pusou a ser a fama do Mu1111 c. por 
i110, trabalhava sem c:euar para fazi·la maior, a 11m 
de ver crescido ati o apoaeu o nome da Casa dirlai
da com annde amor, com muito amor. 

Dominado pela maia rija tenacidade de realizar. 
depois de armu-ae de boa u:perilncia no lidar com 
cousas antips, ele foi o melhor adminiltrador da
quela Casa, at~ hoje nlo superado por quant01 o lU· 

cederam. 

Como diretor, nlo lhe ficava mal aquele aeu per
fil encanecido e arave que o fazia, para efeito do har
monia, muito parecido com euu antia;as cou• ve
nerbeisa que 11 dA. por nome o de peçu de MuiCU. 

O C6ncao parecia havei nucido para viver na 
Capital do llanoco, naquela cidade que refulp de 
Ane e de História e onde ftorira o maior ideal que a
paixonara os brasileiros: o ideal de überdade. 

Ali encontrou fontes, de corntas informaçitea 
para eocrwer e publicar, em 1958, intereooante Hm> 
oobre a Sede do MUJOu confiado l ouo dbia di
reçilo. E noalivroo da Ordem Terceira de Slo Fran
cisco, foi bu~car o preciosa material com que com· 
pôa obraaubatanciou.sobre ela. c • aua monumental 
lfl'"ia em que Antdnio Francioco Lioboa, o Aleijadi
nho, deixou marc:as inapqlvei1 de incomparivel 
pio: a Portada, 01 Plllpitoo, o Ret.lbolo do Altar
mar. o Lavabo da Sacristia. 

Nos arquivos du IJ"!iu de Slo Joo6 e du Mor
eia. descobriu muitos documental de que • .-viu 
para nodilir ao hillóriu de omboo 01 temploo nli
po.oo, publi<:adu na Rm11a do Patrltndnlo Hla
tórico e Artlotico Nacional, em 1956 e 1959. 

Depoio da Hillória foi a Oe-lo(lia qoe maio 
m..--u a predlleçilo do C~neao Trindade. 

Foi ele qtum historiou milo- de praçiiOI de 
mineii"DI que IUCCderam uma• b outra, tranlllllitin
do, acreacentando, o tCIOuro du vinudel e do 1111-

lue. 
Foi ele quem diiCObriu mu.itol proceuaa "'De ... 

nere", aquecidos no Arquivo Ecllliiltico de Ma-
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riana, nu aua• pAginu ~mpoelradu. encontrando 
u ortaen• paulistano e portquau do centenas de 
famRiu quo tnnscendem 01 limites da noua 
prOYincia. 

''Genealoaiu Mineiras". ""Genealop da Zona 
do Carmo ..... Velhol TIOIICOI Ouropretano~". ••ve
lhos Troncos Mineiro•"', o mail quatro •tudot me
nora 10bre ."Aadradas'", •A FamOia Fonta", 
'"Garciu Velhoa. Cl.mpoa etc. ••, "AICIIIdentel e 
Colaterais de Tiradentea" .... Iam a paci6nda bene· 
ditina do leU autor no compuiiU livro• de rqistros 
de batizadoo, de c:asamento1, de óbitos e de teata· 
mentol em muitos arquivo• paroquiais e cartórioa 
de resistro civil. 

Com rantaa olwaa publicada!, lieiJdo 00111 III«» 
nu o Dr. Amaro Lanari e HU filho Clllio, Cdneao 
Trindade aontribuiu para 1101trar que a história de 
qualquer naçlo 6 a história du FamQiaa que a for
mam. Pois das famRiu 6 que IBCil1 01 heróiCOI con ... 
tnatoi'CI da 1randeza de 1ua PAtria, e 01 incanliveia 
artfraca do seu daenvolvimento 1 do ICU crac:imen
to econômico. · 

Capistrano de Abreu foi quem afirmou: A Hi1-
l6ria do Brasil 6 a Hiat6rla das auu famRiu. Falou 
verdade, visto que. • 10mbra de muitu f'lrnRiu ca
palCI de arandos ... 101, de açilea pneroou e doo 
maiores IBCriRcios 6 que o Brasil estA compondo a 
lUa história. 

A Ntria li"re auceu do lar modirado am 1ua 
atruturu. E o deatino de muito• poYOt. 10bntudo 
na Am6rica. foi elaborado nu salas de Yilitu de 
muitas cuas, durante demoradas reuni6el em que 
01 homeno CO~OIOI, paio e filhoa de famffiu, tra
maram frutuosas con•pinçõn. Tais c:uu eram c:en-
1101 de potencialidadoo delconhecida pela mentali
dade modema. 

Do C<lncao Raimundo Trindade, pouo dizer que 
nlo cem outra bisl6ril: senlo OIICUIIi"I'OI· Por iuo, 
.ele nio sofreu o desprezo do ICU tempo, e ati mere
cendo da po1teridade a veneraçlo reservada para 01 

aranda homen1 que 10uberam entesourar u mais 
aliai qualidadea. 

Preparando-se para viwer com dia;nidade a 1ua 
velhice, nu leituras de bon1 liYI"OI e ao aaradivel 
convivia de bons amip, encontrou a paz que o seu 
espirita nec:euitava. Cumpriu como p6de u miullea 
que DeUI lhe havia inspirado. E mornu contente, 
na c:erteza de que fora boa e arande a obra realiza .. 
da. E maior a boa vontade que havia posto nela. 

Sofreu com pac:lencia a doença que lhe dera re
mate A Yinude: '"Virtus in inDrmitate perfic:itur"', di
zia Sio Plulo no capfrulo 12 de sua 5etlunda Eploto
la aos lili1 de Corinto. 

Na hora de sua morto, o 101 jl havia deaapareci· 
do por detrú daa IICI"ral que cin:undam ata formo
sa Capillll, iluminando de ouro i. R.ua Mqn61ia. i
nundanc.o de lu" o interior da modeata cua n• 675, 
em que ele pauou 01 6ltimo1 an01 de vida. Era 
como oe Deu~, naquele 2 de abril del962, lo 8 horu 
da m•nhl, houveue ra~pdo o c6u e moatrado a Sua 
face reaplandoc:enre ao tP'IIDde Sacerdote que 10ube 
amar e servir a Isreja e a Pitria. 

Sr. Pmidenre e Sn. Deputadoa, em nome da Co· 
misslo Promotora das ~alenidadel memorativa• do 
ccntenêrio de nascimento do aneao Raimundo 
Oc:rivio da Trindade, -ho qnidecer a homena
aem que a ele. hoje. v. e ..... como diana• represen
tantes do povo mineiro. estio tributando. 

Cumpriado o IC'u dever, a mencionada Comiulo 
cordialmente dclejada que oaatol4e V. E1 .. conti
auem pnsididoa pela eoniCienda, que e a lei com 
que o entendimento humano se sovcrna. 

Na doutrina de Santo Tomi• de Aquino, a cons.. 
c:iinc:ia tem doia oflc:ios: o primeiro c:onallte em eu-
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minar. e o JCIUndo. em acon~elhar. A conlclenc::ia e
umina • o que a vontade que 61fc:ito ou ilfc:ito. Se 6 
lfc:ito. ac:oniiCI.ha-lo; ae 6 ilfc:ito. censura-o e condena. 

Delcja·lhe maio. Daeja-lhn que, como bono 
polfticos, V. Ea•• ponham mil imo intereue no pa
rri6ri<lo rrabalho de eloboraçlo de bou leil que do 
a alma do Eltado. E tenham 1e111pre na lembrança 
que a todos os iesialadons manifataram as povos a 
lUa aratidlo, c:omo ao• autores de IOU maior bem. 
Cfc:ero di110 que Atenu ru:ou devendo mais a Sólon 
pelas lei• que lhe deu, que a Temfatoc:la por motivo 
da memortvcl vitória de Salamina, porque eata lhe 
fora lltil somente uma vez. e u leia para sempre. 

Quando 01 autora das leia 110 reputadoa, elas tem 
mais c:r6dito. 

· Deseja-lhe ainda: que 1ituem o bem comum aci
ma do intereue partidirio. e muito mai1 acima do 
intei'CIIC particular, de acordo com u clúlicao 
liçiJea; •"Oportet privatis utilitadbus public:u ante
rerre"'. (PUnia)- .. Vir bonua et sapiena plua utilita
te omnium quam unlu1 alic:ujua aaluti con•ulit"' 
(Cfc:ero). E que a1oim procedendo, ObiCI'VOIII a nc:o
mendaçlo de Cheoterton: e muito flc:il ir com oa 
tempoo, o diflcil 6 manter a peraonalidade. 

Que na defaa das prerroptivu do Poder de que 
llo membros. V. E••• lutem c:om indombellner
lia. lmpolto lhn 6 o dever de aerem fortea • nm de 
cada um velar pelo bom Funcionamento da Al
aembltia Legislativa. 

Bellsaima, na teoria, aquela Cliatinçlo c:arac:terfB.. 
tica dos Trl:l Poderes que do os desmembramento• 
c:onstitucionai1 da autoridade pllblica: o Lcaislativo 
6 irrcprecnslvel; o Eucutit"O, irraittlwl; e o Judi· 
c:iirio, inapelivel. 

V. & .. nunca percam de vista aquela memorê
wi• palavra de Roueua, oportuna palavra•. de 

. palpiranre arualidade: O Poder L"lillarivo 6 o ..,. 
raçlo do Estado, e o Poder Executivo 6 o c:6rebro. O 
cf:rebro pode parall11r-ae e o indlvfduo continuar vi
vendo. PoRm, quando o c:oraçlo c:eua de funcio
nar, o individuo mom. 

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE 
2-noa e1U'Imamente honro10, na condiçlo de 

Preaidente da Aooemb16ia LcrliolaUva, proferir u 
palavras de encerramento nesta reunilo apeclal, 
10bremodo oianilic:allva, tanto do ponto de vilta 
rnoral c:omo c:fvico, porque representa a maneira 11-

pontlnea e dncera de o pG\'0 mineiro re\lemlc:iar a 
rnem6ria de um brulleiro notêvel. o Mon~enhor 
Raimundo Trindade. ao eniCjo du comemoraç&s 
do centenêrio de seu nascimento. 

Anres de ftnallzi·la, queremoo n-ar 1rande 
j6bilo pela 1ra1a oportunidade de participar de tio 
comovente manifestaçlo de reconhecimentO a eue 
ineoquecf .. l p.....,.lro de O.us c benfeitor doo ho
men• e de reavivar, na memória de Minu, 01 fatal e 
01 feito• que linaularizararn 1ua vida e aua obra. 

Cem anos ae paaaaram deade que, no Povoado 
du Pedras. cm Mariana, DIICI'U a C&qo Raimun
do Trindade. Loqo e f'ecundo aeu caminhu na ICft· 

da do bem, dei1ando, em tod01 01 recantos da Pi
Iria por ele •llll'•ndecida, liDais lndel6veio de seu 
aato criatlo c de RU aplrito superior. 

Fonuna ao• abripr, na lembrança 1 no c:o
raçlo, a imqem de homem de talenverpdura e po
der buscar, nas pAiinu de •ua ll.istbc:ia nobre e be
lamente vivida, eumpl01o enainamento1 que a açlo 
do tempo .alo corrompe um CIDIA. 

Fucina .. noaa tarefa de levar a p6bllco a1 minlln
oiu do cotidiano dellc mineiro ilume, Olliu atilu· 
dei, aparentemente 1impla 1 datituldu de lmpo,.. 
tãnc:ia, foram ICI'IIpre de inspirada •bedoria e des
preadimonto. 
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Abstemo-nos. entretanto. de falar 10bre a faina 
dilria do cidadio, porque sua juata medida a6 pode 
ser alc:ançada pelos que mais de perto privaram c:om 
seu c:onvfvio modesto e recolhido. 

Invade-nos o (mpeto de diiCOrrer 10bre o ICIItido 
e intereue que o hidoriador, o ,.mnJOJisl:l, ubia 
comunic:ar a todos os 111.11 livi'OI e public:aç6a. hoje 
rontel inaaodveil de C:Oftlulta pal'll. 01 e1tudl0101 
da hiat6ria de Minu. 

Os oradorea que noa an,_m, portm,jld ... 
tacaram 01 m&itoa de 1CU arande talento I de IUI 

vaata c:ultW"a, tomando di1pen11Avel outro balanço 
de sua carreira Rmpre em uc:enalo. 

Comunpndo o meuno pensamento do imonal 
Rui Barbo11, quando afinaava 111ntel de ser poUti
co, prezo-me de Hr cristio", nlo deiuremoa pu
llr, contudo, a oportuniade d1levar laente monta .. 
nhesa, numa quadra em que o Pais abraçado •piri .. 
cualmente por Anchict•, N6brep e Vieira uoiste l 
paulatina e inewr.tvel cJcpneraçlo de ICUI Ol"pJJi,.. 
mos 10cial e econ6mic:o. fonte de inc:ompreeniMlel. 
notadamente entre a Iareja e o Estado, a menaqem 
de amor e 101idariedade humana de um putor de al
mas. dedicado l millllo evanplizadora, ma pro
fundamente c:onsc:iente de aua responsabilidade pe
los noas01 destinos aociais. 

A alma aeneroR do aacerdote, plena de reapeito 
pela arandeza. pela liberdade, pelo superior deatino 
do homem. crurelaçando-se hannonioumence ao 
espírito uauto e perspic:az do paquisador, voltado 
par• a ori&em, 1 evoluçlo, a realidade e a problemA· 
tica du c:ivilizaç&s, nlo poderia deiaar de perceber 
que o empenho hi1t6ric:o para 1 promoçio do ho
mem 6 parte intearante da evanplizaçlo. 

A fi: crisli e o culto da liberdade democ:rllica ca· 
. minham de mloa dadu. poi1 a doutrina evanplica 

10 harmoniza inteiramente com 01 preuupostoa do 
Estado democ:r,tico, repraentalivo do povo e ,... 
ponsivel pelo bem comum. iaualmente aceu(YCI a 
todos os individuas da IOCiedade. 

Vivemo• num Pais tradic:lonal c fundamcatal
menre crisllo, quo rem bue aodal plantada na ,.,... 
ja. E ata nlo n01 aponta ouuo rumo que o da do
moc:rac:ia. Seu mandamento maior, a caridade, 
confundo-R com justi~:~~ oocial. 

At6 01 primeiro• lustros do S6ado XX, noua .. 
liJ!ilo oftc:ial foi o amparo eapirirual do poder rem
porei. Ap6a a 11 Guerra Mundial, por6m, a ll"'ia 
Católica CXJII\IÇOU I rever ICUI c:onc:eitol e IU&IiD.ha 
de açlo. pnhando forças. no Bruil, a nDYB doutri
na pastoral, com a publiçaçlo da .. Enddica Vatic:a
noll". 

Abrindo o leque de1ua1 reaponaabilidadaaii(Jiri
tuais e temporai1, os Ministros de Deus lançaram .. 
na del'eoa d01 direitoa bumanOJ, fcridoa o d..,.pe;. 
tadoa por no1111 estrutura BOC:iais e econ6micu, aJ"oo 
calcas e deaumanas. com consequente quebra da 
harmonia uistente entre a repreuntaçlo de Deus 1 

a deCioar. 

Esse faro, allb, jl fora abordado da tribuna do 
Senado, pelo entlo Senador Tancredo Nevea, ao 
prqar a urpnte nec:cuidade de uma nova ordem 
s6cio-econ6mica. Inspirada na ju1liça social. Fruto 
da ponderaçlo que lbe e peculiar, lua concludo e 
QUO ••a Jareja ta 6Jtima instincia que DOI rata para 
a sohaçio doa grandes c:onflito1 que sac:odem a alma 
nacional"'. 

A11im, no momento em que a Cua do povo, o 
Lesislativo mineiro. 11 enanndece por comemorar 
o centcnirio da penonalidade humana inc:omensu
ravclmcnto rica do MOIIICIIhor Raimundo Trinda
de. rogamoi a Deus que 1ua contribuiçlo a de ho
mem de sua estirpe para a fonnaçlo cultural, reli-
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ai~. moral e dvic:a de noua aente nlo sejam vil. 
Que aua mensqem arandiosa de ti n01 de forças 
para defender 11 prerrosativas da peuoa humana, 
sua intranqOilidade. sua liberdade, aua famOia. sua 
relisiilo. 

O caminho da democracla plena ftO Bra1ill6 vol
tarA a lei' trilhado quando R enLender, afinal, que o 
conceito de civilizaçio ocidental criatl, Kima e a
IIm de mera rct6rica, deve ser auumido na plenitu .. 
de do seu aiJnifia.do. 

O fonalecimento das institui;ões dcmcxrAtica e 
a preservaçio dos peregrino• princlpiOI da criatan
dade do aspectos indi'IIOCi6.veis da n.minhada para 
a liberdade. 

Quando DOI debrUGMmOIIOhre 01 cnainamentoa 
conlidoa na vida c na obra de•5 antiso• homens de 
Minas, forjando no aec:ular humaniamo desta terra, 
sentimos qulo srandi018 tem sido a contribuiçlo 
dela recebida. 

Os homens c as suas instituiç&a, em sua marcha 
ininterrupta, buKBm no panado 01 fundamento111 
a razio de Hr da trajctória do futuro. Minas Gerais, 
berço do humanismo e da eonsciàlcia cfvica nac:io
nal. poderA sempre retirar doa escaninhoa de aua 
gloriosa história u balizas moraia que do o apa.nl
liO de sua liderança e do dCJCOrtino de seua homens 
p6blicos. 

A Praidincia deseja manife~tar 01 qradocimen
\oa date Poder Lqislativo ls autoridada e demais 
convidadoa que com auu presenças abrilhantaram 
ata solenidade. 

O Sr. Deputado Felipe Nori- Eamo. Sr. Depu
tado Oenbio Bernardino, iluaue Preaident.e da Aa
sembl~ia l.qislativa do Eatado de Minas Gerais; 
Exmo. Sr. Deputado Luiz OtAvio Valadam, DO. 
SecretArio de Estado da Adminisua;io, reprucn· 
tan\C du Exmo. Sr. Govcl1\lldor do Estado Tancre
do Neves; EKmo. c Revmo Dom Oscar de Oliveira, 
DD. An:ebispo de Mariana; Exmo. Sr. Profcuor 
JoH Geraldo de Faria, DD. Presidente do ln1tituto 
ltist6rico e GeosrAfiCO de Minas Gerais: EJUno. Sr. 
ex-Deputado Pedro Macicl Vidisal, DD. Presidente 
da Comiulo Promotora do CcntenArio de !'llasc:i
mento do Historiador Raimundo OtAvio da Trinda
de; t:xmo. Sr. Deputado Sarnir Tannus, DD. 49-
Sccrctirio da Assembltia Legislativa, Sn. Deputa
dos, familiarCIIi do Cõncto Raimundo da Trindade, 
minhll5 scnhorafl, meus ~enhores. (U:) 

Por dele,:açlo da liderança do PMDB. coube-me 
a insiJne honra de nesta scsslo, em que &e homena
,:eia o centenário do nascimento do Cõneso Rai
mundo Octbio da Trindade. falar em nome do par
tido do qual faço parte. 

~ta honra eu a dimensiono, ainda maia quando 
me~ permitido dizer de uma notivel criatura huma
na que execeu o seu sacerdócio ec:laiãatico e poUtic:o 
em minha Ponte Sova. 

fo1 no dia 20 de novembro de 1883, no Distrito 
de t"Urquim, Muniçipio de Mariana, que veio ao 
mundo o Cõnego Trindade. 

Os ~eus estudoa, ele os fez no Seminirio de Ma
riand, onde, em 4 de abril de 1908, se ordenou pa
dre. Ocupou diveriB5 paróquias. E, dada laua cinti
lante inleliaincia. foi chamado a pi'C!It&r seus scr
vicm junto 6 sede dta arquidiocese a que penencia. 

1'\lde-IC dimr que o Cóne1o Trindade~ um c:apl· 
lulo da hi11ória d:. arquidioc:t~e de ~ariana. Se hoje 
a enriqua:e com a prc~ença de seu nome ao lonao de 
sua •11da. ele a fe1 com a sua pac:iincia de paquisa
dor .: a prudCncia dos s6bios. 

Filho amantlssimo da l1nja Católica, amiao leal 
de sua vasta bilbiolcca, a que tanto amava. 

Como 111c:erdo1e, jamais nesou lqueln aflitos 
que o procuravam uma palavra de consolo e de o-
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rientaçlo. Como prot'asor, nunca nesou aot aeus 
disc:lpulos a laraueza de aeua conhecimeatoa. 

Se ~e~uirmoa pela Zona da Maca 11 pusadaa por 
ele trilhadas no uc:rdc:io de seu miater, baveremo1 
de ver marcados, indelevelmente, 01 1inais de 1ua 
passagem, porquanto, por onde andou,J6 foi capaz 
de ICIJiear o bem e o saber. Auim o foi em Rio Do
ce, nua idas de 1908, como tamblm em Slo Domin
BCJI do Prata, em 1911: outra nlo foi a aua poatura 
em Limeira do Muria6.cm 1913; identic:o o aeu pro
cedimento em Barra Lonp.. em 1915, onde penna· 
neceu at6 1923. 

A esta 61tima ele deu o privilea;io de vi-lo iniciar 
a sua profiL"Ua carreira Jiterêria, com as auas obras 
"Semanu Santa" e a ''Monosnphia da Paróquia de 
SAo JoH da Barra Lo.,.··. 

Após longo• anos, j6 em 1934, foi daisnado vi
sério da Paróquia d• Slo Sobastilo. e Almu do 
Ponte Nova. 

Foi dai a que o seu nome se tomou pua mim fa
miliar. 

Embora nlo o quisCISC, candidatou-R e e1ereeu 
o mandato do V•reaclor I Clmara Municipal do 
Ponte Jlliova, 'Poca em qu.e o Pala se debatia cm ara
vc crise polrtic:o-instituc:ional que veio desasuar no 
golpe d• 1937. 

Neste ano, aboliram .. IC todas u Assembl6iu; e 
os seus titulares perderam os seus mandatos; o Cô
nego Trindade perdeu o acu, e eom ele o meu pai 
perdeu o dele, pois que ambos eram Vereadora cm 
Ponle Nova. 

A sua obra literéria 6 du maia vasta1. Se, como 
vimos, a iniciou em Barra Lonaa em 1916, ele a foi 
encerrar com o "C6mputo Ecleai6atico", vindo a 
lume em 1963. Ao todo dei1ou 25 livros. afora ind.
mero5 artisos esparsos. 

Sr. PI'CIIIidente, em um momen10 como ate por 
que atraYCIIa o Pars, quando nunca foi tio atual o 
pensamento de R.ui Barbosa, quando lamen\a"Va o 
triunfo das nulidades, ~ imenaamente sraiO aos ho
menl de boa rt reverenciarem a memória e comemo
rarem o nascimento de uma penanalidade como a 
do Có11011o Trindacle. 

O Brasil de hoje f: um Pai& atormentado. 
l:ntrCKanda-se como ac entrea;ou A aelvapria do ca
pitalismo, vf:-1e envolvido em uma situaçlo que 01 
mais otimislas a entendem como ca6tic:a. 

Tudo ae materializou, as coisas do ap(rito foram 
relegadas a um liCSUndo plano. O brasileiro pusou a 
valer pelo que tem e pela o que t capa~: de ter: nio 
impcntando u !M:ntimento patriótico e, att mamo, o 
oonc:eiw de naçilo nio é entendido como a salva
suarda fundamental do Pais e I perpetuaçlo da Pê· 
Iria. 

Lamentavelmente hA doi1 Brasis, o dos poucos. 
mas infinitamnte ricos, e o d011 muitos, mas misera
velmente pobres. E nlo foram as secas e nem foram 
as enchentes que 011 enriqueceram; como, tamb6m, 
nio foram a1 sc.=as e nio foram as enchentes que os 
empobrec:eram. O que se fez. auim foi o materialis
mo expresso e mantido pela incompetencla doa lk
nian, acndo evidente que só o pobre de espfrito t 
capaz de desconhecer que um pais s6 t independente 
quando lodos 01 seua filhos participam de auu ri .. 
quezas e beneficioa. 

Felizmente o fra..:asw daita praçl.o llld.untcida 
pela vulgaridade Lomou evidente que os bruileiros 
nilo se esqueceram de manter vivos os uemploa de 
seus maiores, c inspirados nates mesm01 eumplos 
6 que eles viram que ainda há tempo de uivar a P6-
tria comprometida. 
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E como salvA-la M todu 11 1uaa fontea de pro
duçlo estio euuridal? 

01 pobreo. restam-lhos forças ouflcimlel para oe 
unirem em uma enorme cruzada de rec:onatruçlo 
baleada na solidariedade; os ricos, ainda b6 tempo 
de compreenderem que aaauaa fortuna• 11tarlo a· 
meaçadaa se insistirem em neaar aoa menos afonu
nadol o direito A partic:ipaçlo nos bens indispend
vcis A uma vida diana. 

A 111lvaçlo, portanto, estA na comprecnslo: com
preendo que 6 uniioi uniio que 6 patriotismo; pa .. 
triotismo que ta defesa da soberania nacional. 

Uma p6triasoberana ~uma pétria fone peJa feli
cidade de sua gente. 

lato diz muito de peno ao minDiro, que, na n· 
pressio de Tancredo Neves, ''tentlp de habitar no 
alio, a sua vido se ampliou, um sentimento eósmico 
dos fat.oa e daa eoi511 o orienta, e a aua alma, como 
uma antena. c:ap\8 &i aspir&çaes e os anleioa da Pt.
tria eomum". 

O mineiro, onde quer que ele ae encontre e ae rea
lize, ele nlo se esquece de auaa oripns. A arte. ele a 
faz com deslreza e perfciçloi na literatura. vai l inti
midade do verbo e atinae a alma do leitor; na polrti
ca, t Cll.p&l de enfrentar o patfbulo, 6 conciliador 
sem ser covarde, 6 rcssuardado como os vales e alti
vo como as montanhas; e. no sacerdócio, ele tem a 
purea. dos sanloa, em que ae inspira para os pdlpi
tos que bem domina. 

Sr. Pmidontc:. Sra. Deputadoo. claculpem-mo • 
deixei por alauns instantes o tema inicial de minha 
oraçlio, para falá? da crise nacional. Mas se o fiz. 
inapirei-me nos ensinamentos firmes e ulutam do 
homenageado, que nunca se furtou a debater uaun
los de11e teor. 

Acredito mCiimo que ata 6 uma du formas. que 
mai& diretamente o homenaparia. Ele tem ddvida, 
por ser um hiatoriador dedicado, nlo o seria se nio 
amaa»e lilo inten11amente a sua Pátria e os seus patrí
cios. AliAs. para que serve a história senio para 
manter vivo o aentimcnto de brasilidadc? 

Ele, por ter feiLD a hi11tória, dela nilo poderia ficar 
de fura. E é as5im, pois, com e~le pensamento que 
nó1. 01 mineiros, homenaaeamoa o 100 an01 de ao
cimento do Cõnego Raimundo da Trindade, eem
plo de mestre e sac:c:rdote. 

A ele lhe devem 05 homens, 01 crentes e a 11reja. 

Finalmente, perdoem-me R fui 1qo, mu, 
sobretudo perdoem-~ pela minha ousadia de. eu 
pequeno. ralar da srand11.a de seu Pnio. 

Muito obrisado. 

O SJI. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- Conec:clo a 
palavra ao nobre Senador Joio Calrnon, para uma c:o
municaçlo. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA OS&
Gl'INTE DISCL'RSO QUE. ENTREGUE~ REVI
SÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORME.~TE. 

O SR. PRESIDE.VfE (Moacyr Dallal- Encontra ... 
na Casa o Sr. Cid Feijó Sampaio, Suplente convocado, 
para preençher a vaga ocorrida na reprnentaçlo da f.t. 
tada de Pernambuco, em virtude do falecimento do Sr. 
Senador Nilo Coelho. 

O Diploma de S. Ex• foi encaminhada A Mesa e 111'6 
publicado de acordo com o disposto no Reaimento ln
temo. 
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~ o lllfiUino: o diploma.encaminhado a M .... 

DI! 
PI!RNAMBUCD 

Diploma 
DE SUPLENTE DE 

SENADOR DA REPOBLICA 
lPIIIIBriD IUI'LIII'l'IU 

a DeaoPar1ador rroeUoato da lrU.a.ool •••••••• llouord do I••••• •• 
Poroaaboao, aoo Urwoa da LelllbOIO llat.larol YliiiDII o toado • 't'f.lla , ... ,_ 

o•Udo daa ohltl•• raollaadaa ,.__u_da~ca...___do II.D,_, oooaallo 

o proaeota dlpl .. • •• lr . ...S,IJL~.J~_Mflr!'~L----------

............ , ••• _&JJr.IIIG&~-- ---------
pol'a o ropnaoat.aolo da Pnaa.a»•oo ao loaodo Podaral aoaoallo o PU• 

alooulo raua ao aoaalo do-ll....do----"--...Yt.L..._da 11l!...._, boaoado 

ooo ,,.,.,,,,, dlldaa oflclah, oatraUoa do napeoUwo ola: 

'fotoolo ,.rol a,.ra~o ...J..1Z.!....i 
Vuoclo da dlploudo__ •• ...ns..1ll.. 

......_VIA oo~ped&da por dllc.lüo do 'l'r:LbuMl a.vtaaal lloltO&'al do,. ... ...,.!! 
co, • 11o.Mo dilata dau.. 

1 ,.,, qa.o o ohUo ,. ... prant ••• qooUd .. o pnooto ••• do lllraUa, 

..... , f•••r o pro••••• .Spl"• ••• •••t•o eo• o •lplo ... o. 

••• ,, •• ~·-~--·· 1111..-. 

lr.IZM 

DZUIDI OIIW. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallo)- Desiano Co
miuio lormada pelos Srs. Senadores Gaotio MUller. 
Helvfdio Nunes e VirsDio Tivora, para introduzir S. Ex• 
em pJc:nArio, a fim de: prestar o compromiuo rc:simc:ntal. 
(Pausa.) 

Acompanhado da Comiaio designada. di entra
da em plenlrio o Sr. Cid Feij6 Sampaio. prestanto 
jun10 I mesa o 1C8Uinte compromiuo regimental. 

""Prometo guardar a Conslituiçlo e as leis do 
Pais. desempenhar fiel e lealmente o mandato de Se
nador que o povo me conferiu e sustentar a unilo, a 
integridade e a indc:pendCneia do Brasil." (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Muacyr Dalla) - Declaro om
poaado, como Senador da Repllblica, o nobre Sr. Cid 
Feijó Sampaio que, a partir deste: momento. passarA a 
participar dos trabalhos da Casa. 

. O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me· 
sa, comunicação que: vai 1et lida pelo Sr. I'-Secret4rio. 

~ Dda a .seguinte 

Em 16 ele novembro de 1983 
Senhor Presidente 
Tenho a bonra de comunicar • Vossa Excell:ncia, a 

vista do disposto no an. 7' do Rq.irrtento Interno, que. 

1115umíndo o CJ.erclcio da representado do Estado de 
Pernambuco, em substituição ao Senhor Senador Nilo 
Coelho, &dotarei o nome parlamentar abaixo consi1na .. 
do e intesrarei a bancada do Panido do Movimento Dc:
mocr6tico Brasileiro. 

Atenciosas 11udaçõeo - Clll FeiJó Sompalo. 
Nome porl...-r- CN So-lo 

O SR. PRESIDE!IITE (Moacyr Dalla) -0 Expedien
te lido vai A publicaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Preoiden
cia conYOCS scsdo cxrraordin.tria a mlizar .. se hoje. As 
18 horas e 30 minutos. deatinada A apreciação das se
auinta matbri.a: 

-partes do Projeto de Lei do Senado n' 221. ele 1983 
- 9F, relativo ao Orçamento do Distrito Federal; e 

-Projeto de Resoluc;lo n' 113. ele 1983. 

O SR. PRESIDENTE (MDIL-yr Dalla)- A Preside»
eia comunica que. nos tc:rmos do art. 27R do Regimento 
Interno, por ter rec:cbido pareceres contrArias. quanto ao 
mtrito, das comiuões a que foi diatrlbu[do, determinou 
o arquivamento do Projeto de Lei da Cimara n• III. do 
1982 (n' I. 746/79. na Casa de oriaeml. alterando e intro
duzindo dispositiv()S no De<:reto-lei n• S94, de 'n de 
maio de 1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal. 
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O SR. PRESIDEM"E IMuacyr Dalla)-'- Sobro a me
sa, projetas de lei que vilo ~c: r lidos pelo Sr. 1'-.."M:cretãrio. 

São lid!Js 01 seguintes 

PROJETO DE LEI DO SE.'IiADO N• Z9Z, DE I!II.J 
C...pl.....w 

A-ta ..._.lbol Lol Calplematar 11' 11, 
de Z5 de mola de 1971, para o b de alrlloolr ....,._ 
linda lllcall-ra b ndtldos llodl .. lo .. tnlla
......,... runlo, relad .. -te l..-cladeoenlcao 
delllllide. 

O Congresso Nacional decreta: 

An. I' G a&:reSI.:entado ao an. 12 da Lei Comple
mentar n• 11. de 2S de: maio de 1971. oaeg.uintc: panigra
fo tini'<J: 

.. Parigrafo 6nico. As enlidacles sindicais do 
trabalhadores rura;. colaborarão ano as autorida
des da previdC:nciu social rural na nscaliJ".açào doa 
sei'\IIÇUJ de satide, inclusive no que se relaciona wm 
o fiel cumprimento do1 convi:nios." 

Art. 2' &ta lei complementar entrar.\ em vigor na 
data de sua puhlicac;ão. 

An. 3' Revogam-se: 11 disposiçaes em oontrârio • 

Tenho a honra de submeter A consideraçlo da Casa o 
presente projeto, su,:c:rido pelo Sindicato dos Trabalha .. 
dores Rurais de Sio Mateu5. com base r101 seguintes ar
sumentos de justiOcado: 

Muitos absurdos presentemente cometidos no setor da 
prestado de serviç05 de saúde da previdencia social ru .. 
ral. poderiam ser C\'itadOIK f011e dado autoridade flfCB .. 
lizadora As entidades sindicais de trabalhadores rurais, 
eis que· cases silo 01 maiores interc:MadOJ lkJ cl1eaz do
sempenho do sc:rvito . 

Cs!DI exis!em de trabalhadores rurais que silo ""nf. 
transidos a pagar serviÇOJ que: deveriam receber si-atui .. 
tainente. por u:empJo, cm virtude de mera cobiça de cer.. 
tos pror15sionais. 

Com o tindicato fiscalizando a pre5L1Çio do serviço de 
saíade. isso dificilmente ocorreria. 

Sala das Se..ões. 16 ele novembro ele 1983.-~ 
Caneiro. 

LEGISLA{' AO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 11. DE 25 DE MAIO DE 
1971 

Art. 12. Os servicos de aatide serlo pratados aos 
benenciários, na ~ala que permitirem os recursos orça .. 
mentirias do FUNRURAL. em l'llflimo de sratuidade 
total ou parcial. ~C~Undo a renda familiar do trabalhador 
ou dependente:. 

.As ComtssMs th COIUtiluiçio 'Ju.,lifll ~ th Lql,.. 
[f4>1o Soda~ 

PROJETO DE 1.1:1 DO SENADO N• Z93, DE I!II.J 
Ellabelecelbnlte u -nçlo ..... -

• _..... de ..-..., -.uls .. Ulllio, do 
Dlatrllll Federal e ... Terrl-, e d' oatru prori
diiiCiu. 

O Congn:s50 Nacional decreta: 
An. I' As entidades estatais da Uniilo. do Distrito 

Federal e doo Torrit6rioo nilo poderio pagar a seua sorvi• 
dores ou empregados, em cada ano do calendArio, mais 
ele 13 (tmel sal:lrios. noleo compreendida a sratiftcado 
ele Natal - Loi nt 4.o90, de 13 ele julho de 1962. 



Novembro de 1983 

An. 2• Pura \lS efeito' dnta lei. L"Onsideram-~e enti
dades estatai!i as cmpn.-sa5 p6bli~a11: 01s 10ciedadcs de 
economia mi~~otu c sua~a L"'ntruladas c subsidiArias; as au
tarquias cm regime especial; as. fundu1iõe5 Sl'b supervi'Sà" 
csi:Uul: hem us.~;im quaisquer empresas sob controle dirç.. 
to uu indirt"to da União, do Di1trihl Federal e do'i Terri
túri,,s. 

Art. 3• J;: vedudo as entidade=; btatais a que se rercfC' 
L"Sla lei .::nnc:c:c:h:rem a Reus dirigc:n1c:5. ~ervidores ou em
pregados purlicipaç;lu no5lueros. ainda que sob a forma 
de: rrsultad'' de balaR\.'<', cnmo inc:c:nti,·o à produtivida
de, assiduidade:. efidencia e anâlntt:as. 

An. 4• O Puder Executivo resulamentari. esta lei nu 
pra.r:o de 90 (no,·ent:l) dias, ronta~do111 de sua puhliet~c;ão. 

Art. ~· Estu lei entra em vigor na data de fiUll publi· 
c:a~iio. 

Arl. 6t Revogam-se &5 disposições. em L"Ontr4rio. 

JuiiiRCIICilo 

O Decreto-lei n• 2.0J6. de 1983, recusado recenLemen .. 
te pelo Congresso Nacional. prac:revia que nenhum ser
vidor elos entidade!!~ estatais poderia perceber, em cada 
an~ do c.:alendArio, mai5 do que 13 sal4rim (an. 13). neles 
compro:ndida a GratifiL'11çio de Natal, ou seja. o deno
minado '"IJ9sa1Ario''. Com a de58provaçio do Congres
so !'liac:ional ao Do.:reto-lei n• 2.036/83, o Poder &ec:uti· 
vo baixou simples Decreto regulamentar. dispondo que 
o limite de pagamento pelaA entidades estatais a aeus ser
vidores ou emprepdOii seriu o de 14sa1Arios (art. S•), ne
les considerada a gratificac;io de Natal (Lei n• 4.090, de 
1962) e outi'05 estipindio5, laia como: quotas de panic:i· 
pações nos lucros. sratincações de balanço, gratificaçõe5 
anual ou semestral, e outras que venham 1011do pasas 
com habitualidade. 

Ora. não vemos porque manter situaçio de priviligio 
para dirigente~ e servidores du entidades estalai& da ad
ministração deM.-entralizada ou auiArquiea, quando idCn· 
tica medida nlo se ntendt ao funcionalismo em geral, 
nem, tio pouco, a05 assalariados. como um todo. 

De fato. tratando-se de entidade estatal. parece-nos 
utravapnte cositar•IC de partic:ipaçi.o noslucro1, uma 
vez que se trata de renda p6blica in1uscetlvel de ser apro
priado por terceiro5. muito menos por quem delim a 
qualidade de asentt do Poder Pllblico. Em verdade. essa 
questlo de auferic;io de rendas p6b1ica5 foi virtualmente 
proibida pela Constituido Federal, quando vedou a par .. 
ticipaçilo de Rrvidores pllblic05 no produto da arreca
da<:"J.o de tributos e multas. Carl. 196). 

O prese.nte projeto. a"sim. ohjetiva evitar o come1.i
mento de abusos no ãmbito da administrado indireta da 
União, do Distrito Federal e dos Territórios. aR~eguran
do u e~e.:uçilo de uma palítica c.'On5entânea com os inte
re~s nacWnH.is. 

S.lu dos Se,.iles, 16 de novembro de 1983.- Olladr 
s.. .... 

( À.t ComlssõrJ de COIUtlrul,'iu r Justiça, de Sr,.. 
lllrv Prihllro Ciril. do DiJtrlto Frdlml 1 dt FbranÇGJ.I 

O SR. PIIESIDE!IITE (Moa•oyr Dallal- O. proje1011 
lidos ser:h> publicados e remetidos às comissões compe-
tentei. 

Sobre a mesa, requtrimento que vai ser lido pelo Sr. 
1'-Sa:retArio. 

t IHL> o seauinte 

REQt:ERI!\fENTO N• 141, DE 19113 

Exm•. Sr. 
Senador Moacyr Dalla 
M. D. Praidente do Senado Federal 

Ha,·endo sido, por desiJnaçlo de V. Ex•, nomeado 
pelo Sr. Presidente da Rerllhlica Observador Parlamen
tar junto l Assembl~u Geral das Sações Unidas. venho 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

111olicitar ao Senado Federal. na forma d&~. Conslituiçio e 
do Regimento Interno da Ca5il, a na."''lc.ârill autorizu"in 
para au!it'ntar-me do P..ds e elllpccialmente para o des~m
penhn d:1 referida missilo, a partir do pró,imo dia 18 e 
dufante o período que f~r ne.."'fosúrio. 

~~)1.11!' stermos 
Pc:de Dcferimenhl 
Bra5ilia. 16 de novembro dr 19H3- Nllloa Caneiro. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moacyr Dallal - O requ•Ti
mento que \'em de ~er lidu sc'rll. remetido à Comiss.iJ.,, de 
Relu~ro'Õell Exteriores. de,·endo liCr upra:iado upó5 a Or
dem. nmo term .. \S do I 39 do art. 44 da Rq.imcnto lnter
nu. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, requerimento que vai ser lido relo Sr. Jt..SecrelArio. 

~ lido o sq:uinte 

REQUERIME.'IITO N• 841, DE 19113 

Sr. Pn:sidentt 
~os termos rqimentuis. requeiro. para reexame. a re

tirada do Projeto de Lei n• 236. de 1983, de minha auto
ria. 

Sulu da• S..süe•. 16 de novembro de 1983- !llollaa 
Caneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requeri
mento lido 5Crê publicado e posteriormentr incluldo em 
Ordem do Dia, no1termos do an. 279, 11, "c", n• 10, do 
Regimento Interno. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN.fDORES: 

lris Ci:liu - Altevir Leal - Oalvà.o Modesto - Oda
cir Soara - Aleundre Costa - Joio Cutelo - Cid 
Sampaio- Guilherme Palmeira- Jutahy Magalhies 
- l:.uiz Viana - José Jsn6cio Ferreira - Roberto Sa
turnino - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fer-
nando Henrique Cardoso • A.ff'on&o Camargo - Álvaro 
Dias - Enéa5 Faria - Lenoir Vargas - Carlos Chia
relli - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRI!SIDE."'TE (Moacyr Dalla)- Eoti finda a 
Hora do Expediento. 

Passu-111 11 

ORDEM DO DIA 

Vota~ão. cm turno 6nico. do PNjeto de Lei da 
Cii.mara n• I. de 1981 (n' 86S/79. na Casa de ori
gem). que assegura matriculo.. nu ~colas de qual
quer nivel, a"s servidores que C5ptc:ifaca. tendo 

PARECERES, sob n'S 286, de 1981, 474 e 475, 
de 1982. das ComiMcks: 

- de Edueacio o Ctdtura - t• ..,. ...... ,_ .. , 
fuvnrbel ao Projeto. com Emenda n• 1-CEC que 
arresrnta: 29 proa.uda•tiiiOr favorâvel à Emenda 
n' 2. de PlenArio: e 

- de C on1tituido e Justiça. favor4vel ao Projeto 
e contrArio às Emendas n's I. da ComiMllo de Edu
cação e Cultura, e 2. de Plen4ri\J. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
I •-Secret6rio. 

J:. lido e aprovado o aesuinte. 

UQt;ERIMEllõTO N• 143, DE 19113 

Sr. Pre1idente, 
Nos trrmos do art . .JSO. combinado com a alfnea e do 

an. JIO do Regimento Interno. requeiro o adiamento da 
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\'&Ua~ào d,, Projeto de Lei da Cámara n• 1/81. a fim de: 
ur fc:itll nu mliin do dia li de marc..u de 19R4. 

Sala das Sessões, 16de novembro de 198J. -Humlter
lo~L 

O SR. PRFSIDF.:IITE (M.,acyr D>lla) - De acordo 
com u deliberação do Plenário. a matéria 5ai da Ordem 
do Diu para u el11 retornar nu data lixada. 

O SR. PRESIDF."iTE !M.,acyr Dalla)- lle01 Z1 

Vota<;ilo, em turno 6nil:n. do Projeto de Lei da 
Cãmaro n' 131, de 1981 (n• 3.143/HO. na C•sa de 
origem), que modifica a n.-daç::J.o d,, art. 42 e do inci-
50 XXIX dn art. 8Q, da Lei n• ~.lOS. de 21 de li
lembro de 1966 - Código Naci,,nal de Trânsito, 
tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, 10b n'S 852 e 
RS3, de 1983, d30 Comi•!klco: 

- de Co•IIUiçio o Jlllllça; o 
-H Tn._ms, Comaoleaples o Oloru MII-

<U. 

Sobre a mesa. requerimento cuja leitura será feita pelo 
Sr. 1•-Secrrtário. 

t:: lid'' e aprovado o ~eguinte 

REQUERIMENTO N• 1144, DE 19113 

Sr. Presidente, 
Nos termos do an. 3SO. combinado com a aUnea c elo 

art. 310 do Rq;imcnto Interno, requeiro o adi•mcnto da 
votaçilo do Projeto de Lei da Clrnaran•IJI/81, a fim do 
ser feita na seMilo de li de março do próximo ano. 

S.la das S...õao, 16 de novembro de 1983. -llttOIIIer
ID Ltlcoa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em virtude 
da manifestaçlo favorável do Plenirio, a mat~ria retor
narA à Ordem do Dia da sesd.o de li de março do ano 
vindouro. 

O SR. PRESIDENTE (Moac:yr Dalla) - ._ 31 

Votaçio, em turno 6nico. do Projeto da Lei da 
Câmara n• 103, de 1982(n' 137/79. na Casa de ori
gem), que altera o art. 20 da Lei n' 6.168, de 9 de de
zembro de 1974, que criou o Fundo de Apoio ao 
De~envol,·imenlo Social - F AS. e o an. 3' do 
Decreto-lei n• S94, de 27 de maio de 1969, que insti
tuiu a Loteria l:sponiva 1-ederal. lendo 

PARECERES 1ub n .. MSO o "I, de 1983, da1 
Comi00e5: 

- .. Edu<oçio o CUltura, ruvorâvel 
- de F1aancas. favor&vcl, com voto vencido do 

Senador Jo.s! Lins. 

Sobre a mL"SU, re1.1uerimento que vai 111r lido pelo Sr. 
lt..Secretãri.J. 

~ lido e apr~vado o seguinte 

REQUERIMENTO N•ll45, DE 19113 

Sr. Presidente:. 
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do 

an.l10. da Regimento Interno. requeiro o adiamento ela 
votaçilo do Projeto de Lei da Câmara n' 103/82. a fim de 
ser feita na ll!lslo do dia 11 de março de 19M. 

Sala das Sessõ.,., 16 de novembro de 1983.-H
lo ........ 

O SR. PRESIDE!IITE (Moacyr Dalla) -
Manifestando-se o Plenário favoravelmente ao requeri· 
menta. nca adiada a vola.;iio da mattril. para a dalllsoli
citada. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 4: 

Votado. em turno 'llnk:o, do Projeto de Lei do 
Senado n• 120. de: 1981 -Complementar, de auto
ria do Senador Cunha Lima. que ac:rescenta dispo~i
tivo l Lei Complementar n• 26. de li de setembro 
de 1975. que unific:ou o PIS-PASEP. tendo 

PARECERES. sob n• 858 e 8S9. das Comi11Ges: 
- M Caalda.lclo e Jlllllca, pc;la constitucionali

dade e juridicidade; e 
-de Fllll~lt favorivcl. 

Sobre a mesa, requerimento que seri. lido pelo Sr. Jt.. 
Secmirio. 

2 lido e aprovado o ~esuinte 

REQUERIMENTO Nt 146. DE 1!113 

Sr. Prcoidente. . 
Nos termo• do an. lSO.. combinado com a allnea c:, do 

art. 310. do Regimento Interno. requeiro o adiamento da· 
votaçio do Projeto de Lei do Senado nt 120/81· 
Complementar, a fim de ser feita no dia li de março do 
pr6ximo ano. 

Sala das s. .. ões. 16denovembrode 1983. -Ho.,..... .. ~. 
O SR. PRESIDEI'iTE (Moocyr Dalla) - De acordo 

com a deliberação do Plenário, a mat&ia deiu a Ordem 
dD Dia para a da retornar na data fixada. · 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moacyr Dalla) - 1- 5: 

Votado. em tumo 6nico. do Projeto de Lei do 
Senado n• 337. de 1981. de autoria da Comls!lào Es
pecial do JOri Popular, que altert!- dispositivo do Có· 
diso de Processo Penal. tendo 

PARECER. sob n' 741. de 1983. da Comi11lo 
- M C.nltalclo e J.isdca, favorbel, nos ter· 

mos de substitutivo que ofcrc:cc. 
(~>\.-pendendo da votuc;lo do Requerimento n• 

830. de 1983. de autoria do Senador Humberto Lu· 
cena, de adiamento da votaçio para o dia 16 de no
vembro.) 

A Presidàlcia declara prejudicado o Requerimento n' 
830. de 1983. de autoria do Sr. Senador Humberto Luce
na, que solicitava o adiamento da vot.-çl.o do projeto 
para a presente scssilo. 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura 11râ feita pelo 
Sr. 1'-Sec:retirio. 

2 lido c aproVado o scauinte 

REQUERIMENTO N• 147, DE 1!113 

Sr. Presidente 
Nos tennos do art. 350, combinado com a alfnca ••c", 

do art. 310. do Rcsimento Interno, requeiro adiamento 
da votaçilo do Projeto de Lei do Senado n• 337/81. a fim 
ele ser feita na ses~ão do próx.imo dia 23. 

Sala das Scsoiles. 16 de nov•ornbm de 1983. - Ho-.. 
lo Loeeu. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dallal- Aprovado o 
nquerimento a votaçio da matf:ria rtca adiada para a 
sesslo do dia 23 do corrente. 

O SR. PRESIDE.'IiTE (Moacyr Dalla) - 1- 6: 

Votado. em turno 6nico. do Projeto de Reso
lução nt 16. de 1982. de autoria da Comi11io o;,..,. 
tora, que altera c acrescenta dispositivos • Reso· 
ludo n• 146. de 5 de dezembro de 1980. modificada 
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pela Resoluçio n• 50. de 30 de junho de 1981. e dl 
outras providl:ncias, tendo 

PARECER. sob nt 926. de 1983. da Comiosio 
- U Consdtulclo e Jlllllcll, pela con1titu~ionali· 

dadc e juridicidade, com emenda que apreHnta de 
n• I.CCJ. 

Em votado o projeto, sem prejulzo de emenda a ele 
oferecida. 

Os Sn. Senadora que o aprovam permane,.;am senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

~ o sesuinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUClO N• 16 de 1982 

Akora e-...,.,.._i IIMoJucio"' 
146, .. 5 de.._llrodel910, •Mlllado pelo Rna-

laçio .. !10, .. 30 .. Jonbo de 1!1111, "" --........ ........ 
Art. I• A Resol1.1c;ão n• 146, de 5 de dezembro de 

1980, modificada pela Resoluçlo n• 50 de lO de junho de 
1981. passa a vigorar com u alterações e inclul&l se
suinte5: 

a) ""Art. 12. O desempenho funcionalseri re
presentado pelo resultado dos fatores relacionados 
na Ficha de Avaliaçilo de Desempenho constante do 
Anex.o • ata R.esolu,.;lo~ tendo em vista: 
1- .. _. ................................. . 
11- ................................... .. 
III- .................................... . 

IV- •··································· 
V - 11 1111\."'iaridade. averbada em asscntame~tos 

individuais ... 
•1 •Art. 27. . ........................... . 
"1 I' - Os pen:entuais especificados neste artf· 

so incidiria na lotaçio fixada para a catca:oria fun· 
cional, considerados isoladamente, para 11115111 efeito, 
o Quadro Permanente e a Tabela Ptnnanente."" 

e) "'Art. 31 .•...... : .......•..••........ 
§ 2' -Após a realizaç.io du Prosresoões Verti· 

cais, as vqas remanescentes e existentes nas classes 
finais e intenncdi6rias superiores, aerio redistribui· 
das para as clai!ICS inicial e intermediArias inferiores, 
nu perc:entasem a que se referem 01 intens I e V do 
an. 27."" 

d) ""An. 37. Para efeito da Prosressio Especial 
aplicar-se-io, alán da acedo prevista no parAara· 
fo 2• do artiso 40. tamb6m 111 normas do processo 
scletivas • Ascen5lo Funcional." 

o) •Art. 51. . ..................•.•••..... 
11•- .................................. .. 
t 2•- .................................... . 
1 3t - A oeleçio a que oe refere este aniso tori 

validade por dois anos. contados da publicado de 
que traiam 01 .artigo~ J9 e 49." 

§ 4• No ano em que se verificar a hipótele de 
haver maior" nOmero de Cllndidatosjl aprovados em 
scleçlo anterior, do que as vaps de11tinadas • Pro· 
&ra•io Especial e il Ascensão Funcional, nii.o serA 
realizado novo PNCCISO scletivo para as Cateaorias 
que se encantarem nesta lituaçilo." 

Art. 2• Ficam incluldos na Rewluçlo n• 146., de 
1980. 01 seauintel dispositivos: 

An. -O Anexo l Resoluçilo n• 146. de 1980. integra
do pela Ficha de Avaliado de Desempenho funcional, 
fica substitufdo pelo Anexo a esta Resoluçio. 

Art. 3• A Subsecretaria de Pessoal fica autorizada a 
puhlicar o texto con101idado da Resoluçio n• 146. de 
1980. (Om aa alteraçÕes introduzidas pela Resoluçio n• 
50. de 1981 e por esta Resoluçl.o, numerando e renume
rando os seua artiaos. 
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Art. 4• &ta Resolução entra em viaor na data de 
sua publicado. aplicando-se o dispo5lo no artiao 37, da 
Resoluçl.o n• 146, de 1980. com a redaçào dada pelo arti· 
go 1•. alfnca 01d" desta Resolução, à Prngrcssio f.spccial 
realimda cm 19M I. 

Art. St Revogam-se as dispo5iÇÕC:s em contrArio. 

O SR. PRESIDE.'IiTE (Moac:yr Dalla) - Em votaçilo 
a emenda. 

Os Sn. Senadores que a aprovam queiram pennanec:er 
como se acham. (Pausa.) 

Aprovada. 
A mati:ria vai • Comi51ilo de Redaçio. 

2. a ~e~uinte a emenda aprovada 

Emenda ri' 1-CCJ 

Substitua-se. na nova rcdaçlo que o an. I' dA ao art. 
27, a numeraçilo ""§I'" pela dcn,Jminaçio "'parãararo O. 
nico''. 

O SR. PJiESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 7: 

Votado. em turno 6niL"O, do Requerimento n' 
839. de 1983. de autoria do Senhor Senador Hum· 
berlo LuL"ena, solit..itando, nos termos do an. 371, 
alineu e, do Res:imento Interno, urgCncla para o 
Projeto de Lei da Câmara n• 146. de 1983- Com
plementar (n' 3/83 - Complementar, na Caaa de: 
oripml. que: estabeleça critf:rio para a remuneraçl.o 
de Venadores no e.1en:Icio de 198J. 

Em votação o requerimento. 
Os. Sn. Senadores que o aprovam queir.J.m conservar

se como se encontram. (P..ausa.) 
Aprovado. 

' Aprovado o requerimento, a mat6ria fiaurarl na ()r. 

dem do Dia da 4• ess.lo ordinAria subseq!le'nlc:, nos ler· 
m01 regimentai!. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 1: 

Votaçao. em primeiro turno (apreciaçlo prelimi· 
nar da juridicidade, nos tennos do art. 296 do Regi· 
mcnto Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 103, 
de 1981, de auturia do Senador Franco Montoro. 
que as!iC(tura ao emprc:aado substitui\> salârio iaual 
ao do sub1tituldo, tendo 

PARECER. IUb n• 779. de 1983. da Comi11ilo 
-de C-lllçio o Jolllca, pela injuridicidade. 

Em votaçlo o projeto, quanto i juridicidade. 
01 Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

doo. (Pausa.) 
Rejeitado. 

· A mattria vai ao Arquivo. 

2. o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 103, DE 1911 

"-'" .......................... rio ..... .. 
........ Ido. 

O Congreuo Nacional decreta: 

Art. I• O an. 460 da Consolidado das Leis do Tra· 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n• SA52, de I' de Maio 
de 1943, pa!ila a viaer acrescido do seauinte parAgrafo O. 
nico: 

""An. 460. . ...•........................• 
ParAgrafo 6nico. Ao empregado admitido para 

excrc:er a mesma funçiln de outro, cujo contrato de 
trabalho foi retcindida. 6 aiiCsurado o direito de 
perceb.:r a mesma remuncraçlo do suhstituldo, ft. 
Liufdas as vantagens pessoais. rcualvadoa 01 casos 
de remanejamcnto." 
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An. 2• Esta Lei entra em vigor na dat.tt de sua publi
caçio. 

A rt. ~ Re~ogam-st a5 disposit;"Õn em ':ontrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- 11om 9: 

Votado, em primeiro turno (apra:iw;ii.o prelimi
nar da con5titucionalidade, nos termu5 do iln. 296 
do Regimento lnt.;rno). do Projeto de Lei do Sena
do n• 280, de 1980. de autoria do Senador Itamar 
frun..:o, determinando que a Ordem das Advosados 
do Brasil opine 10hre a escolha de magi5trados que 
de'i'am \nlegrar Tribunais com jurisdicio cm todo o 
território nacional, tendo 

PARECER, oob "' 634, de 19Kl. da Comiuio 
- de c-tlbllçia e JOIIJco, pela inconsdtw:io

nalidade, com voo.o venoido do Senador Joo6 111"6-
cio. 

Em votaçlo o projeto quan&o t. con1titucionalidade. 
Os Sn. Senadore5 que o aprovam queiram permanecer 

<Umo ,. IICham. (Pausa.) 
Rejeitado. 

o Sr.J-•r-- Pec:o vermoaçio da votaçlo. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE.~ (Moaoyr Dulla) -Vai-se pro· 
ceder à verificação requerida. (PuuN..) 

A Pm.;deru,.;a amslata a inn.istim.;a de ..,... em 
plenlirio para delihcril"ào. 

~estas circunstâncias. irâ suspender a sessão por ai~ 
aun111 minutos par:a convoc:u :ao plenirio os Sn. Scnado
re5 que se en"-untram em seus a:abinete5. 

Dtê suspen~ta a sessão. 

1 Suspmtu d.:s I 5 horas t 54 minulo.s, A .:seudn I Na· 

lwrta tb 16 horas ~ 4 milfUios. J 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está r01bor· 
ta a seaio. 

Pcnistindo a falta de: n6mero em plcnàrio, a Presidio· 
cia se diapeasa de: pruced.er l verilicaw;ão solicitada pelo 
nobre Seaador Itamar Franco. 

A votado da mattria raca adiilda pana a próxima ...., 
são ordinAria. 

O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dalla)- Esti oqota· 
da a mattria da Ordem do Dia. 

Pusa·,. l aprec:iaçio do Requerimeno.o n• 841/83. 
lido no E>podiente. 

Solicito do Nobre Senador Virgllio Têvora o parecer 
da Comilolo de Relações E>teriorco. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA EMITE PARECER 
Ql'E. ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMF.IVTE. 

O SR. PRESJDt:I'OTE (Moacyr Dalla)- O parecer 
da Comissão de Relações Ell.teriores t: favorâvel. 

A votação da mat~rio fioa adiada por ralta do ....... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- Hl oradoroa 
insaik;s. 

Coru:cdo a palavra "" nobre Sonadur Almir Pini.O. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO (/UE. ENTREGUE A REVISÃO DO ORA• 
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Martin• filho) - Conoodo a 
palavra ao nobre Senador Marco Mac:icL (PaUli.) 

S. Ex.• não atÍI presente. 
Concedo a pala\·ra ao nobre Seaador 1-'Abio Lucena. 

(PaUIII,) , .,,_ . •• 

S. EJ.• não at:A .praclhe. .z~ 
Concedo 1 palavra ao nobre Senador Enêu Fari11.. 

(P•usa.) 
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S. Ex• niio csl.â. presente 
Concedo 11 palavra llu nobn: Senador Odacir So~:~n:s. 

(Pausa.) 
S. Ex• nüo e5l:i presente. 
Cont:edo a pulavru ao nobre Senador Joio Lo~. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está prC5Cnte. 
Cun""Cdo a palavra ao nohrc Senador Hi=litl Gueiros. 

O SR. HtLJO GUEIROS (PMDR - PA. Pronuncia 
o sesuinte di seu no. St'm revisão do orador.)- Sr. Pmi~ 
denlc c Srs. Senadores: 

Em nome da Bancada do PMDB. eu desejo CJ.pressar 
o nosso horror e a nos5a repul11a ante o insen1ato atenta~ 
do de que foi vllim• o jornal O Eoldo de S. Pblo. 

A Naçlo inteira c:onhcce e re5peita a linha: e a tradiçio 
desse grande pcri6dico paulista e. embora. eventualmen
te. se pos~a discordar dr po&içõa e pontos de vista defen
dido• por esse 6rJio. h6 de se reconhecer sempre nele o 
patriotismo. a bravura, a coragem e uma rcsifltencia de
mCK"ritir:u noa momentos mais dificc:is da vida bruileirL 

Dispcn50-me. por isso mesmo. de fazer aqui um his
t6rico e umu bioa:rafia do jomal dos Mesquita. ma5 bas-
taria relembrar a posição firme. resistente. durante os ne
pros tempo~~ do Al-5. para que O Ealado de S. Plllllo se 
rizc!tle credor da admiraçilo e do respeito dai atu~~ois se
rlllfÕCS de brasileiros. 

Sou. Sr. Pre-sidente e Sn. Sen;l\lures. tambim um jor
nuli5l:J mod~o"!!.lll, mas que experimentei. inclusive. mo
mcnta!il dr:~máli~o-os em minha. vida profi5..;ional. J4. vi. no 
jornal cm que cuma::ci a trabalhar. um redator assay;ina
do a tiros d~nlro da prõpriu reduç3o. Quando dirigiu o 
jom:~l, vi-o empastelado. com o detalhe: de que ele se si~ 
tuava bem em rrente à Secretaria de Scs.uran~ do meu 
E5tado. Tamhl-m, ror Cof\:a de minha~s atividade5 jor
nall5ticas. rui ri'C!'Oo prOL"UJ5;JdO, C315Ud0 e, in&:rivclmen~ 
te. proibido de e~en."CC' a profn.sii.o de jornalista. Essa pu~ 
niçiio talve-.t seJa inêdita no Brasir parque, como disse 
ainda h6. pouco o Senador Almir Pint4.). há dois brasis.. 
Aqui. pelo Sul. ningu~m foi proibido c:, para não men
cionar muilos, cito o jornalista Ht:lio Fernandes que, 
embora camdo com os seus direitos polrtieos. nunca 
deixou de assinar diariamente um artif:o nu teu jomaJ. 
Moi, isso i! o Brasil des5as bandu. para o meu lado. o 
&tadu do Par6. eu, porque fui canudo, atava proibido 
de CKTCCC'I' em jornal, ou mdbor, rodia CSCJ'C\ICT clandes
tinumenre, mas assumindo responsabilidade, ~o'Oioc:ando 
o meu nom~ foi-me lltoibido. de. umu. maneira indireta.. 
JX'rquc a dircçio d'' jornal t que foi chamada ii Policia 
Federal, pura IA ser notificada de que cu nilo podia csc:re
vor. 

Diao is5d, Sr. Presidente e Sn. Senadores, para mos-
Irar que, emhoru a;sas invcstida5 contra a liberdade de 
impren5a sejam brutais. cru~& c repugnante5., silo Iam~ 
bêm in6&:uas, porque nio foi pt'r causa de todas CII8S 
ooi5a5 que o meu jornal deixou de existir, como, nem 
com todu!il Cli5illi perscguiÇt.il'l. eu deixei de escrever, 

Nenhuma naçilo civilizada. Sr. Praidente e Sn. Sena~ 
dores, tem se curvado a aa arrctanbos, a aa atos de 
terrorismo contra a Imprensa e contra a liberdade de im~ 
prensa. E nl." aer6. o Btui1. ate Brasil dOI novos tempoa. 
este Brasil que faz forca para sair da situado diRcil em 
que se encontra. que rcnep.ri as trlldiçc1es de liberdade 
da imprensa. que irA 11: curvar a cua1 investidas. como a 
que aconta"Cu, agora, ao O l:ltado • S.. ~ 

Ma.s, Sr. Presidente. se is vczes6 difl.-:11 encontrar rc• 
pons6vei1 por IRa aios. brutais contra a Imprensa.. por
que quase sempre os inqu6rit01 nlo chcaam l conc:lusio 
alguma e. em toda a minha vida. nu Imprensa, nunQI wi 
nenhum inqu6ritQ concluir pela raponsabilidade de ai· 
suân-. emborH a opinião p6hliet~•aiha identificar, geraJ. 
mente. os .seus autores, quero dizer que. com uma mohi
li.laçào dll L.'Onsciencill nau:ional, nós poderemos p6r 
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Wbro a essa titu.ac.;io que se prCLendc ressuscitar no Bra
sil. 

A no11sa palavra de solidariedade ao O lltadD • S. 
Pa•lo, na ccrlczu de 'lu e, mais uma ve-.t, este j,,rnal conti~ 
nuilrd na sua trajeb;ria. em defe!oll. d'' que .acha que sejam 
os superiora intere551.~ da Na~i" brasileira. nilo se dei~ 
undo intimidar. comi) nunca se intimidou até boje. com 
todas esSli agrc:ssües fi1ica:~~ que ~ perpetram a~qui no 
Brasil~ a solidariedade. Sr. Presidente e Srs. Scnadorc~, 
do PMDB ao gral\\ie. pa.ladinu da Imprensa brasileira. c 
da imprensa mundial, que ~ O 1'.8tado • S. Paulo. 

J:ru o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDE:>n"E (Martins Filho) - Con<edo a 
palavra ao nobre Semld()r Pass011 farto. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Pronuncia o,.. 
suinte diM:urso.)- Sr. Presidente e Sn. Senadora. onze 
anlH' depois de IIJ nac:õcs terem adotadG o lema .. 
c:ompromi1110 ••uma s6 Terra" e ou troa 1098L.'Ordos lki .. 
105 firmados em Estocolmo. em junho de 1972, durante a 
Conrerincia du Nações Unido aobre o Meio Hu.mano, 
o Brasil continua ornamental e contemplatiwo diante do1 
desastres ecológicos que aconletem a c:ada dia no seu pa· 
trimõnio n:Jtural e ambiental. HA poucos dias vimo5 a 
trq6dia do litor.al raulistu e u todo instante O!illleUR ma· 
res, 05 seu111 rios e as ~Suas florestal sila agredidos pelo fu .. 
ror tecnológico e de5Cnvolvimentisla de uma sociedade 
ohSCS5iva de luc:m a qualquer preço. 

t. precisa que 3 sociedade. formada por rcrwresentantcs 
de tadm. os teuJ atra\05. se una pelo compromiHo co
mum '-'Um umil visão humanista e social do mundo. o 
reaja contra essa realidade angustiante e dilkil da clcgra .. 
duçilo ambiental c saniliiria cm curso no Pais. E. urp:nte 
uma açiio c:onjunla, eficiente e independente. dc51inada a 
colocar em debate a rolltica ambiental brasileira. que 
não c:olbe a permanente deva5laçio do5 recursos natu· 
rais e não pune o saque crimin050 contra CCOJSist.emas e 
mccanismN vitais à sobrevivência das ruturas geraçàn, 
~ pJ'CCUo oonrerir ao povo um papel adequado como 

protagoniata dl)!l pro'-'CSiiOS de dec:i5lo visando assegurar 
a quem c:abc pagar o pra;o de todas a.1 cri~CS o direito de 
aspirar A eqaidade, segurança e accsm a 111rru transro,.. 
madas em alimentOJ !18dios e limpos e ao consumo den· 
tro de padnles racionais. que dhml prioridade I. c:ons-
ciincia da a)"kie sobre a consciincia de classe. O que 
vale dizer que 1 ~liça da IObricdade deve substituir os 
vfcía1 do consumismo e que astecnolosias humanas e in-
\eligentes sepultem os proce!i!iOS industriais poluidores e 
os .11istcmas agropcculirim assenlad('ll5 no uso maciço de 
aarol6xical e insumm. petroqu(mic:os. 

As lca:iôe.ll brasileiras engroSSIIm a!i fileiras do1 SOO mi· 
lhàe'111 de subnutridos em grau ell.tremo do mundo e dos 
ROO milhõcf> que vivem miRravclmentc. dCBiruindo toda 
a vida cm seu redor para e.lliC3.par da mane por inanic;io, 
queimando matas I)U exterminando o que resta da fquna: 
alinha~se ao lado de 1.2 bilhlo de pessoas que não dis-
põem de Qua poli.vc1 ou sancamentoi ajudam a humani· 
dade a perder uma espécie animal ()U vegetal a cada dia o 
que significa que, no final desta dkadw., o mundo esta.ri 
perdendo uma espkic por hora; se for mantido o ritmo 
de de\'Witaçilo r.:reseente chegaremos au ano 2.000 com 
um milhão a menos de espiçies cm !ldU estoq~ de cinco 1 
dez milhõa de formas distintas de vida animar ou vege
tal. Espéc:ia que .. refUJiam. em 4M doo ....... om n .... 
ratas tropicais d.midas como 1 Amaz6nia., que laJ'I'CIIell• 
ta. num planeta que 16 tem '7'1:1 de sua superflcie recobe,.. 
1011 por esse tipo de formaçio florestal. o maior bancct 
p:n~ico do mundo. abrizando. pelo menoo. 1,5 milhlo 
de espb:ic1 6nicas cm ~eus 280 mil:hae. de hectares de 
6rea. ara sujeita a incontroUivel pressão dcsmatadora. A 
llltima reserva intacta, a do Acre. CIJmeva.p ca;r ante as 
moto~scrra5' e huldoa:rs manejados por inlegnntes de!ISC 
61timo e5tertor misrat6rio que aob o pretexro de cxpan· 
dir a fronteira qrioola e refon;'ar a suposta Scaunnça 
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Nacions.l dissemina n6&:1NS de dcsertilicac-io .ao Jongo 
de sua rota, que compreende desde o devastado Estado 
do Paran4. b ~&vanas que começam a marginalizar os 
rios amuzónit:os. 

o patrim6nio natural que cada seracio lemo dever de 
lepr ls seguintes, inlac:t., ou enriquecido, dcleriora-se a 
olho1 vistos: mais de I,S milhlo de irvom continuam 
tendo derrubada11 por dia na Amazõnia. excluCdas as 
inundada• pela HidrelC!rica de Tucurul, semdas e e•
ponada• em tora (i&l:o b. Jem promover o beneficjamento 
da matflria-prima no Pads, que poderA voltar do exterior 
sob a forma de produt05 manufaturados cariMimos). 
Responsâvcl por 32% das matas que ainda restam no 
Pais, a Amazônia arde, atualmL-nte. como ardia em 1972, 
atingindo aLE: Arcas rcc=entementc incluldas nos planos fe
derais de expansão dos parques nacionais. c:uja extcnsio 
pauou de 2,4 mDhi!es para quase det milhões de he<.1a
..., o que aiJnirlca que o Braail, hoje, praerva l,l'l& de 
JCU território c:omra a ckval1aç3o autorizada. ao invú 
dos 30'l delreas de preservado obriJalória que deveria 
manter como parãmetro mlnimo. 

Contra esse estado irracional de cuisas. q:ravado pela 
permi5Sividadc das leia. inoperincia da fiscalit:açio c 
complacá1cia dali autoridada&., o povo tem de promover 
a sua Bli!IUCiaçào e defender o seu patrimõnio ecológico 
porque dele dependerá a sua sobrevivbcia. 

De qucsal.o ontológica, a luta pela qualidade de vida 
sanha foi'OJI de exen:kio de cidadania que. hoje. provoca 
a coalir;lo de comunidades inteiras ao redor de postula
dos aulopropulsivos. como por exemplo a defesa do ar 
que 110 respira ou do pão de cada dia, 1e111 tanto bromato 
de 16dio e outros adili\'os nocivos A saíide. 

Sr. Praidente, 6 preciso organizar o povo, como anti
corpo do orp.nismo 50cial, reagindo a 1.0c1as as qrcu&l 
ao sistema imunol6gioo dos seres vivos, injetando o fer
mento da diRCU55io e debale na sociedade, multiplicando 
01 arupoa de prcslio ou ezpreuio dai maioriaslilencio
sas ou silenciadas. Para cumprir cue papel nia deve he
silar no apelo l Dec:laraçio de Estocolmo ou para a De· 
claraçio Univenal dos Direitos Humanos que marcou o 
nascimento da ONU em 194S. Ro.:lamar uma coope-
ração internacional e intergovemamental dos palse! sis· 
natários desses compromiiiS05 históricos e decisivos para 
a edificação dos fundamentos da nova sociedade a ser 
construlda sob a f:gide de uma ~tica mais detente, 10li· 
~A ria e univc:rulizanle. que Kja o alicerce para uma poli· 
lica de administrado ambiental e s«ial que c:ompona o 
acntido do global e das harmoniu univenais amparadas 
na justiça e fraternidade. 

O Sr. Alllllr Pboto - Permile V. E.• um aparle'? 

O SR. PASSOS J'ORTO - Com muila honra ouço o 
nobre Senador Almir Pinto. 

O Sr. Aladr Pinto- Nobre Senador Passo• Põrto,.,.. 
tou acomp~;,nhando, com muita atendo, o brilhante pro
nunciamento de V. Ex•, feito esta tarde. aqui no plenário 
do Senado Federal, e dele con!ltaram dois pontos que 
anotei, para nio dei•ar """'"' a .. pJicaçlo de V. E.• 
como um excelente tb:nico, um agrônomo a quem todos 
conhecemOJi" valor. a competCncia e capacidade. 

O SR. PASSOS PORTO- Muito obrigado a V. E•• 

O Sr. Al .. rPiaiD- V. Ex• ratou nosagrot6J.icoa,eeu 
queria aJena.r V. &• de qllC hoje, JC niio me falha a me
mória. ou ontem, cu li uma notk:ia. na imprensa de 
BrasRia. eutamentc a rcspciLo de um problema muito 
Rrio que ternua aqui, em Brunia. que sio 01 dcfensivoa 
agrfcolas, as hortaliças, e que n6li estarlamos correndo o 
risco das ínto"içaçõcs çom aarot6xic:ol cm ~. apli· 
cados pel01 dono1 dCSICI c:anteirOii de hortalic;u. e que 
poderiam truer A oomunidade de Brau1ia - V. E&• aabe 
- problemas pstrointestinais e certo perigo para a po-
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pulaç3o. Nl.o sei se V. Ex• leu isso. E nio s6 n6ft estamos 
correndo o risco do ponto jA rcf'erido das hortaliças, 
como agora tambán com o bromai o de !i6dio adiciona
do ao pio. 2 que a gente. para viver, prec:iiB ter muito 
cuidado com o alimento, porque &e, de um lado vai-se 
comer a verdura que ~ ra.-omend4vel para fugir da gor
dura. a verdura C5t6. contaminada pelos qrotõxicos. E 
quanlO ao pio de cada dia. tambán precisalll05 ter um 
~rto L"Uidudo e limitar o seu consumo para nio ser tam
bán prejudicado peolo bromato de sódio, de que V. Ex• 
hA pouco falou. Eu nlo aei como, entlo, poderlamos ra
zer uma den6ncia mais clara do que a que roi dada pela 
Imprensa. Acho que compete I. Secretaria de Agricultura 
do Distrito Federal veriru:ar se, de fato. atA havendo 
esse exceno de dcknsivo!l aplic:ado1 nas hortaliças do 
Distrito Federal. 

O SR. PASSOS PORTO- V, E•• 1em ampla razio. 
Esta é: uma das contradiçõet do nosso mundo c:ontL"IIlpo
rAneo. A tb:nica brasileira, a lbi:nica agronómica, apren
dida nu e!IColas superiom, nas escolas m~diu, noa ensi .. 
nou atra~s de pesquisas, ati; de pafses industrializados. 
a melhor forma de combate aos fungos e in5etos que ata
cam as lavouras e que, de uma cena fonn•, do mpon
lêveis pela diminuiçlo do rendimento das lavouras. Mas 
o Brasil Colonial. o Brasil da primeira Repllblica. o Bra
sil, a~ pelo menus nessa última sucrra, fazia um tipo de 
combate biolósico aos parasitas. E. hoje, aqui. nó1 esta· 
mos reçonheçendo que essa ~ a melhor fonna de se wm
bater os parasitas dos ftgetais: através do c:ombate bio
lóaieo, porque, nease combale alravá de llf0!6llieoo, 
que do slnteaes de laboratórios, inegavelmente eles com
batem aquele parasita, aquele inse:to, aquele fui1JO. mas 
ele tem um efeito residual, o chamado el'eito residual que 
fica na folha do vesetal. rJCa no fruto, e, entresue ao con
sumo, traz os probiL"111a5 sraves de toxidez. Por sua vez, 
o mercado de agrot6xicus. no Bra5il, ~ diria;ido por mul
tinacionais que:, evidentemente. nio t6m pena. pensam 6 
em faturar e os produtos trazem, na bula. indicaçaes que 
düo ao agricultor, que não tendo conhec=imento neccs-
16rio faz aplicações muitas YCZC!I exc:essivas. que aumen
~am o efeito residual desses agrot6xkos. 

Com a cri&e que está ai c que também traz br:ncficios, 
os qricultorcs estão restrinsindo o consumo de imetic:i
dal e de funaicidas: isso est4, de uma corta forma, por 
incrfVel que pareça, noa lliudando. E jl hA hoje movi
mentos por exemplo. dentro da minha classe de profis
sionais, que estio optando pela soluçio do combate bio
lóaico aos diversos insetos c funsos, porque foi sempre 
assim que oc:orreu. Para o que a sociedade dc1pertou -
o que quero e que digo neslc di!iCUrso -sobretudo nesta 
decad• de 70, t de que e,.. forma de tecnologia pela qual 
n6s optamos, a JOcicdade. e i510 n.ilo 6 s6 no mundo c:api
tali5ta, tamb&n no mundo IOCialista, 6 uma tecnolosia 
de cxtermfnio. N'6a t~tamos criando mais conforto, mc
lhore5 wndiç&s atf: de bem-estar. mas, em contraparti
da, nós csta.mos dizimando a fauna e a n~ra, que s1o a 
ru.ilo du existetlcia. 

Este dilk:urso, hoje, e: uma certa utopia que o Senado 
permite que ae faça, sobretudo num final de tarde. E eu 
escolhi justamente ontem. um dia feriado, para fazer eu 
divagado de natureza tecrrica, mas tambfm e sobretudo, 
polh.ica. Sabe muito bem V. Ext que, hoje. na Alemanha, 
um dos parlidos maia forlcs é o chamado Partido Verde, 
6 o partido ecológico, parque, na Europa, evidentemen
te, onde estA todo o c:re!iCCr da nos!la civili1~ilo, a eles o 
problema 6 muito maisarave do que para nós. que ainda 
temos a C"-panslo da fronteira qrfcola, que ainda temos 
uma Krie de providl:ncias de extennfnio do nosso patri
mónio natural. 

Acho que~ do meu dever, co:mo profi.,ional de aari
cultura, de vez em quando, chamar a atençlo" da rtt.ai1 
alia C- polllica do Pais, de que lemOIIambtm de DOI 
preocupar com o problema do ecoui1tema. Aliis, na ou-
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tra legislatura. este problema rui bem defendido aqui 
pelo então Senador Evandro Carreira. reprt5entante do 
Estado do Amazonas. 

O Sr. Abalr Pinto- Permile V. E•• um aparte? (As
sentimento do orador.) -A divBJa.wào que V. Ex• fez. 
no seu excelente di!ICurso produzido nesta tarde, aqui no 
Senado, roi muito oportuna. porque trouxe ao nos!kl co
nhecimento alao de importüncia para que n61 conheça
mos perfeitamente o que poderá acontecer de bom e de 
ruim no no!iSU ecossistema, c V. Ex• falou exatamente 
sobre a questlo do defensivo biolósic:o. em vez do asro· 
16xico. Eu me re.:ordo. no~ Senador, nio sei 111 ainda 
C!ltudante de Medicina, lã no Municfpio de Maranguape. 
na chamada Serra de Palmâcia, onde temos um srande 
cultivo de arroz. surgiu uma barata que estll\oa diziman· 
do todo o arrozal: ela chupava da cana do arhu1t0 justa
mente a seiva que: deveria alimcnt;l-l;a para dar o fruto 
que produ7.ia o arroz. 1:! fizeram tudo. Recordo-me mui
to be:m pois que o meu cunhado e profC5!10r de botiníea 
da E~~o:ola de Agron\lmia do CearA~ ele foi com alpns 
t&:nk'OS apanh:rr ar di~t~s baratu e colocaram algumas 
dentro de uma sarrafa com âf:ua: e a.sa1 baratas I'C!Iisti· 
ram a tudo. Finalmente. chqtaram a uma concluslo 
muito parecida ~o.-om llmllla II..U.U. elO'...,, O que ma· 
tava essa1 baratas era o próprio piolho da barata. 

O SR. PASSOS PORTO - Autofagia? 

O Sr. Al•lr Pinto - Como? 

O SR. PASSOS PdRTO - Eru a auiOfqia? 

O Sr. AIJalr Plato - A pulp. 

O SR. PASSOS PdRTO - Sim. A pulsa .. 

O Sr. Allldr Plato - Era a própria pulla que punha 
fim A vida da barata. Nio JCi ae V. Ex• teve conhec:imen· 
to disso. Mas, foi um fato muito intereuante que estou 
lhe contando, e me veio l lembrança porque se passou 
inclusive com meu cunhado, que 6 dirctor da Esc:ola de 
Asronomia c estA ~e apoaentando da Cadeira de Botlni
""· andou pela ...,.., pesou...., inselol, colocou dentro 
de sarrafas c provou que nlo hA nada que mate essa ba· 
rata. Entlo, chep.ram il concluslo de que era a pr6pria 
pulla desoa baralll que punha fim a sua própria vida -1 

vida da barata. 

O Sr. Gudo MUller - V. E.• permile um aparte? 

O SR. PASSOS PORTO - Com muilll honra. 

O Sr. G.- Milllor- Senador PallliOf Põrto, V. E.•, 
como sempre. faz um brilhante di~c:uno. 

O SR. PASSOS PORTO - MuiiO obripdo. 

O Sr. Gude MUller- Mao, no inicio do seu di,.uno, 
V. Ell:• fala que pre:cisamos orp.niar o povo, e eu enten· 
di que esse ••orpnizar o povo" 6 cdud-lo, edud.-lo para 
o problema ec:ol6aico brasileiro c mundial. Eu entendi 
que foi nesse ICDtido que v. Ex• ralou. Eu sostaria de sa
ber de V. E•• se f: esse o espírito que norteou a frase de V. 
Ex•, porque o meu pensamento~ que O problema i edu· 
cacional; renao continua,. a funcionar a dendrofobia, 
que se vé: a todo rnomento ai~ ódio I. irvore, derrubada 
de 4rvores nu cidades só pelo prazer de datruir. Entlo, 
no fundt'. a raiz de todoa 01 problemas do ser humano 6 
a educaçio. V. Ex•, quando fala em orpnizaçlo, tem 
esse oenlido 1lobal da odueaçio do homem para o 
problema ecológico? 

O SR. PASSOS PORTO - Eu diria a V. E•• que ai 
ati o espirita da coisa. Nlo 116 a educaçlo, porque edu
çaçlo at~ que se tem feito, ao lonso dos anos, no Bruil: 
criou-se o Dia da Árvore; faz·•· nu nc:olas, prepçaa 
para nlo se derrubar 6noora etc:, mu 116 uma contra· 
diçio entre o que educam01 e a realidade circun~tante-
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t para o que chamo a atençlo tambem. E que o homem 
na situação de pobreza c de miHria que vive no interior 
elo Bn.oil, bua<:a, pelo sua oobnwivtncia, devastar 01 rc
eursos naturais que atlo a. sua mio. laso 6 natural. LA 
na terra de V. Ex• hé um exemplo flagrante, o do Panta· 
nal, que até diante do drama de uma Yiolaçlo ecolóaica. 

O Sr. Gullo Milllor- 56 que 6 bem ac:larccer 1 V, 
Ex• de que a dcvaotaçlo ec:ol6aic:o do Pantanal nlo 6 fci. 
11 pelo pantanciro. O bomcm do Pantanal propriamcniO 
dito, que nuceu., criou, vive aU, cue nlo devula, eue 
mantl:m o cquiUbrio ecolóaico. 

O SR. PASSOS PORTO - Perfeito! 
O meu dilc:uno 6 feito ao oidadlo elo mundo. V. E&• 

vai ver, no final. que eu cito uma frue do Chefe da DeJe. 
pçlo Chincoa no Enc:ontro do Estoc:olmo, cm 1972, en· 
contra .... que cotabel"""u u normu, pola ONU, de 
prescrvaçio dos recursos naturaia. porque .... 6 um 
problema mundial, e ele se qrava de tal otdcm, como 
diso aqui no diacuno, que ao nna1 date ddnio, a cada 
hora vai desaparecer uma eap6cie, ou animal ou vcptal, 
do mundo. 

o Sr.~ Mlllor- Prcatei atençlo e fiquei iln· 
pressionado. 

O SR, PASSOS PORTO - Ndc 16 -OIItO mundo, 
hoje, ,.. de reservas llorataio, que obripln tamb6m 
uma fauna que pode 1et irreversinlmente dizimada. O 
maisarave de tudo isto i que n6A IOMOI 01 proprietê.rioa 
do maior patrimônio ftorcatal do Planeta. que 6 a Ama
zónia. Nela, eotlo quase todos oo1% do mcrva ftorcotal 
elo mundo e IA hi eop6cimeo que nlo devem dcoo-r, 
oob pena de peripr o equillbrio biol6aico, que 6 a razio 
da nossa vida; quer dizer, a u.istincia de cada um de nÓI 
estA na dependincia dCS~n fatores ambientais. 

O Sr, Glllio Miller- Senador Paoooo P6rto, primei
ro, quero eoc:Jarcc:cr bem um ponto: repetindo, o panll· 
nciro, o homem do panwtal nlo 6 um problcme ec:olóai· 
co, ... 

O SR. PASSOS PORTO - PeriCito! 

O Sr. - MUllor- ... o homem do Clllllpo, ,....,.. 
srouense. aoiano, cearense ou serJipano. o bomem que 
nasceu no campo, tamb6m nio 6 o problema ecol68ico. 
porque quando ele mata uma ca;a 6 aimplesmente para 
se alimentar; ele nlo panicipa da comcrcializa;lo do 
produto, ~somente para ae alimentar. 

O SR. PASSOS PORTO - PeriCito, 

o Sr. Gollio M11ller- Quendo ele pesce,6 o our~eien• 
te para ele e para a funDia. de modo que 1 devutaçlo • 
col6pca vem em l'unçlo elo dcoenvol>imcato do civili· 
zaçio no inlerior. 

O SR. PASSOS PORTO - Perfeito. 

O Sr. - MWlor - Alara, outro ponto que eu 
queria que V. Ex• ai:Jarcceue, que me p6l uma d'llvida 
no espirita, 6 o aea:uinte: nós, aqui, somos doil da Ama
zõnia Legal - eu e o Senador Goiano aqui pruente -
temos uma érea quase npresentativa da metade do terri
tório nacional, a Amazõnia Lep.l. Entlo. tem01 uma i
mensa •ntidilo de oct ... de norata. Por eumplo, de 
Diamantino, em Mato Orosso, a~ a fronteira com o Pa
rA. em linha nta. do quue mil quil6metros de flon1ta, 
de modo que 6 meio desagradAYel - vamos dizer allim 
- voar-se em um monomotor em cima dCIIB floreata. 
Mas, Mato Grouo tem ·a lnsia do desenvolvimento, 
OoiAs tem a i.nsia do desenvolvimento. Como se rarA 
esse desenvolvimento 1e te ror respeitar ena mata imen
li, nlo podendo derrub6·1a. pelo menos em parte? Mu, 
V. Ex•, no fim do trecho que CORSIIuiu falar, anta doa 
oP,.rteo. dillc que a lei bruileira j& pnw6 1 pracrveçlo 
ele lO'IL. 
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O SR. PASSOS PORTO- El• prcocrva, no momen
to, só 1,1'1: ela deveria aer, em funçl.o deae EnconEro de 
Estocolmo, de 30'1:, quer dizer. 1io aquela parques ... 

O Sr. Gil- Miller - O& parques nacionais RPJ"eo 
sentam I~? 

O SR. PASSOS PORTO- 56 1,1~, cm que pese a 
srando ampUaçio feita no Oovemo do PrcoideniO fi· 
aueiredo. 

O Sr, Golllo MUller - ~. tem feito. Entlo, ndc proci· 
uriamo1 de um projeto de lei ampliando para lO'i. 

O Sr. Gutlo Mllllr - No mlnimo. 

O SR. PASSOS PORTO- Seria o~ a umadio
pooiçlo do Encontro de Estocolmo de 1972, elo qllal o 
Brasil 6 oisnat&rio. 

Sabe muito bem V. Ex•. que hA tambtm uma forma de 
cxplonçlo do todo .... patrim6nio norutal, do uma 
maneira em que seja permitida a ele a aua restauraçlo. 
Pode-ae explorar um tipo de madeira ou uma Arca e, de
poii deixar que ela 10 recupere. ou seja. raz-10 uma alter 
neçlo de exploraçlo do patrim6nio ftorcotal. Na hip6te
ae. eu nio ICi 11 ICI'ia passivei, mu compete 101 6rsl.oa 
tknicos do Governo utabelecer aquelas ércu que de
vem ficar como patrimõnJo, reserva tloratal e aquelu 
que podem at6 ser nploredu, por razae. cotrat6tricu ou 
de deaenvolvirnento econamico. 

O desenvolvimento 6 iuo mamo, ~um paradoxo. Nós 
1111rchamos para um 1uicldio coler:ivo, nós, do mundo in
teiro. Os homens que Mio •oslaboral6rioo noo Estadoo 
Unidos. na Uniio Sovi~tica e noa pafsea da Europa, op
taram todo1, palses capitaliltu e 1ocialiltu.. por uma 
tecnologia de extennfnio. A arande contradiçlo, talvez, 
deste final de lkulo, t esta. E: como IBir deua estrutura, 
que se monEou na sociedade. b que vai nos levar ao ex
tennlnio, ao 1uicfdio coJetivo, porque nós Citamos explo
rando uma tecnololia que estA, direta ou indiretamaate, 
derrubando, sacrifiCBndo aqueles valara biolóaiCOA que 
slo Fundomentaio l viela elo homem. 

Eu, que nunca havia acreditado em fim do mundo, 
passei a acreditar, porque nio precisa 116 umasuerra atõ
mita para extenninar o mundo. Tamb6m nós atamos, a 
cada dia, colaborando. atravá du novas tecnolosi••· 
para fuer desaparecer o mundo, porque o dia em que 
nlo houver mais o equi!fbrio bio16sico, nós inmos fatal
mcniO para a dcotruiçlo. E o Brasil 6 \cstcmunha disoo. 
Sabe bem V. Ex• que no Bnail de 100 anosatrú, todo o 
litoral tinha a Florata AtllntJca, que lhe dava IUsten
t~lo, que lhe dava um clima ameno e de prod~o. Ho
je, nÓI elll:amos criando, dade o Nordutc, uma srande 
Faixa de deaerto que •" R encaminhando inclusive pua 
o 00510. cm demanda As fronteil'l!& qriL'Oias do Palo. 

O Sr, Gollio Mliller - E V. I!•• veja: vamoo admitir 
que a nosl8 Amazônia tenha 2 milha. de quil6metrol 
quadrados de matu e que outi"OI2 milhaa sejam de aa
vanu, de vêrzcu, etc. Entlo, JOIJ, 11riam 600 mil quil6-
mcti"OI quadradoa. 2 uma grande naerva ecol6aica, nlo 
hA dúvida, ma1 fazendo i110 em todo o Bruil, ao total se 
teria uma 1rande reserva ecológica em todas u R.epaes 
da Pátria. Mas, como V. Ex• bem diue, n61 vamos fatal
inente caminhar para o mamo resultado que a bomba a
tõmlca, embora de uma forma diferente, porque a bom
ba atõmica serA rapidamente e ata sert um auicldio len
to, e algumas praçõa ainda sobreviveria a16 que .e che
sue ao extcrmlnio em f'unçlo do desequillbrio biol6a;ico. 
Muito obripdo a V. &•. c "uero agradecer peMOalmen. 
te a oponunidade da conferincia que V. Ex• acaba de 
prorerir, que muito noa ilustrou sohn o 851unto. 

O SR. PASSOS PORTO- Muito obrisado a V. Ex• 
Vou pro15C1uir, Sr. Praidente: 
Orpnizar • humanidade em bases interc:omunit6ria16 

a dnica aafda para o impaasc em que 11 encontram tanto 
b di61oso Norte-Sul quanto o debate 10bre uma nova or-
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dem econamico-social. A niz de um autentico diAioao 
de civilizações. que deveria exiatir no lmbito da ONU, 
pode etitar na tarefa de: 110 aovemar o imenao conglome-
rado de •ociedades e de li1tcmas complexos que formam 
o nosso mundo. 

Entendo, Sr. Presidente e Sra. Senadores. que só uma 
opiniilo públic:a atenta e viailante terá hito em sua taref"a 
de preuionar as autoridada a ataheleccr mecaniam01 
mais justos de planejamento. redi5tribuielo de riqueza. 
melhora tb:nicu de cultivo e colheita de alimentos, ca
pazes do evitar que a profecia elo Banc:o Mundial, 1 de 
que a Terra pouuirl 1,3 bilhlo de aubnutritos em arau 
mbimo no run do S6c:ulo, .. con.cmiz.e. 

Na Confcrincia de Estocolmo, o llder do Delcpçlo 
Chinaa. Tang Kc, dii5C uma rrue que IC incorporou. 
Proclamaçlo do ONU; "~ noou convicçlo que, de toc1u 
as coisas do mundo. aa pessoas alo a1 ma i• pra:iotaa". 

! ate o principio, Sr. Presidente, que noneia o orienta 
nossas idiias. ldiias que slo rl6i.s l consciàlcia da natu
reza unittria elo plal\eta el.,...,..._de uma mudança 
de direçlo que habilite o homem a reaaminar o seu pr6-
prio ser e a desenvolver uma nOYa pen:epçlo e com-

• preenslo de seu papel na invcn;ilo elo futuro. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem I) 

O SR, PRESIDENTE (Manino Filho) - Concedo a 
palavra ao nobn Senador Gabriel Hermes. 

O SR, GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia 
o ~e~uinte discuno. Sem revislo do orador.)- Sr. Prcai
dente. Sr>. Senocloi'CI: 

A imprenso ocmprc deve merecer a DOIII aiCIIÇio, o 
no110 apoio e quue sempre a noaa aolidariedade. 

No meu Estado, Sn. Senadoreo, IICIIho acompanbedo, 
nestes últimos 60 anos, a vida da impren~a, aadando 
dentro de jornaia. desde jovem, desde quando •tudaa.te. 
Vi grandes jornai1 lutarem, sofrerem com invu6es. com 
violincias, tanto oa que eram, naquela ahura. no inicio. 
h6 60 anos, opoaiçlo, quanto os que eram da pane con
trária, e assim suel55ivamentc. 

Vi nucer um jom•l, O Uloonl, jomallan;ado pclu 
mloa de um d01 Governadores do meu Estado. tambfm 
produto da Revolu,çlo de 1930, como quase todos 01 que 
vieram depois de 1964. &te jornal nuceu pua derender 
a admini.straçlo, tendo l sua Frente ate homem que. 
realmente, fonnou uma grande liderança no meu Esta
elo, o Sr. Maplhlco Barata. 

Com o tempo, o jornal estava quue daapareçendo e, 
nesaa altura, um jovem empredrio do meu Estado Ró
mulo Maiorana, homem que conheci nos"aeua primeiroa 
tempoo de chcpda ao Patt, vindo do Rio Grande do 
Norte, dcot:edente do uma estirpe intclisente. dcue povo 
intelisente, que 6 o italiano, comprou o O Ulteral e con
quiu transformA-lo no que hoje ae chama O JOI'MI da 
A.....,la, que, sem ddvida ncnbuma, t um jornal que 
impi"CIIiona pela aua composiçl.o e pela 1ua trajet6ria jA 
rara do n0110 Estado, pois cu jA o tenho encontrado, e 
aei que diariamente chega. dlo s6 no Rio de Janeiro e 
Slo Paulo como em vAri01 Estad01 do Nordeate e em 
toda a Amazônia. 

~ um jornal que CAté completando 37 anos de vida, ck 
lutaa. e tcm-!11 destacado por uma posiçio ele muita im
parcialidade, no moio das lutas polrtieas e de todasu ou· 
truque ae realizam dentro do meu Estado. 

O Pmidentc do 0'l!aniza;lo, porque o jornal oc 
tran11formou em uma oqanizaçlo, 6 o jornalista R.&nulc 
Maionna. empraArlo ao qual fiz ref'ertncia. O jornal 
cresceu e, hoje, raz parte desse consórcio de diwlpçio 
uma televislo, a TV Ubcral, que tamb6m 6 capaz de di• 
putar, na qualidade dos trabalhos que apreaenta b po
pulaçõa, com qualquer uma no Braail. 

O Sr • .leio c.bua - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES - Com muita bonra. 

O Sr • .leio C......,- Nobre Senador Gabrtcl Her-
mes. desejo conaratular-me com V. Ex• pelo brilhante re-
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aistro que estA fazendo 10brc o aniverúrio do O IAenl, 
que 6, sem d6vida nenhuma, um dos mais Importantes 
órpoa da impnonoa bruileira. Sob alideraiiÇII de Rômu
lo Maiorana, que aprendi a admirar hi muitoaanDI,IIIC 
jornal tem conquistado uma p01i;lo de relevo, cada vez 
maia admir6vel. Graças ao dinamiamo, ao idealismo, l 
capacidade 1110111.brosa de trabalho de Rômulo Maiora· 
na, hoje O IJhnl 111i inclufdo, aom d6vlda nonbuma, 
entre 01 panda 6f11oa da Imprensa nacional. V. Ex• 
pmta uma justa homcaapm a cue balulll'te do jol'llalja.. 
mo brasileiro. Meus para~ns a V. El.•,a&tensivot a Rcl
mulo Maiorana., notlvel emptedrio e homem de comu· 
nicaçlo, que cst6 atuando, com acepcional efu:iencia, 
na iroa da lmpmua dilria, do rldio e da ICieviiiD. 

O SR. GABRIEL HERMI!S - Muito 1ra1o, nobre 
Senador Joilo Calmon, porque o depoimento e u pala· 
vru de V. EX' rcalmeniO, c aobretudo, IDCIIOCm o mhi· 
mo de or6dito. 

V. &• entende e vive e eofrc c:om o desenvoJvimento 1 
a vida da impi'OIIIII falada, eac:rita e lelevilionada donuo 
do nosso PaiL 

O depoimento de V. Eo•, u palavras de V. Eo•, ola 
realmente muito •ianificativas e slo bem merecedora 
delas Rõmulo e O Llllonl. 

Sr. Praidenle, uma rldio lamb6m pertence ao oonjun
to. E ludo illo, ronnando, oem dGvida n011huma, oom 
muita propriedade, pode-11 dizer, a "Voz da Amoz6. 
Dia." 

Nós tfnhamo1, paralelamente com O LllleNI, uma ou
tra arande Corça no meu Estado, que ainda continua, 
com uma rAdio, que 6 uma voz que 11 ouve ainda. e c:om 
um jornal ucelente. que foi montado, exatamente, por 
0111 fisura de batalhador reoponolvol da Imprensa e da 
Educaçlo, e nouo companheiro. do Conaresso, que 6 o 
Senador Joio Calmon, e por outro, que foi um doi meus 
queridos amia;os e que quase me faz um homem de lm
pren18, o IBUdoso Frederico Barata, tam~m jornalista 
completo, da maior categoria, e que jA se foi date mun· 
do. 

Joio Calmon lutou muito; Frederico Barata tam~m. 
o honraram o ParA com uma arandu Imprensa. Mas nlo 
posso deixar de reçonhecer a eapau:idade de Rômulo 
Maioriana. Eu, que sou empresArio, Presidente da Fecle
raçio das lnddotrias do meu Estado, Vic:o-Praidente da 
Confcderaçlo Nacional, tenho que respeitar o emprc
Nrio, homem orpnizador, com uma capacidade ucep
c:ional. Hoje 6 uma empre~a valente, solidamente c:oloc:a
da no conjunto dos 6qiios de divuiJaçlo do nouo Pafs. 
O que eu admiro, sobretudo 6 que sendo um lutador, 
man~m a maia eatreita cordialidade com os seus eompa· 
nheiros de profisslo, quer dizer, com 01 outros campa· 
nheiros de imprensa. 

Sr. Presidente, isso tudo nos conforta, quando n61 vo
mOi tanta digladiaçlo, tantas lutas, tanta imcompreen· 
do n01 nouo1 meios polfticot. nos no1101 meios admi· 
nistrativ01. E vejo luta dentro do& 6ralos de Imprensa, 
mas uma luta no bom sentido. Vejo, com satiafaçlo, Sr. 
Presidente., O Laeral alcançar 37 anos, porque 6 um ór· 
P,o dül, com u suas plainas abertas a toda aone de co· 
laboração. Um órpo que pennite os debatei com toda a 
liberdade e a ruponaabilidade doa IIUI autora. Oqilo 
disciplinado e 6til da lmprenaa do meu E1tado. E illo 
nos con10la e conforta bastante. E eu tenho a~ a sali1· 
ra'-iio de dizer que colaborei lonaoa anos. primeiro aum 
órpo de um arandejornalista, de: um arande lutador, de 
um \o·erdadeiro aurrreiro da Imprensa, que dmubou ao
vern05, que roi Paulo Maranhilo. Colaborei por Yiriol 
anos no órpo de lmpren~a de Maranhilo. Depois, ou· 
tros longos ano1 om toda a cadeia dos Auociadoa, usi· 
nando ora com o meu nome, ora com o paeudõnimo de 
••Merdrio", quando Presidente do Banco da Amazónia, 
e muitas vezes saindo os meua artiJos, meua comcn· 
tirio1, acentuadamente sobre a problemltica amazõnica, 
em todos 01 jornais Ulociados, inclusive o O Jorul, 
IC(Jm o pseudõnimo de General Hermea Filho, denomi· 
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naçlo que me foi dada um dia por eua r11ura 1imp&tica e 
saudosa, dase que eu 11111pre chamei de matre., que foi 
Auis Chateaubriand. 

O diretor do jornal a que Joio Calmon se raf'eriu f: o 
meu cunhado, o ex.-5enador Milton Trindade. E .u YCjo 
a cordialidade. o entendimento e o respeito que exi1t1 en
tre eSIIS doi1 homen1 que comandam 01 doi1 panda 6r
&los de Imprensa ao meu Estado. Sr. Presidente. vou 
conduir, deixando nte 1111i11ro como uma homenagem I 
Imprensa, e eu paliO dizer a lmpreniB Jiyre., porque O 
Lllenl 6 um jornal livre. Todo• colaboram ali, todoo 
t6m um canto naquele jornal, e eu, que tantas vezes cola· 
borei, sinto-me atisfeito, hoje. de razcr IIII nsistro, e 
com ele me conaratular pela vida que vem teado, 6til ao 
DOIIO Estado e a ROIIa lmpreAIL 

Consratulo-me oom R~mulo Malrona, um pndejor
nalilta, e aobretudo um lfBRdc orpnlzador e um Jll'lnde 
cmp'"'*rio. O. 001001 oumprimentoa, que nlo tenho dd· 
vida, depoil que ouvi Joio Calmon, alo ao oumprimOII· 
too ao jornal, a asa lmprenoa do meu Estado, de Ioda 
eata Cua. porque 6 um jornal que merece ra.lmente as 
noaoao folioilaçl1eo. (Muito bom!) 

O SR. PRESIDENTE (Marlino Filho)- CoDOOdo a 
palavra ao nobre Senador Joio Lobo. 

O SR. JOXO LOIO (PDS- PI. Pronuncia o ,.uln· 
to discuno. Sem revillo do orador.)- Sr. Praid011to, 
Sn. Senadores: 

Nesta oportunidade. ocupo esta tribuna para trazer ao 
oonohoimonto da Cua a propoaiçlo que o Governador 
do meu Estado apnoaentou no plenirio da SUDENE, 
por ocasiilo da 1ua 61tima reunllo plen6rla. ilto f:, a reu· 
nilo do me. de outubro próximo pBIIBdo. Faço, Sr. Pre
sidente. somente qon, porque motivos 1uperiora 
impediram-me de fazC..Io no devido lempo, e lamb6m 
por jui&A-Io muito oportuao neste momento em que ata 
Casa se prepara pan apreciar o aubstitutivo que o nobre 
Senador Pa1101 Pôrto vai apresenw na Comiuilo ele
vando os percentuais do Fundo de Participa;lo doa Es
tados e do Fundo de Particip&Gio doa Municfpios, e 
também quando ata Casa se prepara para receber o au· 
menta da allquota do ICM de 16% para 18'11>. tum al
aunto que interessa de peno a todos nós e todos n61, 
políticos, somos pressionad01. de um lado, pelo• Eltad01 
e pelos Muniolpios, para que haja uraonlcmOIIIC um au• 
menta neasa Fundoa dos Estados e do1 Municfpios para 
que socorram aalituaÇ&s vexatórias dos prdeiiOI e dos 
aovernadores doa virios Estad01 e dos vlrioa municípios 
brasileiros. Mas tamb6m recebemos a prado dos cg.. 
merciantll, enfim, de todos os contribuinte~ que pqam 
o ICM e que sentem a injustiça que rcprcaenta, num mg.. 
monto como colO, a elovaçio do ICM de 16'11> para 18'11>, 
alimentando, a nouo ver, a rec:eulo. alimentaado a in· 
flaçlo, porque estes 2CJ. serlo rorçoumente rep1118dOS 
para a jé oaorific:ada claoso pobre delta Naçio. 

Neste momento, Sr. Praidente, nós achamoa oportu
na a proposiçlo que o Sr. Oovernador do Estado do 
Piaur, Huao Napolelo, apraentou naquele plenArio c 
que recebeu a adeslo de todos os governadores nordeati· 
nos. 

Sr. Presidente, vou ler, rapidamente. trechos da upo
siçilo de motivos que S. Ex.•, o Sr. Oovernador Hqo Na· 
polelo, fez e oo seus podidos 011doreçadoo ao Senhor Pre
sidente da Rep6blica: 

"Eocelenll,.imo Senhor Prooiden10 da RepQbli· 
ca, Jol" Figueiredo, 

Ao reconhecermos o elevado arau de 11111ibilida· 
de com que o Governo de Voua &celincia tem UB· 
tado os problemas vividoa pelo Nordeste ne•s cin· 
co anos de prolonpda BCÇ&, temoa a honra de cnca· 
minhar a Vos11 Excelb.cia pleitos de decisivo inte
ressa e u,.Cncia para o desenvolvimento da Reailo. 

Durante 1111 perfodo, o NordOIIO foi oaslipdo, 
continuamente, com problemu de utiqem, 

Novcmbrodei98J 

acarretando-lhe dificuldada cracentea. nos campos 
econõmico, financeiro, aocial e politico. 

A sociedade bruileira acaba de dar uma demona
traçlo de alto 1rau de aolidariodade que oarac:10riza 
nosso povo, ao promover uma Yitorioaa campanha, 
a nlvel nacional, em beneflclo dai vftimu da aeca. 

Por sua vez, 6 imperioso reconhec:er o u.traordi· 
n6rio esforço que o Go'VCI"no Faderal vem deaenvol· 
vendo. no 1111tido de minorar o aorrimento do povc 
nordatino, atravk de inllmii'OI propamu e tran• 
rerencia de recursos, e aplicaç6ea diret.u de inveati· 
mentos. 

O povo nordestino tem demonstndo sua 1rati· 
dlo a Vo• Excelincia e, certamente. continuart 
dando apoio ao oeu GoVWIIO. N6t, ao Governado
,.. da Rqilo, upreulo d0111 pu de cntendimOII· 
to mdtuo, temoa consc:iencia do intereue de Voua 
Eooelimc:ia na aoluçio definitiva doa problcmu do 
Nordate. 

Diante da anvc 1ituaçlo em que se encontra o 
NordCIIc, Senhor Presidente, e reoonhecondo oa 
aravea problemas econ&nlco• do Pafs, mu anima
dos com a aenlibilidade demonstrada por VoUB EJL. 
c:elincia para com esta rqilo, apresentamos. a ae
pir, duas reivindicaçilel que julpmol indilpend· 
veia para asqunr o daenvolvimento e a pu aocial 
da reailo Nordeste. na atual conjuntura: 

I. -atDda.....-.. FPEeFPM,dell~ 
- :10'11>,.- ........... ,.nlolpaclo .. Ea--·Miodclploo·l'llll---....... ....... illpaoto-Pndlltla~ 

Como bom oabo V0111 Eooclboia, ao Estado e 
Muniolpioo bruileiros, copoolalmenle 01 du '"IP6eo 
menos daenvolvidas, enconcram-11 em uma ai
tuaçlo financeira verdadeiramente aquatiante. 
com desequiUbrio& crõnico1 enue a receica e dc:ape
sa. 

Nio obstante os esforços realizadoa no aentldo 
da melhoria de receita própria, atrav6s da arreca
daçlo de tributoa utaduais e municipal&. a receita 
não tem aoompanhado 01 encaraos, levando os Es
tados e Munic:lpiOJ a umaaituaçlo de quue insol· 
vi:ncia. 

A medida ora pleiteada vi11 obter do Ooverno 
Federal uma contribuiçlo verdadeiramente impor
tante para o equillbrio orçamentAria dos Eatados e 
Municfpios, de modo a viabilizar a açlo do setor 
pdblico no proc:euo de daenvolvimento e, de cena 
fonna, ali"·iar o trAnsito de pedidos na esfera rcde
ral. 

z. Dtoltnoclo eopedol- - -~-. 
o pudr de jueln> de 19114, de :10'11> .. ,_....de 
''rtlena H eoatt.ahda",....,.... • II'CIIIDBto .. 
Ualio pora o pnlxl110 oxorddo .,.,..,..-a 
oproxl-meate CJI !CIO ........ - ........ ... .... .. -p--Eatailuala ............ ....... 
ioo Hldrlcoo. 

Esse~~ rccunos seriam distrlbufdo1 men11lmente 
aos Estados do Norde5te, de acordo com a repar
tiçlo e os nlveis verificados no Prosnma de Emer· 
Fncia, ao fintl do mà de dezembro do corrente 
ano. 

A adoçilo da medida visa a recuperaçlo dM eco
nomia regional, at'etada por cinco anosquidos de 
m:a. ao tempo em que irA aumentar a capacidade de 
resistência do Nordate para futuras advenidades 
clim6ticas. 

Possivelmente um quinqaenio de açlo perma· 
nente, do tipo aqui proposto, seja suficiente para a 
realizaçlo de obras qu.e retirem a n=ailo da vulnera
bilidade 1\ seca, sem neceuidade de medidu emer· 
genciai1 de elevado custo e de poucos raultados 
produtivoa. 
A~m diuo, pollibilitarl. aumento upreuivo na 

produçlo de alim011loa e na praçlo de milhareo de 
empreaos fixos na rea;ilo. No caso de peraistir uma 



Novembro de 1983 

nova seca, asa dotaçlo financeira ji representarA 
parte dos recunos que seriam datinad01 ao Prosra
ma de EmergCnc:ia - nlo resultando. portanto, ne
nhuma expanslo adicional doa pstos pllblicol. 

As medidas pleilelldas, em que pae as naturais 
dificuldades para adoçio, encontra inteiro amparo 
na preocupaçio de Voasa Excelencia, de tratar o 
Nordeste com mcdidu permanentes e compalfveis 
r.:om aua base demoartfiCB. 

Recordam0111, nessa hora, trechos de dois pronun
c::iamentoa de Voua &celbcia, e:~postoa no Conse
lho Deliberativo da SUDENE: 

''Minha vido desta lrea do territ.6rio nacioaal6 
a visito de uma c:olm6ia, que todo• querem trabalhar 
e produLir. desde que nio lha faltem 01 mei01. 

Nlo faltaria". 
(29 de junho de 1979, cm Rocif .. PE.) 
..... O Nordeste rejeita qualquer forma de trata

Jnenlo paternalista. A con5Ciência doa bruileiros 
tecusa-se a aceilar qualquer esforço de daenvolver 
esta reailo como uma espl:cie de compensaçlo". 

• Estou eerto de que meu decidido propósito de 
~Uudar o desenvolvimento desla reailo de alma tilo 
brasileira h6 de apraentar os seus frutos, nlo ape
nas em proveito do Nordeste e de &eu povo, mas, a
c.ima de tudo, de niJAia P6tria"'. 

(18 de novembro de 1982. cm Rocif .. PE.) 
Na certeza de uma dec:ilio favor6vel de Voasa 

Excelencia U reivindiçaçi5es ora apreaenladas, e 
com a nnne convicçilo da senaibilldade e a pi'OOC'u
paçio de Vossa Excel&ncia com os problemas do 
Nordeste, qradeeemos a acolhid• recebida, reno
vando os nos10s sentimentos de elevado apreço e 
profundo rcspcito. - Lolz AI,.. Caelllo llocllo, Go
vernador do Maranhilo- Huao Napollo, Governa
dor do Piaui - Lo1z a Gonzqo Foo ... M-, 
Oovcmodor do CearA - Jool A~r9Joo Mala, Go
vernador do Rio Grande do ~arte - WU.O. Leite 
Bnp, Oovemador da Paraíba - Roberto Map· 
111111 M•, Governador de Pernambuco- Dlwaldo 
S.nap, Governador de Alaaoas- Joio Alte1 FI
.... Governador de Seraipe- Joio Dunal Canel· 
ro, Governador da Bahia. 

Sr. Presidente, traio pois ao conhecimento desta Casa, 
o pleito dos Governadores do Norde~te, que julgamos 
muito imponante, neste momento em que o Senado 11 

prepara para apreciar o substitutivo que"aeri apresenta
do pelo Senador Pa5501 Põrto, elevando o Fundo de Par
tk:ipação do5 Estados e dos Municfpios para 14 e 16-., a
pena!i. 

Paro1 que esta Caaa aquihde a pequenú do aumento 
qur o Senador Passos Põrto supre. 6 que trazemos ao 
conhecimento deste Plen6rio a id6ia dos Governadora 
nordc5tino5, dai nec:euidades que avasaalam e auolam 
aqueles Est11d01 e munict'pios nordestinos. 

O mínimo que esla Casa poderia fazer seria aumentar 
para I b~ o Fundo de Panicipaçlo dos Estados e dos 
Munidpioli. 

J:ram estas. Sr. Presidrnte. u palavru que queria pro
nunciur nesta tarde. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Manins Filho) -Concedo a 
pulavru ao nobre Senador Nelson Cameiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o ICJUinte discuno.)- Sr. Praidente e Sn. Senadores: 

N'" m\)lnenlo em que o novo Ministro da PrevidCnL"'il 
c Aui1tünciu Social, o ilustre homem pllblico, ex
Scnad,u Jurbas Passarinho, começa a equacionar 01 

pr,•hh:mas dr sua Paala, lfJStarfamos de apresentar-lhe 
tris liU,C,.Iôes que, embora simplistas, podem represen
fllr L'Onlribuição no conjunto de medidas que por ceno 
.teria IUmadas nC55C imponante campo sovernamental. 

lniciulmcnle, queremos suprir, como jA o flLemos a· 
travá de projeto de lei em tramitaçio nata Casa, a in-
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clualo dOI trabalhadores rurais na previdfnciasocial ur
bana. medida que, a nosso ver, albn de reconhecer a I· 
sualdade de tratamento, como previ a própria Conati
tuiçlo. facilitarA o trato dos problemas Bllistenciais c 
penniLini uma reduçlo de custos, ji que todos 11rlo a
tendidos dentro de um só sistema e por uma mama equi
pe. 

Oulra suga:tlo seria a de pennitir uma anistia fiscal 
para Dfl devedores da Previdhc:ia Social, eapecialmente 
para aqueles cujos ~bitos principais lljam de no mú:i
mo o valor correspondente a cinco saiArioa mlnimos. 

Com esta medida estari o Minist~rio da Previdi:ncia 
proporcionando U pequenas empreRas a quitaçlo de 
ACU~~> d~bitOJ, excluídos que ficariam dos juros. du mul
tas e da correçlo monetd.ria, e ao mesmo tempo, teri o
ponunidade de receber aqueh1111 imponlncias que. acres
cidas deslils penalidades. se tornam completamente in
villvei5, lic:~ndo apenas a PrevidCncia Social como eterna 
credora de quantia5 de dificil e incerll> reeebimento. 

A lei'C'Ciro su,BCSIAo 6 de eln·ado sentido humano, ji 
que atinse as camadas mais pobres de nossa 10eiedade. 
A medida que propomos 6 a de que H cancele todos na 
processos em andamento, inclusive aqueles que jA IC en
cunlram em cobrança da Dívida Ativa, quando o valor 
do principal for isual ou inferior a um saiArio mfnimo re
sional. Hã pouco• dia, passou pelo meu gabinete um 
desSCi apa!iClltados da própria Previdi:ncia Social, e que 
está 5endo execulado pela impnnãncia pouco superior a 
Cri 13.000.00 (treze mil cruzeiros), resultado de algumas 
prestações qur não consesuiu pagar de um d~hito pan.'C
Iado . .e: tri1te verificar que alguf:m que nlo ptide pagar 
tio modesta importincia esteja sendo acianadn para pa
aar, nilo só o devido, mas ainda juros, multas e correçilo 
monet.âriu. 

Es~as. Sr. Presidente, aJsumas das suaat6es qur sinto 
de meu dever endereçar ao ilustre Ministro Jarbaa Passa
rinho antes de embarear para a ONU, onde irei cumprir 
delegaçilo recebida do Governo Federal, por indicaçio 
do Senado Federal, como observador parlamentar. 

F.ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (!\llanin• Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

E:.nquanlo nossas politicas econômicas 11: perdem em 
sinuo!ias e nunca eficazes medidas de ear6.ter abstrato. o
p<'rtunidades reais de recuperaçio económica ou. pelo 
meno!i, \dsando a assegurar aiveis sufacientes de apoio 
aos produtores, alo perdidas. Ora em nome da con
lenção dos d~ficit pllblic.:Js. ora por preconceitos relati
vos à \)ponunidade mesma de reali1.ar investimentos de 
alta. rentabilidade, ora ainda. aleaando que nio h6 de 
onde n.'lirar recunos parq financiar projelos essenciais. 

L:'m d\)5 casos mail flaaranles, hoju,l: O doa ri!ICOS que 
corremos com uma polftica agrícola verdadeiramente 
suicida. Alardeia-se uma eapetacular expando deste se
lar. No entanto, como em outr011 campos da politica e
conómi~a. o5 nU meros globais encerram ens;odos fantás
ticos. O que t que crec:e'! Acaso silo os Indica da pro
duçilo dr alimento!J bAaicos? Aca10 slo 01 de mat6rias
primas e55Cncia.is? Ou seria apenas aquela produt01 
da.tinados a en1ordar, a qualquer culto, as cifras dr ex
ponac;c}es? Ou alo as terrfveis invasc1es de terras -
hoje fi:nei•.amanhl desenificadaa- pela dl11mads. Blri
culturu ener1f:tica? 

Grande l"arle da populaçil.o do pais tem fome; porque 
w alimentos silo caros e produzidos em volumes cada 
\"CZ maia insuficientes para 1uprir Ioda a popula;loi e 
porque nilo hã uma dinãmica econômica que sere 01 em
prelos e ossa.IArios para adquiri·los. E, no en1anto, so
moa considerados um dos paia de maior potencial para 
saciar a fome do mundo. Mas como? Se nem a de nós 
mesmos nlo atamos procurando aliviar? 
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O Paran6 constitui nos dias presenie. um dosanndes 
exemplos de5ta irrespoasAvel desventura. E u prolonp.
das chuvas do ano pasllldo e do inkio deste. aliadas U 
mudançu n•• polfti1:11s de o:Rdito qrfcola cloomproen
!lilo das importações, puseram a nu ata realidade. Mal
ando tudo isao, o aaricultor paranaense perseverou; rra
cauaram as cultura de inverno, ele plantou para. ove
rio. As colheitas foram atf:' razo6veis. Mas u chuvas 
..:ontinuaram. 

Apesar du reotriçõca de o:Rdito c das di6c:ufd•dca 
para ob~lo a lempo e em volume auliciente, ele aventu
rou produ1jr. Mas. no momento de colher e vender, nlo 
foi somente a queda de rendimento - devida a fatores 
naturai5 - que o dacepcionou e o colocou 6 beira da fa
ll!ncia. O problema maior era retirar a produçlo do cam
po e fazt..la chegar aos centros de comercializaçlo; e en
contrar, ali, condições para o seu transpone. A apecu
laçào conseqUente ao momento de criae. por6m, 
10mavam-ae as perdas por falta de tranSJrtOrte. 

Os caminhUi vici.aais e as estradas coletona que de
mandam h rodovias de grande C!ICOamento catavam pra
ticamente dc:strufdas. E nilo foi pequeno o esforço dt~tn
volvido pelo ~verno do &lado para. ao menoa, 
recuperA-las parcialmente, para evilar prejulzos maiores. 
Na realidade, premido jd pelas sensfveis quedas no mon
tante real da ure.:adaçlo fiscal e pendente de auxilio fe.. 
deral sempre demorado e insuficiente. realizou um hllr· 
culeo esforço de investimentos em sua recomposiçlo. A 
tal ponto que comprometeu. de modo irrevmJvcl, suu 
condições para a mtdio prazo pros5eguir ou concluir os 
elemenlos essenciai1 de sua matriz vi4ria. 

E ata matriz. Senhorea Senadora. num •tado como 
o ParanA, nlo pode ser frqilizada, sob pena de IC par a
baixo toda uma c:~trutura econõmic:a que depende de 
lra.nsp~:~rte para sobreviver. Mesmo quando u~entacla 
numa paranõia rodoviarista, que nos foi imposta cm 
duas d6c:ada5 de imediatismo, de atendimento a interee
IC5 duvidoiiOI c absolutamente vasa em rela~o la ne-
cessidade• naia do Estado e ê.ssuu pcnpec:tivu futuru. 
Nlo 11t viu, mesmo quando a crise do petróleo 11 fez pa
tente, que arandl5 tonelaaens a largas distAncias, sobre 
caminhões. constituis um nasrante contra-senso. 

Ainda que possa pam:er tedioso repetir, uma re1ilo 
qrícula deve ter seu sistema vidrio 151entado em arandea 
eixos que demandem 01 ponto1 de concentraçlo de co
merc:ializaçlo. Auim aparenta ser o sistema no Paran6; 
hA doi5 eixos principais. conando o Estado desde o ex
lremo noronte ati: Apucarana - no meio-nane - e ra
mificando dar para Slo Paulo e para o Pano de Parana
gu4: e vindo desde o extremo-onle- Fo..: do Isua;u, at~ 
este mesmo porto. Caminho5transversais conam o terri
tório e este1 eixos, saindo do sudoeste at~ o norte e do sul 
ali: u di\·isa com Sio Paulo. 

Sua aparente racionalidade. entretanto, e1harra em fa
tores diverso5 que lhe diminuem sensivelmente a eficlbl
ciu. E!llta1 rodovias atravessam amplas rcsiões em que o 
solo 6 pouco linne e se movimenta com rapidez ao& pri
meiros sinais das costumeiramente freqüente5 e prolon
gadas chuvas. Foram construídas sob padrões tbicos 
convencionais, pouco resistente~ 6 densidade de trAfego. 
b condiçltes climAticu de uso em perfdos de safra. E le
""am u con1umir maiores volumes de combustJvel por to
neiBJCm transportada, exatamente numa l:poc:a de escu
&Cl: e de altos preços deste comhu111tlvel. E af at4 o calca
nhar de Aquilea d,, 5iltema. 

Uma grande esperança porém surgiu em meados da 
dl:f.:ada pauada, quando o pais parc=c:c:u ter acordado 
para. sua realidade de transportei e pCDsou-se que o Go
verno atinaria com as vantaaens Kc:ulannente eonheci
das do transporte ferroviArio. Todos sablamoa, entlo. 
que havia dois mõveis principais: de um lado o justo te. 
mor ils sequelu da crise do petróleo c.. de outro, a aller
nativa de manutençilo do crescimento. \"ia encomenda 
do setor p~blioo 6 indú5tria de material de transportes e 
de outras inddstrias de base. 
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Se Í!itu era bom porque levava a uma raclonalizaçio 
mais do que necess6.ria do sistema de transportes, lam· 
W:m era vi!ito cum reservas pelos setores de governo mais 
intere•ados em equilibrar a polf&ica monctiria c cm con
ter sasto p.:iblico. lnfelb:mente, no entanto, estes pred'Oo
minaram. E hoje:, mais do que entlo, estes setores e cri· 
t~rios mais rc:stritivos e recessivos, slo, infelizmente, os 
dominantes. 

Niio deram os rec:unossufacientes para a Ferrovia do 
Aço, nilo recuperaram as vias permanentes, suspend• 
ram u encomendas .t. lndl11tria de material rodante. E, 
no que nos toca mail de peno, tampouco uiram 01 re
cursos para as ferrovias do Paranê. 

Nern para cumprir 01 compromissos usumidos pela 
Unilo, para reembolaar parte dossastos do Governo Es
tadual com a Estrada de Ferro Central do Paran6., nem 
muito menos para dar inicio l Ferrovia da Soja. Da pri
meira, a Uniio sonesou repaas da ordem de 138 mi
lh6cs de d61arn: dei•ou ampliar-se um d6bito potencial 
de 42 milhcles e ianorou olimpicamente que jl correram 
167 milhilcs de dólares cm jui"OI dcvidoollnadimpl!n· 
cia. 

Veja-se, no entanto, Senhores Senadores, que, em 
nome destu politicas, provocam-se prejulzos para a eco
nomia do ParanA, de Santa Catarina e Mato Oro110 do 
Sul, limitando seu potencial de produçio; para o restante 
do Pais, ao reter uma enonne capacidade de abuteci
mento interno, principalmente de alimentos búicoa, in
cranentando um dos fatores búicoa de inftaçlo e dei· 
nndo de criar empregos- tanto na cxtensalrea em que 
aeria construída ata via, como nas indllstriu e nrviços 
que ICI"iam por ela mobilizadot; e at6 moamo no que 6 
prioritirio para estu mesmu politicas, que 6 awnetar as 
aportaçilcs. 

Falham tamb6m 01 IUJ!umentoo do GOYCrtlo Federal 
no que toca l razio para continuar ou suspender arandes 
ptojetoo públkloo. Foi dito aqui -ta Cua que pelo 
Ministro do PlanejamenLO nlo aeriam intmompidosa
queles investimentos cuja rentabilidade ro- prantida e 
c:u.jos passos iniciai• jA tivasem aido dado• - implican· 
do, poio, em perda de RCUnoo jl aplicadol, em cuo de 
paralisaçlo. Pois ate 6juatamente o cuo da Ferrovia do 
Soja. 

A rentabilidade de um projeto de tr11111po- 6 medi· 
da, entre outros fatores, principalmente pelu economia 
ele deslocamento que proporcionam, c:ompuadaa ao 11111 

custo de impiKntaçlo, dentro de um certo perlodo de 
tempo. Ademais, consideram-ao tambml aeus reJ1exo1 
aobre o aumento de produçlo e aobre 01 cuatol de co
mercializaçlo destes produtoo. 

Pois bem, '"lundo 01 eotudoa jltulizadoo pelo pr6-
prio Governo Federal, al6m doo efetuadao peloo ó!Jioo 
estaduais, permitem afinnar, com toda aeaurança, que I 
ferrovia permitiria ••pstar, em m6dia, cinco vezn meno1 
c:ombuotfvcl, para o transporte da produçlo afl'lcola do 
oeste, do que 6 psto por rodoviaa". E ioto llanir,.. 211'1o 
do suto de diesel c:om maio de tr6a dezcnaa de milhares 
de caminhilcs paadoo. A economia de fma Hria de 
also como 39'1.. E Incidiriam aobre o deslocamento de 
60'1. da produçlo atadual de ooja, milho, calcêrio, ci· 
mento. carnes bovina e aufna para 01 centros de comer
cializaçlo interna e n.tema: e sobre cen:a de 401JJ do vo-
lume de cargas imponadas pelo ParanA. 

Somente isto JNlBBria, em poUCOI anos, 01 dispindios 
realizado• na bnplantaçlo do projeto. 

De acordo com o segundo crittrio, nlo haveria razões 
para perder as invcnêfel j4 realizadas num de aeur pon
to& tenninais. A Rede Ferroviiria Fedenl, a duns pc
nu, conseguiu concluir uma variante entre Enpnheiro 
Bley e CUritiba; mas nlo p6de Iniciar outro 111mento 
importante, que lipria Ensenheiro Bley a Outierrez, na 
estrada da resiilo produtora de Guarapuava-Cascavcl, 
uma da1 mais pujanta do Pal!t na produçilo de griOJ e 
na pecu6ria. Venceram, com a implanta;lo do citado 
trecho, a êrea topoarAficamente mais critica, mu nio fo
ram urn pouc:o mais adiante, onde 11 enconuw: uma IIII-' 
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pia. Arca de campos, ondulada levemente, onde seria ex
tremamente mais fic:il construir a f"errovia. 

Mas nlo param ar 15 vantapns do projeto. Elas R e5-
praiam pelaa efoitoa de rr:pereuslia oobrc as Arcas pro
dutora5 lindantes. E, desde toso, ae diga que atu apre
sentam alto nlvcl de integraçlo, com um dos lados en
viando elevados volumes de produtos asroindustriais e 
ouno enviando insumos e maquín.irioa, como calc6.reo, 
fertilizantes, peças e equipamentos agrlcolu completos. 
Altm de uma aama enorme de produtos de consumo que 
circula entre uma populaçlo com razoivel nfvel m&fío 
de renda familiar, proporcionado pela moderna estrutu
ra agroindustrial da reailo, pelo aistema cooperativo e 
pelll grau de urbanizaçlo alcançado. 

Ademais, esta ferrovia nlo limita seus beneflcios ao 
Estado do ParanA, atendendo seus efeitosaobre o Mato 
Grouo do Sul e aobre o Parquai. Em noiiO Estado, are
taria as atividades de uma rq;ilo que corraponde a qua .. 
10 metade de oeu território o abrfsa """'" de 4,6 milhaes 
de peuoas; enquanto abre vitais linhas de escoamento da 
pujante produçlo aul-mato-arouense. beneficiando maia 
de I milhlo e meio de habitantes daquele Estado. 

Contudo, Senhores Senadores, nada diuo pareceu im .. 
pre5sionar n011a1 autoridades federais: e, no meio tem .. 
po, campeou solta a dernqogia e o enaodo. Ao tomar 
posse no Go\femo do Estado, o Sr. Ney Braaa colocou a 
construçlo da Ferrovia da Soja como 1ua primein prio
ridade e prometeu realizA-la durante seu mandato. Em 
1979, o ontia Sec:retArio de Tranopo- de oeu IOYCrtiO 
anunciava bombutic:amente que atavam BUCBuradas 
parcelas importantes dos recunos nece!IIArios, junto ao 
BIRD, ao Japlo e ao Governo Federal. E, em 1981, o 
Ministro Eliseu Rezende ••autorizava" (vejam, Senhora, 
a ironia!) o inicio das obru, quando aquela• n~ 
anunciadas dois anos antes jA haviam aorado. redonda .. 
mente. em virtude da politica econllmica 1lobal. 

Nlo obstante, c:om toda aua reopeitabilidade, o GEl· 
POT - inclusive por orientações derivadas de antit;oa 
eSludos de aeu a-presidente e atual Ministro dos Tran ... 
port .. -.bem c:omo I SUDECO,j6 defendia a uraàlcia 
desla ferrovia, desde 1976. visando a intcarar o liatema 
de tranoportes do Mato Gro!IIO do Sul c:om o do ParanA. 
Em fevereiro de 1979, esta doia Estados finnavam um 
convtnio vi•ndo a defender o projeto junto aos aentros 
decil6rios Cederaia. E em julho 111uinte, o mamo GEl .. 
POT divulp.va um atudo donominado ""Proarama lnte
arado para o Corredor de &portaçlo de Paranqul", 
onde 1011: 

~A noeouidadc do reduçio do wo de comblllll· 
veia conduz. no caso do corredor de Paranqul, a 
uma opçlo pela ferrovia como modalidade de tran• 
porte m.ais adequada para o .......,.,to da pro· 
dudo. A inexistencia de vias navea:Aveil, a arande 
demanda de tran1portes, com predomlnlncia de 
CBIJIII alodved i ferro.,ia, o menor coJWJmo de 
combustlveis no transporte ferrovilrio (entre 35 e 
60'1. do transporte rodoYiArio) e o srande potencial 
hidrel!tri<o do Paran.l, que permitiria a m6dio pra· 
zo a cletrir.,.ç~o da ferrovia, embawn este eatu
do." 

O eotudo do Geipot aludiu I pequena atendo 
da malha forroviêria atual- """"' do 7!1'1 doo mu
nicl'pios paranaen111 nlo do atendido•, inclusive 01 

JiluadolnD oa1e e no sudonle, onde R concentra a 
pruduçlo qrfc:ola - • ao mls c:ondiç&a operaeio
nais, como indica.doru da necessidade da expanalo 
do lislelna ferroviário do ParanA. 

Foram consideradas duu alternativas: 
- npansio da malha at6 Cascavel; 
- expando da malha at6 Douradot, em Mato 

Grosso do Sul. 
O Geipottulizou projeç&s da produçlo deaoja 

e deri'Vadol, milho e trigo para 01 patamar-. de 
1980, 1990 e 199S, admitindo c:omo alocbcial fer
rovia 80% dos nu .. os de soja em arlo e milho e 100'1, 
dos nuxos de triJo e derivados de lOja." 
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A 6puca, isto requereria cerca de 27 bilhiJes de cruui
M5, assim aplid.vci!. em 1980/8,, de5tinados: 

CrSI2,9 bilhões para a modernizaçlo da via Curitiba 
- PuranaauA. e de trccho5 ..::omplemcnlara jl instalado&i 

CrS 14,7 bilhêJcr para OJ trecho• Guarapua.-a - Cal
cavei (7 ,S hilhllel), Enaenheiro Gutierrez- Guanpuava 
(S bilhDes) e Enscnhciro Bley - Ensenhciro Gutierrcz 
c2.2 bilhool. 

Entrelanto. nada foi polllto em prAtica. A poJnica de 
contençlo dos IBStos pllblicus, para subseMentemente 
atender as imposiç&s dd FMI, prevaleceu sobre um nlri
do e insufi5mável interesae nacional. E compromete. 
como di~~emos antes, a própria lnsia de exportaÇaea a
Presoada pelo Governo Federal. 

Mas o Ooverno Richa nl.o acede, pasaivamente, a um 
tal descaso. E aqui f87.CIIIos eco de suu preocupações e 
suae5lclCI. Ao enunciar sua polltiC"a de tran1p0rte1 -
pane wencial de sua platafonna de desenvolvimento do 
Estado - afirma: 

.. A política dCICnvo(vida na Arca dos transportei 
6 coerente com as diretrizes prais do partido nu di
venas Arcas de admini1traçlo do Estado. Auim, a 
orientaçlo aeral ~ subordinada ... trfs linhas funda
mentais que c:aracteri7.am o sovemo do PMDB: 

- democratizaçlo do poder; 
- melhoria du c:ondiçc1es de vida: 
- participaçlo comunit&ria. 
Tamb6m no lelor dos transportei, a nlo reno· 

vaçlo, de maneira profunda, doa m6todoa e crit6rios 
de trabalho ao lon1o dOA anos de autoritarismo con
duziu i muimizaçlo do trindmio lncompeteneia
prepotincia-corrupçlo, com resultados eJI.trema· 
mente negativo•. 

Preferiram os donos do poder empreitar arandn 
planos de obras rocfovilriu e fmovi6riu, com lus

taç&a bruocas de ftontes de trabalho, como resulta
do de avaliaç&s err6neu de custos de conll:ruçlo e 
planejamento financeiro inadequado. 

Empenha-se o governo do PMDB na concreti.· 
zaçlo de uri. plano in.tearado de transporte e UIO do 
10lo, com propoll:u claru de intervençlo a curto, 
m6dio e lonao prazos. visando otimizar a utilizaçlo 
dos sistemaa exiatentn, mediante prtvia conaulta i 
comunidade e aos representantes de Ófllos e entida
des relacionados com o aetor.'' 

E vai al6m, ao propor uma verdadeira auinada na pr6-
pria concepçlo da matriz de transportes, ao vinculu o 
sistema viúio l distribui;lo de atividadea produtiva• e 
de vivincia sobre o espaço 1ociopoar6r.co do Eatado, 
permitindo otimizar u inveniJes no aetor e ampliar a re
percullio dos deitos do transporte aobre os demais ele
mentos da economia e da BOCiedade. Por iuo: 

•·um do• principaia objetiVOI a ser atinaido 6 a 
reduçio doo cultos doo tranapo-. eom utilizaçlo 
de modalidades poupadoras de enlflia, principal· 
mente derivados de petróleo, contribuiado para a 
reduçilo da dependancia enerattica da aaçlo." 

ConseqUentemente, c:olo~:~~ oo ploitoa do Eatado do Pa· 
ranA - e. uaim, o de toda a regilo intereatadualafetada 
- 1101 quinlel lermos: 

''O aprovoitamonto do potencial qrfc:ola e a· 
sroindustriaJ do Paranj depende. entre OUII"OI falo· 
rcs, de um sistema moderno e eficiente de traaapor
tes, ~ull:ando l arena energ6tica Interna e ls de
mandas sazonajs apecifica5 da aaricuJiura e das in
dllstrias. A desigual distribuiçlo poarlfica da ftde 
vilriu. e a prqKJnderincia do transporte roclovi6rio 
sobll' outras modalidades vem .. conltilub:ldo no 
arande equivoco da problemltica movimentaçlo de 
sarras qrlcolas e da produçlo industrial do Estado. 
Essa atrutura de tran5p0nes implica Rriu dia
torções de ordem s6cio-ec:on6rnica, destacando-R: 

- creKente consumo energ6tico de petróleo im· 
portado; 
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- desproporcional elevaçlo das tarifas doa fretes 
por l/km; 

- menores preços paaoa 101 empraê.rioa rurais; 
-substanciais perdas qualitativas e quantitati-

vas doa produi<M; 
- n1ajoraçilo nos preços dos bens de eonsumo a

limentar: 
- quedas nu upona;õel primAriu; 
- diminuiçlo da renda qrfcola e da arreca-

daçio r ... al. 
Disso te~ulta um l'reio no c:re.scimento da qricul· 

tura no Paran.t., de imponlincialundamental na for
maçlo da renda atadual e na praçlo de diviau, a-
16m de realimentar o crõnico proc:euo inflacionArio 
do Pais. A ferrovia, portanto,6 um fator utrate,;ieo 
para baratear 01 custos de transporte dOI produtos 
exponadoo pelo 1enninal ponulrio de hRIII&Ili. 
que tambfm recebe mei'CIIdoriaa provcnionta de 
Mato Qrouo, Mato Grouo do Sul, Slo Paulo, San· 
ta Catarina e do Parquai.'' 

E. neste pleito, encaminhou, concretamente, aa sasuin
tes reivindicaç&s: 

a) a construçlo da variante fcnoviAria Davio Ribas 
- Tabq:i, no contorno do sul de Ponta 01'01111 (o princi
pal entroncamento rodo-ferroviirio do Sul do Pafa), vi
lllndo ampliar a capacidade de carp no ramal de Ouara
puava e a daaro11r as rodovias BR-2n e BR-373, redu
zindo 01 elevadoa aastoa em sua manutençlo; 

11) ampliaçlo da malha ferroviAria atual- conforme 
foi preconizada pelo OEIPOT- e o inlc:io ele cons
ttuçio das novas linhu de Guarapuava - CucaveJ -
Guafra - Foz do lauaçu e de Cianort.e- Guafra, todas 
com alia possibilidade de elelrilioaçlo, lncluoive peloa 
ucedentel previstos após ltaipu: 

c) conclullo da nova linha Curitiba - ParanquA, 
paralilada deode 1976; 

11) renovaçi.o e manut.ençlo, principalmente dai 
linhas-tronco, da malha atual: 

e) expando doo 110n1iços de lranopo- de p-i
roa 10bre a capacidade in1111lada nu Areaa suburbaaal, 
notadament.e em Curitiba: 

f) conatruçio de vAriai novu linhas, para reduzir os 
custos operacionais. 

Nio slo, como se pode avaliar desde toso. rcivindi· 
oaçMs e11seradas ou srandiooao. Nlo bi como aleaar 
falta de recunuL principalmente quando hi um enorme 
dtbilo pendenle da Unilo para com o Ealado. E nolada
mente quando hA incontrastAveia evidenciai de que 01 

projeto• li:m seaura rentabilidade. podendo pq:ar-111 em 
pou001 anoo de operaçlo. E oobreludo porque rq>resell
lam opçikls de poUW:a ele alto in......,. naoional, que,.. 
pi'Cientam alento U combalidas atividada cc:onõmicu 
atinaidu pela recelilio; porque criam empreaoa diretOI e 
indirctos em nolêvel quantidade; porque representam 
melhores condiç&s de capando qrlcola o de abutec.i
menlo e, paio, de reduçilo do preçoo de produloo .....,. 
ciais. 

Só a ob&tinaçlo em açilea neplivillu, em turvuju&tl
rativaa da submiulo utema, obliteram a percepçlo 
das ineabeis vantqena e beneflcios data projctoa. E 
obstaculiZIIIII a buiCI do povo paraaaense c doa Estados 
vizinhos de novas oponunidadel de trabalho, de bem· 
atar e de justi~ social. 

Era o que linha a dizer, Sr. Preoidenle. (Muito bom!) 

O Sll. PRESIDENTE (Martino Filho) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Outlo Mllller. 

O SR. GASTAO MCIJ.Eil (PMDB- MT. Pronun
cia o ICIUiniC dilcuno.)- Sr. Preoiclenle e Sra. Senado
roo: 
~ oempno imporlaniO a dilculllo em tomo doa temas 

que visam aperfeiçoar a adminiotraç.lo p6blica, objeli
vando Ulim minorar u Blruru dai populac6a, todu 
1111 verdadeiro pinic:o diaate da crise que nina no Brull. 
A inquietaclo 6 pra), o mal catar 6 t6nica de todos, ... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

tualmente. peuimista1 e preocupados com o que pode 
vir a ac:ontecer. 

Dai, Senhor Presidcnle, Senhores Senado..., a<:har 
.sempre interessante que os administradora ae mlnam,. 
como H deu em Goiinia, de 22 a 2S de outubro. no ••n 
Encontro dos Prefeitoa e Presidentes de Cimaru dai Ca
pitais Bra1ileiras". O primeiro deue tipo de Encontro, 
realizou-se em Curltiba. Al6m dos objetivoa normais de 
Cltudar os problemas administrativoa, eua Encontros, 
tambán. devem ser uma ajuda a detivaçlo da democra
cia no Brasil, paralelamente. a revitalizaçio da ctdula 
bAsica de escrutura polflico-adminiar.ratlva, o Municfpio. 

Tran1crcvo, Senhor Presidente. Senhora Senadoreti, 
neate meu rApido pronunciamento, para que conste dos 
Anai1, a ··cana de Goiánia" que representa um resumo 
do pensamento d01 Prereitoa e Vereadora du Capitais 
Bruileiru. 

"CARTA DE OOIANIA 

O. panicipantea do 11 Enconuo de Prefeitos e 
Presidentes de Clmara1 Municipais du Capitais 
dos Estados Bruileiros reunidos em Ooiinia de 22 a 
25-111-83, debalendo os1emao o Uoo do Solo, aLe
Billaçio TributAria, a Educaçlo, a Administraçlo 
Municipal e: 

- a necesoidade de um IIJualamenlo dalesiolaçio 
vipnte ao momento politico da vida nacional e a a
benu.ra potl\ica dele dcH'rente; 

- considerando a atual distribuiçlo dos Recur· 
101 Tribut4rioa Nacionais e o aumento pqrnsivo 
da responsabilidade dos Munidpios, principalmen
te com o setor social da Adminiltraçlo pC!blica: 

-considerando u distorçtlea permitidas pelo 
sistema fundiArio de conn:ntraçio e estocapm de 
terras urbanu c do conaeqUcnt.e eat.lmulo t. apccu
laçlo e constatando a omiillo, na Jeai•laçlo atual 
de u10 do solo de medida!i que retomem l proprie
dade sua funçlo social: 

- considerando a evidencia do bai1o lndice de a
tendimento e da Jãsima qualidade do ensino. resul
lantes do descompauo entre a dimenslo do encarao 
atribuído 1105 Munidpi01 c o montante doa recufSOJ 
financeiros disponrveis: 

- e consdderando, a necouidade uraente da res
tauraçio plena da autonomia municipal em ICU as
pecto politico, financeiro e administrativo, entendi
do o Municlpio como ba11 da alrutura soeial, 
como espaço de vida dos brasileiros e como local de 
prado da riqueza nacional. 

I - piiiJiar pela convocaçio de uma Auembltla 
Nacional Conllituinte, Uvre e mberana, com o obje
tivo de elaborar uma Consliluiçlo, olnlele du aspl
l'llç&o democrtlic:u do povo brasileiro. que cansa
I" de fato o municlpio como bue da atrutun ao
cial: 

2 - propupar por olei;ila direlal, em todoo 01 

nl>eio, como 1'6nnula capaz de devolver liiOCiedade 
bruileira o direito de escolher, pelo aufr'aio univer
sal, DI seus diripntea: 

3 - propor mudança, na Consliluiçlo, bUICin
do mlabelec:er ao pmroplivao do Puder Lesislali
vo, em rei&Qio ao Decuno de Prazo, eatabelocendo 
que, deoonkloo OS 45 diu deslinadOI l Yolaçio do 
projeto, outros nlo sejam dilcutldoa enquanto a
quele nlo for devidamente apreciado; 

4- propor quo u A1110111bltiu Lesillalivas doo 
Botados refonnulem auu Cons\iluiçi!eo adaplaDdo
u, conforme determina o artiao 200 da Consti
tuiçlo Federal, ao que dilpae a letra o, fi•, do an. 
29, da cana Mqna, de modo a pennilir que oo Jo. 
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li5lativos estaduais e a1 Cimaraa Municipais poa
sam tambE:m, convocar-se utraordinariament.e; 

S- apoiar a revido do Decrct.a-lei. n• 20l, ora 
em estudos no Ministb'io da Justiça, visando l cor
rcçlo do tratamento discriminatório que boje ac di 
ao1 Prefeitos e Vereadores noa casos de crime co
muns e infraçõea polftico-administrativu; 

6 - propor seja estendida imunidade parlamen
tar ao Vereador, na mesma plenitude conferida ao 
Depulldo federal e reolllheloc:er-lhe ao pter-11-
vaa da Cana de 1946; 

7 - propor que seja dada com.,..encia ao Losi• 
lativo para fiscalizar a Administraçlo lndinta: 

8 -propor que os Municfpioa tenham autono
mia para elaborar a aua própria Lei Orslnica, a • 
lemplo do que ocorre com 01 Municfpio1 do Rio 
Graode do Sul; 

9 - manil'alar apoio laprovaçlo do Sulmitud
vo do Senador Pa1101 Póno, que consolida a)Jumu 
pmpoalao de Emenda l Consliluiçlo, e comproende 
divenas reivindicações para o fonalecimento fina
coiro doa Estadoa e Municfpioa: 

10 - derender, ainda, a neceoaidade de adoçio 
da• ICIUinlel medidu: 

a) incluir no Fundo de Panicipa;io d01 Eatad01 
e MuniclpiOi outros tribu101 federais como o lm· 
posto de sobre Operaç6es Financ:eiru e a Contri
buiçio ao ~"INSOCIAL; 

11) destinar 101 Municfpios: 
I - parcela da receila decorrenle da nploraçlo 

de lolerias da Unilo; 
11-um lerço (1/3) do produlo do SaiArio

Educaçio; 
III - sessenla por cenlo (60'iL) do produto da 

Tua RodoviAria Onic:a. proveniente do aCimcro de 
veículos licenciados no rapeçt.ivo Municlpio; 

c) suprimir a competincia da Unilo em COJICII

der 1Sinç0el de unpos\OJ U\aeluaia e municipai., 
•) revisar o conceito de imunidade tributAria 

wm a ediçlo de critirios novoi para sua caracteri
zaçlo; 

e) lransferir aos Municipi01 a competincia do 
ITBI; 

f) al1erar a lesiolaçio do ISS, deoi8Calldo-oe a • 
dlçlo de uma lilla de aerviços pntrica e ....,tadora 
d011 c:onnito1 de competincia; o •'valor" do acrvico 
com&J baae de cAk:ulo e a peuoa f1sica ou jurfdica 
como sujeito p811ivo da obripçlo tributAria. 

11 Revo1ar: 
I -os dispoaitivoa leaais de rcpa111 da quota

parte do imposto aobre cneraia el6trica As rcapecti
vas c::once&sioniriu: 

11 -os custos de transfertnciaa de quota-panes 
de m.:unos federais cobrados pelo Banco do Bruil 
SJA; · 

~~ lnoliluir: 
I - repreoenlaÇio Municipal junlo aoo 61'1101 

encarnopclos de fixaçlo de flldi..,. de parlicipaçio; 
11 - crittrio dnic:o para o controle de endivida

mento dos Municfpiot. IICII1 a distinçlo laCra catN
Uodle. 

III -linha de cr6dilo junlo lo insli\ui;ileo finan
ceiras pdblicaa. permitindo a01 Municfpi01 adminla
trar racionalmente aeus dclequillbri01 de caia. 

J) Remir os d6bi101 Munidpaia l l'nMdenda 
Social ou liquidA-too alravá de - a Fundo 
!'ardido; 

I) Enquadl'llr 01 Municlpioo CXHno .,lidadeo 
obriaadas a rec:olher apcnu as contrlbuiç&:l pnvi
dencllrias devida peloa empnaadOii 

•I mnoolidar a divida p6blica dos Municlpios• 
lliiiColel em 31-12-83, Cllabelocendo perlodo mini
mo de 3 (lrts) anoa para o nople, sem COI'I'OÇio mo
neiAria. 

li -propor oeja reollbelecido OIWI de noc:unoo 
Rnanceiroa 101 Municfpioa poaibililalldo a cumpri· 
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monto de obriJiaç&s j6 auumidas na preataçlo de 
lei'Viçol b6sicol; 

12- propor ...,;do do• crit6ri01 delloca;lo de 
recunos da Unilo destinando 129& do seu or;amen-
to ao Setor Educacional; · 

13 - propor criaGio de mcc:aninos que permi
tam aos Municfpios a capta;lo de perc:eDtual do 
I.R. devido por peuoas flsicas ejurldicu,a eumplo 
do MOBRAL, para aplicaçlo no Enoino de I• 
Grau; 

14 - propor a con&tituiçlo de um Fundo no 
Orcamento do MEC, a partir do pr6ximo uerc:(cio, 
para oomplementar os custos da educaçlo de I• 
Grau, primeira rue, a aer repauado e admlniltrado 
diretamente pelos Municfpios, cobrindo no m&aimo 
30% do custo m6dioJaluno: 

IS- propor a revido da Lei nt S.692, proceclida 
de amplos debatoo entre 01 oetorea educaclonail; 

16- propor o retorno imediato da aplicaçlo dos 
recursos oriundo• do Sistema Finan011iro de Habi
aaçlo (SFH) IDIICUI objetivos Iniciais, visando in
cluaive a reativaçlo daindllltria da coRJtruçlo civil; 

17-propor sejam reiwadao u reoomeodaç&s 
da Carta de Curiüba de 23 de julho del983, no que 
ae refere ao Uso do Solo: 

I - ReaRrmando oompetbcia do Munic:lpio em 
mat6ria do direito urbanfstico, especialmente quan
to: 

a) l fixaçlo da zona urbana, da es.pan1lo urba
na e convenlo do 10lo rural em urbano: 

b) a definiçio do uao do solo no sentido do me
lhorar a qualidade de vida nu cidades, observando 
o principio da funçlo social da propriedade. 

11 -Admitindo meneadoras ole aoolhida, em 
princ:lpio, u normu do Projeto de Lei n• 77S/83 
que tratam: 

a) da tranarerincia do direito de construir, inclu
oiwe dos proprietlrios de bans tombadoo; 

b) dos direilol de ouperllcie e paremp;lo; 
c) do parcelamento, edificaçlo ou utilizaçio 

compulsórios de imóvel urbano; 
d) le!lttimaçlo proceuual do vizinho das uao

ciaçõea c:omunitériu e do Minist6rio Pllblico para 
propor medidas judiciais que assegurem I riCJ eze
CUçio du normu urbanlati\."BS, prantindo aratui
dade de custu nu BG&s: 

e) de aueaurar o uso comum du praias e coa
ta.. marftimos, fluviais e lacustra. 

III - Indicando a noceuidade da elaboraçlo de 
aubotitutivo ao Projeto de Lei n• 77Sf83, a carso de 
cominlo intepada por representantes dos Municf
pios das capitais que lerA oportunamente submetido 
ao Coqreuo Nacional e em que tambán se rqula
rl: 

a) a desapropriaçlo para fins de rcaerva de im6-
wel acluldos da lndeniza;ilo a valorizaç,lo deoor
rente de obru pdblicas realizada ou projetadaa o 
dOIIndicell de ooniii'UÇio aprovados pela lei muni
cipal; 

b) a aplicabilidade do inatituto do solo criado; 
c) o usucapiio urbano apecial." 

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

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB - SC. Pronun
cia o IIIUinte discurso.) - Sr. Pn:oidante e Sn. Senado
res: 

H6 mais de IS anos o Governo Federal desapropriou 
faixu de terru em Santa Catarina para a construçlo da 
BR-101, no trecho compreendido entre 01 munidpios de 
Joinville e Oaruva. Eua medida era indispen&ivel para a 
abenura de uma das mais importantes rodovias do pafs. 

Transcorridos tantos anos, mail de 60 proprietúios de 
terru deaapropriadas naquela reailo nlo receberam, 
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ainda, ao indenizaçaa a quo fazem jus. procedimento 
que acarreta araves prejufZÕI para os mamoa e implica 
em inadmissível diiii'Cipeito a principio blsico a Consti
tuiçio Federal. 

A c:ada ano que se pa•. aumenta o prejufzo dlllll 
pequenos proprietArios, que 11 sentem lesados, e da pró
pria Unilo, pois estes KUI dtbitosatlo aujeitosajur01 e 
correçlo monetlria. De outro lado, hA, ainda, a notar 
Rasrante deomoralizaçlo do Governo, pela perda de 
confiança nos atas da adminiltraçlo de 1111s 6ralos. 
~ inadmillfvel, repetimos. que deua forma procedam 

o DNER e o Minilt6rio doa Transpones,a1indo fi'OJltal· 
mente contra tellto constitucional que lhe cabe requar
dar, numa atitude de inquationAvel aubvll'llo da lei. 
Mais chocante o problema se tivermos em conta que 11 

trata de indenlzaç6a de pequeno porte e devida a pro
prietArios rurais que lutam com notórias dif~euldades. 

Conhecedor das dificuldadeo por que puaam 11111 do
nos de terras despropriadu hi maia de IS anos e rac:c dc
lllperados apelos que medo feilol, aolicito, data tribu
na, ao Ministro dos Transporte&. Sr. Qoraldino Severo, 
que Intervenha no c:uo, determinado pqamento deuas 
indenizaç&s, fazendo aeuar clamorosa injustiça. Port 
fim, se usim qir, a problema que damoraliaa a adml· 
nistraçlo e tem repercussae. pollticu, econlJmic:u e so
ciais as mais neaativu. atingindo 6rea1 onde 11 dificul· 
dades de vida do por demais grandes. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Preoidente. (Muito beml) 

O SR. PRESIDI:'iTE (Manina Filho) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

0 SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pronun· 
cia o 118Uinte discurso.) - Sr. Presidente e s~. Senado.... , 

O mundo auiste a uma autâltica dmocada da ordem 
vipnte porque jl nlo mais corl'lllponde 101 anseios, b 
expectativas, As upirações, nem muito menos aos valo
res emergentes. Tim 01 rrance~~~ uma upreulo mqis
tral para retratar a evoluçlo proll'llllista da humanida· 
de, a saber la ....... flalltaln - a l•paloo lpall,.rla. 
Com esta tennoa retratam 01 movimentos que desde 01 
mais remotos tempos vem conscientizando um crescente 
nllmero de c:amaduaociais e ao meamo tempo reivindi
cando uma repartiçlo mais equlnime do poder 1eja a 
nlvel nacional seja a nfvel mundial. 

O cristianismo, tomado na forma pela qual foram n· 
pre510a 01 seus princfpios fundamentais, representou um 
decidido avanço porque reconheceu a todos os homens. 
em isualdade de oondiçilea. a diJnidade que lha 6 in• 
rente. A rerorma pretendeu restaurar os valoi'CII oriai
nais. O Renascimento e o Humanilmo recolocam o ser 
humano no centro du aten;ôa intelectuais do mundo 
pensante. 

As forças da reaçio, ICIIIpre mais poderoiBI em ter
mos materiais, ac:abam inexoravelmente por sucumbir 
10 impirio da razio. Por maia que desfechem IIUIIncoa
testAveis anenais contra os oprimidos contra u reivindi
caç&a do momento, resultam batidu e relqadu 10 aca
so, quando nlo ao menosprezo pral. Parece haver uma 
mio invilfvela comandar o proceuo histórico conceden
do su.ceuivu vit6riu lquela que se alinham com o di
reito o a justiça. Embora seja sempre mais cómodo 
juntar-R aos titulam da coerçio institucionalizada des
frutando das comodidades do poder, tal atitude 11 revela 
impoulvel para os que a11umem compromi1101 com o 
progresso e a melhoria das condiç&s de vida dos menos 
favoreci doi. 

Verifica-te que o sistema de poder econômic:o no pla
no mundial se u.aure nlo 16 por Imposições de ordem 6-
tica, pela insull.entével situaçlo que mantem dois tercos 
da humanidade subnutrida e um terço abundando calo
rias. ma1 sobretudo, pela impossibilidade material de 
continuarmos a caminhar no ~entido de produrir o su
~rfluo para uma minoria esquecendo de prover o euen
cial. Os recurli05 naturaisslo IICIIIsoao finitos. Qualquer 
tentativa de ampliar desmauradamente o volume de 
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bens materiais acarretaria a precoce aaustlo dis rique
zas primArias. Auim 6 que a promcua de crescimento 
pe~tuo, os fantumqóricos projet01 desenvolmentis
tu que aueauram bem-atar para todos em c:uno, m6dio 
ou longo prazos, nlo. panam de llusGes vendidas aos 
subdesenvolvidos na llpetlldlfB de mant6-los acomoda· 
dos e desta forma ganhar um pouco mail de tempo ln• 

quanto 01 ricos aaamulam maiores somas e valores. A 
retórica dos abastados começou a ruir em 11111 preasu· 
postoo quando da divulsaçlo do relatório do "Clube de 
Roma" demonstrou-1e. cientifamente a impouibilida
de fltica da ideia que era propapda aos quatro ventos. 

O acesso l independincia de um vuto n'llmero de paf· 
ses situados no hemisf!rio 1ulao lonao da dbda de 60 
começou por abalar prorundamente o c:enirio politico 
mundial. Os governos que assumiam o poder, roaem 
ela data ou daquela matiz ideológica, constavam a exil
lencia de pontos de intereuo oomwn. A clependetlcia e
con6mica praticamente aniquilava a conquista politica. 
Era pois preciso reivindicar em corUunto o estabeleci
mento de novu rearu adequadu l realidKde em.....,ate. 
O Bruil tardou em alinhar-se a este bloco mu o decuno 
de tempo !&-lo rende,..... l realidade. 

Uma du caracterfslicas comunsaoa paf111 do Tercei· 
ro Mundo 6 o rato de serem, fundamentalmente, IJqKJI'

tadores de mat6rias-prlmu e produtoa prim6rio1 e im· 
portadores de bens manufaturados. Danec:euêrio 
lembrar que 01 termos do interdmbio Rll'lpre lbel do 
desfavoriveis poil a mercadoria adquirida invariavel
mente o 6 a preço e1tonivo enquanto o que se vende ... 
trague a preço vil. A situaçlo cvolu,iu quando ala;una 
mais afonunados adentraram o proc:euo de aubatituiçlo 
de imponaçl)es. Para contrabalançar qualquer eventual 
periso que adviesse de~te procaso, os daenvolvidoa, ze.. 
losamente. se reservaram 01 ICiredOA tecnolósicos de 
10rte que o comando da situaçio lhes pennanecia em 
mios. Mais ututas e felinas,.entretanto, foram uma
nobras que transferiram para o setor financ:eiro todo o 
controle do proceuo produtivo. Este setor da economia 
pa~~ou a ter posiçlo de proemin~ncia, fac:ultandCHe-lhe 
bloquear toda a evoluçio OU direci.oná•la scaundo lUaS 
convenibcias. 

Quando um arupt.J de palses uponadores de riqueza 
nilo renovbel resolveu rormar um cartel internacional 
para a defe .. dos preços, sobretudo contra a oonstante 
corroslo do poder aquisitivo do d6lar, foi· lhes atribulda 
ellclusiva culpa pOr toda a derrocada rec~~siva que se se
auiu. O mundo desenvolvido indignou« com a atrevida 
atitude desta "novos rlc:os". Aa ameaças chepram I. 
raias do u:tensivo uso da força militar para a proteçlo 
de privil6gios considerados como direitos adquiridos 
pela comunidade internacional, autoproclamada civili
zada e aalla. 

Não sÕ fez tardar mais um ardil para fazer repwar 
aos próprios subdesenvolvidos os dnus do custo ac:raci
do do preço do petróleo. Os banqueiros internacionais, 
em mlos de quem foram parar as divisai., "habilmente" 
pa~~am a oferec=er recunoa a juros por vezes neaativos. 
Enpndrou-se um clima de oraia monetlria. Os merca
dos financeiros inflacionados de dólares e outra "moe
das rortes'". precisavam encontrar tomadores. As con
diçôea eram aparentemente atraentel, 01 prBZOI de reqa
te lonaos. Escondia« por detrú de tudo isto um cavalo 
de tróia chamado hlu de juro ftllhll•te. Efetivamente, a 
cada seis meses. o principal era reajustado seaundo a 
"LIBOR" do dia. ' 

Pas5ado& alauns anos o solpe de mestre arquitetado 
chesava à fase conclusiva. A pretel:to de combater a in
flaçlo elevaram-se 11 tuas de juros n01 merc:a.dos finan
ceiros a níveis nunca vistos. Os tomadores entraram em 
plinicu, alaun1 em colap1o. Era o fun dapande ilusilo, o 
retomo A dura reolidade de pobre, dopendente e oubmi• 
10. J6 nlo havia mais como papr o 1imples serviço da 
divida. Diga-se que tal&ituaçlo afeta tanto os produto
ra como 01 importadores de petróleo. 
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Por certo u medidu draeoaianu que 01 credora a
lemos boje e11.ipm nio tim por objetivo dltimo •nar a 
cc:onomia dos aubdesenVGividos e evitar diator;&s, 
como propagam. Sio autru as raz6a e objetiYOI coli· 
macios. Trata-te, na verdade, de uma ainiaua orqua
~raçio do forças dos que desejam manter oa dopondoniCI 
atrelada. aos seus intercua maquinhoa e prlviltsioa o
dioso!li. 

Concretamente. o Congresso Nacional aeaba de 
defrontar-se com iniciativa c..Ua alisem e inspiraçlo jA 
nio podem aer maiCBradas. Refiro-me prcciaament.e ao 
pBNte salarial financ:eiro consubstanciado noa Decreto!lo
k:is n"s 2.064 e 2.00. As precedentes tentativas de impor 
A ~açlo medidas de tal aonc foram repelido. Mal se 
compreende que hoje venham as mamas forçu. politicas 
advogar a aprovaçlo de diplomas profundamente injus
tos, porque causadores de crescentes desnfveia soc:iais, e 
economicamente inaceité.veia por acarretarem retroceuo 
c dcu.tivaçlo do parque industrial. Vejamos: 

I - O verdadeiro objetivo da politica aalarial 
2 - A reaceleraçlo inOacionAria 
3 - Um '-'Otejo da1 providanciu 
4- Concludo 

I - O 11nloolelnl .. jelho do palllla ... rlol 
A E•poaiçio de Motivoa do Decreto-lei n• 2.06.5, do 26 

de outubro de 1983, credita à politica aalarial, quejualifi· 
ca. o poder de ••romper o circulo da inOaçio". 

Essa politica vi111, euencialmente, a uma reduçlo con· 
c:reta da maua salarial em lermoa reaia. Se a eonaeqOin· 
cia diuo for a queda da inftaçlo, ainda que iuo ocorra 
pela inOuincia de oulros fatores, tudo bem. 

Sa priltioa doa 61limoa maes o que temOJ vertfü:ado e, 
de um lado, a queda da musa aalarial em termo• rcaia, c 
de outro, a realimentaçio in0acion6ria. 

Ale:m di110, num movimento paralelo, a recculo am· 
pliou o desemprea;o. Portanto, temo1 um aumento na o· 
(ena de mio-de-obra. Em certa medida a ma11a trilha· 
lhadora tende a aceitar um saiA.rio menor, desde que em 
troca haja a prantia de empresa. Maa na m:eulo o em
preso tamb6m 6 resressivo. 

Outra nlo e a motivado da lesislaçio aalarial, a qual 
busca aproximar os aaiArios das condiçôa do mereado 
que 01 banqueiro1 internacionais querem ver implanta
das. 

Para tanto cabe impedir a elevaçlo dos aalirioa nomi
nais. o que o mercado aanciona. Para iuo nlo hi neceui· 
dade de lqislaçlo. 

A outra parte, referida no aqwnento de que a reali
mentaçlo continua, na medida em que ''le reinjcta 01 pa· 
tamares elevado• de uma inOaçlo pu~ada" ( ... ) ••mamo 
no c:en.irio favorAvel propiciado pela reduçlo do de:ftc:it 
pdblico''. por intenn6dio dosul6rioa, nlo e1plica a na
ccleraçlo inOacioniria dos dltimos maa. 

1- A .-.pa t111.-.to 

Na evoluçlo do aistema ecoadmlco •tA a resposta 
para eua reac:eleraçlo. 

Desde janeiro, com o Decreto-lei n• 2.012, do 2' do ja
neiro do 1983, a mas11 11larlal pa11ou a oor ~uatada 
nominalmente aem recompor o aaiArio real, e de forma 
bem maia clara do que antes. A Lei nt 6.078, de 30-10-79, 
e a rotatividade da mio-de-obra de menores aaiA.rioa jA 
traziam •• conseqUincia. Portanto, a alteraçlo nlo vi· 
aava à inftaçlo. Elia continuou a aua acalada. 

Noa doze meses del912 o lndioo pral ele preçoa 10 elo
vou 99. 7'1. Noa meses sesuinta considerando a inllaçlo 
para um período de doze mncs. foi aradativa a variaçlo 
~ndcnte, até oa 174,~ de aetembro dltimo. 

Tudo leva a crer que haja, noa próximo• mCICI, conti· 
nuidado dosaa propoulo. 

3-Utacotejodupruolllindu 

Atendendo apenas l aua parte formal, excluindo por
tanto a evoluçlo do aiatema económico (e neste o movi
mol\lO ospcclrUXJ dos setores pdblico o privado), o 
DccretQ·Ici n• 2.024, resultante da ncaociaçlo com o 
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PTB, de tocloa 01 oditadoa no decorrer do 1983, 
apresentoU« como o mais eapaz de propk:iar meno~e~ 
quedas do aaiArio real. 
At~ 7 SM, ase clecroto-loi provia o roajuate deiOO'II. do 

IS PC. De 7 a "SM, o Fator apliclvol, 110'1. do INPC, 
cumulativamente com o critbrio anterior, resultava 
numa oorreçilo aalarial para o valor limite I" SM) do 
89% do ll'iPC(75M •I + 8SM •0.8: 15).At6 "SM,o. 
aundo • Raio/79 (Rolaçio Anual do InFormações So· 
ciais), estariam 97,1'1, dos emprepdo&, representando 
umu renda tmusa) lilllarial acumulada de 79,9%. 

Com o 2.06.5, tcrlamo1 o l"luinte, at~ U SM. At6 3 
SM, uma oorreçlo de 100'11. do INPC; do 3 a 7 5!11,10'11.; 
o do 7 a "SM, 60'il.. (3•1 + 4.0,8 + S.0,6: "l· ou oqja 
73'1. do INPC para o valor limite do " SM. 

4-c-1-
A piora 6 evidente, cabendo obaervar que de janeiro 

ate esta parte houve uma ac:eleraçlo do proceuo inOaci· 
nério, quer dizer, a cada mála eroslo do poder aquiliti· 
vo passou a ser maior. A mália menaal de inDaçlo du
rante 1982 foi de 5,9'1:, enquanto nos nove primeiros me
ICI do corrente ano houve uma elevaçlo para 9,0'1. No 
dltimo quadrimestre (junho, julho, qoato, aet:embro) 
eua midia atinsiu a 12,1fll,, tendbcia que parece_. •· 
quela do mês em curso. 

Os doi11 movimentos - aaiArio e inOaçlo -, apaar de 
aparentemente ac:oplados. tendem a ae distanciar. por 
força du condições do merc:ado, especialmente o quadro 
recesliVO. 

Feitos estes brevu comentArioaaobre a mat6ria leais
lativa que deq:raçadamente o Parlamento acaba de a
provar, c:umpre volver ao exame do contexto mundial 
em que nos encontramos inseridos. 

A vioiCncia, universalmente condenada como meio de 
coerçlo nas relações entre os povo5 e os homena, as1ume 
no momento um trlplice aspecto. A institucional que ten· 
de a perpetrar uma situaçlo injusta porque cristalizado
ra de privilf:sios .inadmiSAfveis. A rehelilo que naace no 
seio das massas oprimida• por alo consesuirem fazer va
ler a razio e ajustiça. Finalmente, a repreuio com o fim 
de extancar o pr01.:1110 reivindicatório e de libertaçlo do 
homem. 

O destino da humanidade depende. fundamentalmen· 
te, da 11titude que os rnponsA.veis pela viollncia institu
cional assumirem no cuno das próxima dbdu. Caso 
insistam em trilhar 01 caminhos atll aqui peroorridos fa
zendo ouvido de mercador às mais juatas e equãnima 
reivindicações vindas dos deserdadoa, estaremos cami· 
nhando para uma confrontaçlo de todo indesejAvel e de 
consequ6ncias imprevislveia. 

Senhor Prnidente. Senhores Senadorea, 
O que hoje ae impiJe debater DO lmbito parlamentar 6 

preci18111ente a poaiçlo a 111r adotada pelo nosso pais 
neste. contuto internacional. Dqladiamo-nos hoje cm 
tomo de um dec:reto-lei que viaa criar rec:aslo e achatar 
111llirios. Amanhlaeri outro de teor mailsrave. Depois 
de amanhã tcrem01 diante de nós um terceiro que res
trinja o orçamento por nóa votado ou decrete a falencia 
da1 estatais. Este pruceuo de aviltamento da economia 
nacional sesuirA atll que 01 desenvolvido• ruolvam reto
mar o crescimento e çonceder-nos aJaumu mip.lhu. 

Assistimos em nossos paiiCia um Blluatador aumento 
de tensões sociais. Estas decorrem em arande parte da 
frustraçlo de e1pectativu que foram criadas para ex.ten· 
sas camadaa da populaçlo ao ser impoato um modelo de 
consumo similar ao existente nu regi6es abastadas. 
Esmeramo-nos em produzir o sup6r0uo esquecendo de 
atender Is necessidadn bAsicas. Caminhamos para um 
estado de coiiiBI absoJutamente caótico. 

Lanço um apelo a todos os membros desta Casa no 
aentido de colaborarem na formulaçlo de uma doutrina 
bruileira de ordem pdblica internacional capaz de coibir 
as prAticas inaólitas ati aqui verificado no intercAmbio 
entre pobres e ricos. Creio ser dever de todos impedir 
que a presente siuaaçi.o evolua p11.ra um confran.to via· 
lento do qual todosraultariam perdedores. A 6nica fór-
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mula capaz de evitar ilto, 6 o atabelecimento de uma or
dem j11518 IOb a qide do Direilo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Martin• Filho) - Nada maio 
havendo que tratar, vou encemr a seulo, delianando 
para a alio e1traordin6ria das 18 horas e 30 minutos. 
anteriormente convocada. a R8'11inte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 221, de 1983 • DF. que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Di1trito Federal para o exerc:fcio financeiro 
de 1984. nas partes relativas ao Gabinete do Governador 
c à Procuradoria Geral. tcnJo 

PARECER FAVORÁVEL, sob no .,7, dol983, da 
Comi•siio 
-doD~FeUnL 

Discu!l!oào. em tum o 6nico, do 'ProjelO de Lei do Sena· 
do n• 221, de 1983 ·DF, que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Fedl!:ral para o exerc:fcio financeiro 
de 1984, nas parte~ relativl:lll às Secretarias de Governo c 
de Admini5traçlo. tendo 

PARECER FAVORÁVEL, 110b n' 958, do 1983, da 
Comisd.o 
- do Dllllrlto Federal. 

3 

Diseulllo. cm turno único. do Projeto de l..ei do Sena· 
do n• 221. de 1983- DF, que estima a R.c:c:eita e fixa a 
Despe511 do Distrito Federal para o exerc:fcio financeiro 
de 1984, nas parlUIIo relativas A Secretaria de Finanças e à 
Rnervu de Conting~ncia, tendo 

PARECF.R, aob n• 959. de 1983, da Comis51.o 
- do Dlaarlto Federal, favorivel ao projeto e l emen· 

da apreRntada. 

4 

Di5C11Mio, cm turno dnico. do PNjeto de Lei do Sena~ 
do n• 22. de 1983-DF. que estima a Ro:eita e fixa aDes
pesa do Di11trito Federal para o exercfcio financeiro de 
1984. na pane relativa 11. Secretaria de Educação e Cultu· 
ra. tendo 

PARECER FAVOR.(VEL, 1oh nt 960, de 1983, da 
Comiuão. 

- do Dlo!rlto Fodenl 

5 

DiscuSilo, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Sena• 
do DI 221, de 1983 • DF, que estima a Rec:eita e fiu. a 
Despesa do Distrito Federal para o ex.erdcio financeiro 
de 1984, nu partes relativas 61 Se:retarias de Sa6de e de 
Servio;os Sociais, tendo 

PARECER FAVORÁVEL. anb n• 961, ele 1983, da 
Comi saio 

- do Dlotrlto FeUrol. 

' 
Diacusslo, em turno dnico, do Projeto de Resoluçlo 

n• 113, de 1983 (ap....,nlado rol• Comioolo do Econo· 
mia como concluaio de aeu Pam:er n• 968, de 1983), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Sumari; (SP) a elevar 
em Cri I. 746.558.000,00 (um hilhlo, oetecentoa e qua· 
renta e 5eis milhõe5, quinhento5 e cinqOmta e oito mil 
C'ruzrir01) o montante de sua dfvida con!IOidada. tendo 

PARECERES, sob n .. 969 o 970, das Comissclc:>: 
- de Oaullt•lclo e Jllllllea, pela c:unstituciunalidade e 

juridicidade: e 
- de Molllqlloo, favorivol. 
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O SR. PRESIDEI\IE {Martins Filho) - Eoti enc:or
rada a sessio. 

( ÚWIIII~ 11 .wudo tU 17 ltoraJ • jj mlnuiOJ,J 

Ata da :Z06• Sessão, 
em 16 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinâria, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Lomonto Júnior 

ÀS 18 HOIU.S E :10 MINUTOS. ii.CHii.M..SE I'RE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

!ris C61ia - Altevir I..Aoal - Galvio Modeoto - Oda
cir Soares - Aloysio ChaYCI - Gabriel Hermes -
H61io Gueiros - Alexandre Costa - Joio Castelo -
Joo6 Sarney -Alberto Silva - Helvldio Nunes - Joio 
Lobo - Almir ~into - VirsDio Tlvora- Carlo1 Alber
to - Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes 
Gadelha -Milton Cabral- Marco Maciel- Cid Sam· 
paio - Guilherme Palmeira - Pauos PBrto - Jutahy 
Maialhii.es - l:.omanto Jllnior - Luiz Viana - Joio 
Calmon - ~ Jsnicio Ferreira - Moacyr Dalla -
Nelson Carneiro - Robeno Saturnino - Itamar Fran
co - Murilo Badaró - Alfredo Campo5 - Amaral 
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Benedito Fer
reira - Henrique Santillo - Derval de Paiva - Gastlo 
MOD\.T - Josf; Fragelli - Marcelo Miranda- Aff'onm 
Camarso - Alvaro Dias - Ene-as Faria - Jaison Bar
reto - L.enoir VafJBS- Carlos Chiarelli- Pedro Si
mon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadora. 
Havendo nllmrro reaimental, declaro aberta a aessio. 

Sob a proteçio de DeUA lniciamoa noasos trabalhoL 
O Sr. I '-SecretArio irA proceder a leitura do Expedien

te. 

2 lido o ICJIUinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO ML"''ISTRO CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRE.!IIDI!NCIA DA REI'CBUCA. 

Nt 440/83, de 14 do corrente, encaminhando esclareci· 
mentos pratados pelo Ministtrio do Interior, em atendi
mento ao Requerimento de lnrormaçliCI n' 687, de 1983, 
do Senador Itamar Franco. rormulado com o objetivo de 
instruir o Projeto de Lei do Senado nt'BI,de 1983, de sua 
autoria. que estabelece crite-rio dos im6veis raideaciai1 
financiadoa por intermedio da Sistema Financeiro de 
Habitaçilo. 

PARECERFS 

PAIIECEII Nt !196, DE IIIJ 

Da C..- • ~o Judca, ... no 
.................... IIIJ, ... ·-·
--...... 3Z .. ~bdcla.•-..... ....-.s.,.--Traw~o~ , ...... ,-... 

--~". .... tor:-M..-..~ 

Relolllrlo 

lnstitufdo com requerimento dos nobres Senadora 
Jm- Barreto e Henrique Santillo, ,..undo Vioe-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) • · 

Prclidente e Primeiro-SecretArio do Senado Federal, res
pectivamente, vem a e11me dessa Comisslo de Consti
tuiçio e Justiça, Projeto de Resoluçio da Mesa Diretora, 
mandando sustar os proc:euos em curso perante o Supre
mo Tribunal Federal, contra o Senador FAbio Lucena. 

Em ju5tilicaçio sucinl8 o El.c:elentJsaimo Senhor Presi
dente Nilo Coelho e maia membros da Mesa explicam 
que a proposiçlo em tela visa a useaurar o pleno exerci'· 
cio do mandato de Senador da Rep6blica, conferido pelo 
povo, ao representante do Amazonas. 

Em verdade. a exiJUidade do texto de suporte A. ma
~ria, apenas n01 remete ao arrazoado oriJ,inal, em que 
se lavou a Mesa e onde se diz que .. o Senador FAbio Lu· 
cena estA. sendo procnsado perante o eartsio Supremo 
Tribunal Federal, como incuno em normas fixadas pelo 
C6diao Penal, qualificadas em crlma contra a honra". 
Discom:m a ICIUir os autore1 sobro a inviolabilidade 
parlamentar cm 1uu diversa& interpnuaçacll c apli
caçõa, que enroque apecflico no cariter comum dos 
crimes imputado• ao Senador FAbio Lucena., para ao ft
nal peticionar cm ravor da api"C!!CCntaçio do presente pro
jeto de moluçlo. 

Do ponto ele vi&ta constitucional e jurfdico, inexi1te 
d6vida quanto i1 autoridade e competencia da Mesa do 
Senado Federal, para iniciativa de Proposiçlo visando a 
sustar processos em crimes comuns contra Senadores, 
cabendo ao Plenlrio, por maioria absoluta, a delibe
ração 61tima, 10bre o mandato sustat6rio. 

O ania;o 32 par'araro 3t da Lei Maior b muito eK.plici
to a este respeito: 

""§3• Nos crimes comuns imputlveis a Deputa
dos e Senadores. a Clmara reapectiva, por maioria 
ab10luta. poderi a qualquer momento, por iniciati
va da Meu., sustar o proceuo." 

Trata-se de dispositivo recente, introduzido pela 
Emenda Constitucional n• 22 de 1982 e. portanto, ainda 
nio disciplinado nas normas procedimentais da Casa. 

Entretanto, ji produziu antecedenta na C&mara dos 
Deputados, quando da apreciac;lo do projeto aniiOJIO, 
rererente aos Depulados Joilo Cunha e Teodorico Fer
raço, c:ontra 01 quais IC haviam instaurado acC5c11 penais 
de nature7.a viria. No caso do Deputado Joio Cunha, 
por exemplo, o Minist6rio Ptllblico se arrimava no art. 
33. parAararo Llnico, da Lei de Sesurança Nacional. 

Ainda assim, a Comiuio de Constituiçlo e Juatiça da 
Câmara dos Deputados, por unanimidade, considerou 
lqal, constitucional e jurfdica a mat6ria, que encaminha
da ao Plenirio 10 lransrormou na RC&Oiuçio n• 13 de 
1983, daquela Casa, a qual foi afinal ac:olhida pelo Su
premo Tribunal Federal, em Ac6rdlo cuja emenl8 trans
crevemoa: 

EMENTA: -Imunidade Parlamentar: Sustado 
de Proceuo-Crime. Crimes Contra a Segurança Na
cional. (Pr<lprios ou impróprios). An. 32,1§ ]te ''· 
da Constituiçlo. Resoluçio Jl9 13 da Clmara doo 
Deputadw. -Nos crimes comuns, inclusive os cri
mes contra a seaurança nacional impróprios, impu
lAveis a Deputados ou Senadores que se encontrem 
no u.ercfcio do mandato. a Cimara respectiva tem 
oompetencia constitucional para resolver 10bre a 
ouotaçilo do processo nos termos do an. 32, 1 30 da 
Constituiçlo, rec:onhecendo-• ao parlamentu, a 
partir do ato susl8t6rio, e enquanto durar o ICU 

mandato. a imunidade proçcasuaJ. Entretanto. o 
privilf:aio ela imunidade pi'OCCisual, definido pela 
Conllituiçlo em I"CIIUardo da runçlo COI!IRYUal, 
nio t estenlllvcl aoo crimes contra a Squrança Na· 
cional próprioa. em vista do disposto no 1 ,. do an. 
32. Raoluçio ouotat6ria de proc:euo-crime que oc 
IICO)be. 
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Parece-nos sobejamente demonstrada a legitimidade 
do Expediente proposto pela MCia. A objeçlo quu .. po
deria ersuer. nada obslante. oontra a tramitaçla do Pro
jeto de Resoluçlo n• IDR de 19113 ó a manifestac;ilo de 
vontade do próprio interessado, Senador FAbio Lucena, 
expressa em aparte orcrec:ido em Plen6rio e, constante 
dm anais da Casa, no qual pede à Mesa para nlo sustar 
os processos em que estü incurso. · 

Sobre i1to, por6m, nlo cogita a Constituiçlo, que tem 

·por soberano o colesiadn dirigente de cada Clmara. cuja 
iniciativa na apb:le s6 10 subordina (e ainda U5im teleo-
16sicamente, isto t, na conclusilo) A vontade da maioria 
absoluta. 

Demais, hi um tempo considerivel. pro5pera esta pro
posi\.io, sendo sua evoluçio de amplo conhecimento 
pllblico, delcle quando suscitada pelos Senadores Henri· 
que Santillo e Jaison Bamto, sem que a ela o Senador 
Flbio Lu .. na tenha oposto formalmente qualquer em· 
bargo, ou manifestado qualquer contrariedade. lnterpre
tama~ o KU silêncio e a sua omisslo atf: aqui, em mate-ria 
tio relevante, como aquiest.'incia, anuência ou consenti· 
menta. com a completo tramitaçlo da ma~ria. 

Voto 

Nio hA obltkulos constitucionais. jurfdicol ou de t6c
nica leaislativa ao pros~e~uimento da rnat6ria. Opina
mos, poi1, pela sua aprovaçio. 

Sala dao Comiol<leo, 26 de nllvembro de 1983. - M• 
rUo Baãro, l'niiiiHie-M.- Gadelba, Relator 
- Joof Jlnplll - HBio Gao1n1o- Alhdo Calllpao
Aholr l'lldo - Ocd•lo C.- - Mordoo Fllba -
Hol•ldlo NDB- Gollheme Palnln- Eaho ForJo
J ... lp'olo Fenolra - Culoo Alberto. 

PARECER l'i• !19'7, DE IIIJ 

Da Co- ... Coollltulçio o Jlllllp, - • 
PnJeto .. Lol do Ci111ra "' ID, .. 1913 I"' IZJ.C, 
.. 1913, • Cosa* orlpm),.,. ''44 -• ndocio 
..-l .. orfl&o:ZZu Lolrt16.4411, .. 11 .. _ 
... ,. •1m, 1J10 .Uopie oobn o -•lzaçio Jllllllln 
e adoaloi-IIYO doo Monlq,loodoo Torrllllrloo F ..... 
....... oatnl ~·"· 

Relator: Selador O ... lr Saar& 
O Projeto 10b exame. originário da Câmara dos Depu

tados. de autoria do ilustre Deputado António Pontes. 
dA nova redaçio ao inc:iso I do artigo 22 da Lei n' 
6.448/77, aumentando de I (um) pura 2 (dois) anos o 
tempo de duraçio do mandato das Mesas Executivas du 
Cimaru doa Municlpim dos Territ6ri01 Federais. 

2. Na Justificaçilo, arsumenta o Autor com o para
diama da Constituiçio. sq;uido, nos Eltados. pelas leis 
oqinicas dos Municlpios, e que rixa em 2 (dois) 11001 a 
duração do mandato dus Mesa5 de qualquer da5 Cima
ras. Tal paradia:ma. polim, nilo 6 !IC&Uido na Lei de Or· 
pnizaçlo Politica e Administrativa dos Municlpioa dos 
Territórios Federais. o que constitui discriminaçüo. 
Al&n do mais, alega que o prazo de I (um) ano 6 muito 
curto. 

3. Em sua tramilaçilo pela Cimara dos Deputados. 
foi o Projeto apreciado pela douta Comillio de Con•ti
tuiçio e Ju1tiça, que o con1iderou conllitucional, jurfdi
c:o, de boa tknica legislativa, albm de. no mérito, opor
tuno e conveniente. Allim. li luz das normal rq:imentais, 
compre-n01 do-somente, apreciar-lhe o m6ri&.o. 

Os dois aqumenlOI usados na Justif~Ca~Çio da mattria, 
e que sumariamos no t6pico anterior, esaotam a runda
mentaçilo da Propooiçilo. De rato, ae hA um slmile fede
ral que as leis orJinicas estaduais dos municfplos • 
1ucm, no quetanp ao mandato de 2 (dois) anoa das Mo
III das Câmaras. I farllorl deve sesui-&o a Lei Orainica 
dos Muaiclpi01 dos Territ6rios Federai1. Ademais, til 
prazo 6 mais condizente com o de10mpenho doa encar-
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sos politico-administraliv,15 das Mcsa11 Diretoras dos I!'O· 
legiados municipai1. 

4. Antt o exposto. opinumos. no mf:rito, pela tt.pro
vação do Projeto, por optrtUJ'I'-"1 e conveniente. 

Sala das Comis5Õe5, 16 de mwemhro de 19lC3.- Ma
rRo BM•nS. Presidente - Odaelr Souw, Relator -
Holtldlo N- - Gullber010 Plllmelra - Jaof lp.do 
Femlra- Hfllo Gaelrao- A•ral F,...an- Almlr PI• 
1o - Jooe Fralflll - Ma....,... G .... ha. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - O Expe
diente lido vai à publicaçilo. 

O SR. PRESIDE!IiTE (Lomanto Junior)- Na -ilo 
ordinâria de hoje roi lido o Requerimento n9 841. de 
1983. de autoria do Sr. Senador ~cb.on Carneiro, solici
tando uutorilaçiio do Senado pam ausentar-se do Pafs. a 
partir do dia 18 do corrente mi:s, a fim de participar, 
L"'mo Observador Parlamentar. da XXXVIII Auemble

'ia Geral dus Naçõe,i Unida,;, 
A prupo1icão. ji instruída L"Om pan:c:er da Comi55io 

de Relaçõa Exteriores. deixou de ser votada, naquela 
oportunidade. por falta de ......,.. 

Pasaa-se, &gl)ra, ll votaçilo do requerimento. 
05 Sn. Senadores que o a.PTovam permaneçam tenta

dos. 1Pau511.) 
Aprovado. 
Fica concedida a autorizaçlo 101iciuu:la. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - Sobre a 
maa., requerimentos que vlo ser lidos pelo Sr. 1'
Se.:relilrio. 

Slo lidos os ICJuinta 

REQVERIMEIIoãO N• 1141, DE 1!1113 

Tendo oido designado pelo Senhor Presidente da R .. 
p6blica. para participar. L"Omo Observador Parlamentar. 
da Del01ac:io do Brasil A XXXVIII Se!illo da AIIOmble

·ia Geral da5 Naç(jes Unidas. solicito autorizaçlo do Se
nado para aceitar a referida miulo, nos tenno1 dos ans. 
36, § 2•, da Constiluiçlo e 44 do Regimento Interno. 

Sala das Seosan. 16 de novembro de 1911.3. - J-J 
MapiUel. 

REQUERIMENTO N9 IM9, DE 1!1113 

Tendo lido d .. isnado pelo Senhor Presidente da Re
p6blica para panicipar. como Obserndor Parlamentar. 
da Delepo;Jo do Braail A XXXVIII Seulo da Auemble

"ia Geral das Naç(ies Unidas. 10lici1o aulorizaçlo do Se
nado para aceitar a referida mi&siio, nos termos dos arts. 
36. § :29. du Consliluiçâo e 44 do Rc:gimeniO Interno. 

Sala das Seuões. 16 de novembro de 1983.- VlrJIIIo 
n .... 

REQl,;ERIMENTO N• 1!10, DE l!IIJ 

Tendo sido duianado pelo Senhor Presidente da Jle. 
p6biK::u pura panicipar, como Observador Parlamenlar. 
du Delqaçlo do Brasil A XXXVIII Sesslo da Aalemble

"ia Geral dus l'liaçllel Unida~, solicito autorizac;lo do Se
nodo para aceitar a referida misslo, nos termos dos ans. 
36. § 2". da Consliluiçilo e 44 do Rcsimento lnLerno. 

Saiu das Sessões. 16 de novembro de 1983.- Jal
larnto. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Os reque
rimentos lidos serão submetidOJ A. Comillio de Relaçiles 
&leriores. devendo ser apreciadm ap6s a Ordem do 
Dia, nos termos regimentais. 

DIÁRIO DOCO~GRESSONACIONAL(Sec;io 11) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior)- Pa"a .. e A 

ORDEM DO DIA 

lte• 1: 

Discu55àa, em turno llniw, do Projeto de Lei do 
Senado n' 221, de 1983- DF, que estima a rca:itae 
fixa u de5pesa do Distrito Federal para o t:Xerc:lc:io 
finuncc:iru de 19R4, nas partes. relativa1 ao Gabinete 
do Governador e ê Procuradoria Geral. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. soh n• 957. de 1983, 
da Cumissilo 

-DO DISTRITO FED~RAL. 

Em discussão o projeto, nas pana. mencionadas. 
(Pau ... ) 

Nio havendo que queira discuti-las, dcc:laro-a encer
rada. 

Em votaçio. 
Os Srs. Senadores que as aprovam pcnnaneç&~m aenta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A ma~ria volta a Comiuil.o do Distrito Federal, para 

a redac;Jo final. 

O SR. PRESIDEl!ITE (Lomanto JQnior) - ._ 2: 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Lei do 
Senado n' 221, de 1983- DF, que estima a receita e 
fixa a despesa do Distrito Federal para o exerdcio 
financeiro de 1984. nas pa~.na relativas U ICK."I'Cf.arias 
de governo c de: administraçlo, tendo 

Parea:r favurãvel, sob nt 9!'i8. de 1983. da comis
são 
_..,~F ...... 

Em discuulo o projeto nas partes mencionadas. (Pau
oa.) 

Nlo havendo quem queira disc:uti·las. declaro-a encer
rada. 

Em votaçlo. 
Os Sn. Senadores que aa aprovam permaneçam lenta

doo. (Pausa.) 
Aprovddo. 
A maUria volta l ComiHio do Distrito Federal, para 

a redaçilo 

O SR. PRESIDI!.IITI"E (Lomanto J6nior) - 1- 3: 

DiscuSIIo, em turno 6nico, do projeto de lei do 
Senado n• 221. de 1983- DF. queestimaa receita e 
fin a despesa do Distrito Federal para o uerdcio 
financeiro de 1984, nas panes relativas A secretaria 
de finanÇIUI e li reserva de conting~ncia, tendo 

Parecer. 10b ri' 959. do 1983. da Comiuio 
- do DistriiO Federal, ravorAvel ao projelo e l 

emenda apresentada. 

Nos termos do § 3t do an. 413 do Regimento Interno, 
Rr6 nnal o pronunciamento da ComiiiAo IObre a emen
da, salvo se um terço da composição do Senado requerer 
• votac;J.o. em plen&.rio, de emenda por ela aprovada. 

Em diiCUIIIio o projeto, nas panes mencionadas. 
(Pausa.) 

Nlo havendo quem queira diKuLi-lo dC~:Iaro-a enc:er
rada. 

Em votado o projelo, no!ll termos do parecer. 
Os Sn. Senadores que o aprovam permaneçam Knla

dos. (Pausa.) 
Aprov11do. 
A mali;ria voha à Comissllo do Distrilo Federal, para 

a redao;io final. 

O SR. PRESIDE!IiTE (Lomanto J6nior) - Jtom 4: 

Dl•cussia. em tuTno único. do PTojeto de Lei do 
Senado n' 221, de 1983- DF. que estima a receita e 
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fixa a daresa do Di1lrita Federal para o exerdcio 
finan&.""riro de 1984, na parte relati"·a à Scc'retaria de 
Educa.;-ilo e Culturu, lendo 

PARECF.R FAVORÁVEL. sob n•960. del983. 
da Comiosiiu do Dl!llrllo Federal. 

Em diseussão o projeto na parte mencionada. (Pausa.) 
Nln havendo quem queira discuti-lo. declam-a encer

rada. 
F.m vota~wio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permun&.-çam Rnta

doo. (Pauoa.) 
Aprovado. 
A ma~ria volta à ComiMilo do Distrito Federal, para 

a redado nnal. 

O SR. PRESIDEI"oTE (Lomanto JQnior) - ._ 5: 

Di.:uuão, em turno 6nico, do Projeto de Lei do 
Senado nt 2:!1, de 1983- DF, que estima a receilae 
lixa a de1pcsa do Distrito Federul para o exerclcio 
financeiro de 1984, das partes relativas às Secreta
rias de Sa6de e de Serviços, tendo 

PARECER FAVORÁVEL.oob n•961. del983. 
da Comissão 

-do DI-Federal. 

Em discussio o projeto nas panes men&.-ionedu. (Pau
oa.) 

Nilo havendo quem queira diliCuti-lo declaro-a encer
rada. 

Em volao;iio. 
Oa Sn. Senadores que o aprovam permaneçam ~~mta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat6ria volta à Comissão do Distrito Federal, para 

a redaçilo final. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - •- 6: 

Discusaio. em turno Qnico, do Projeto de Rao
luo;io ri' 113. de 1983 (ap-.tado pela cominio de 
economia como concluslo de aeu parecer n' 968, de 
1983). que autoriza a prefeitura municipal de Suma
li (SP) a elevar em CrS I. 746.558.000.00 (um bilhio, 
ICieeentos e quarenta e IICi.s milh&a. quinhent01 • 
cinqUenta e oiiO mil cruzeiro"} o montante de lU& 

divida consolida, tendo 
PARECERES. aob nts 969 e 978, du oomillllko: 
- U c..dllllcio e Jllltb, pela constitucionali

dade e juridicldade: e 
- lle Moaldplo, favorlvel. 

Sobre a mesa, requerimento que vai •r lido pelo Sr. 
1'-SecretArio. 

~ lido e aprovado o scsuinte 

REQUERJMENTO IIi• 151, DE I!IIJ 

Nos tennos do art. 310, alfnea c, do Regimento Inter
no, requeiro adiamento da discus51.o do Projeto de Rao
luçio n• 113/83. a fim de ser feita na ,...lo de 11 de 
março de 1984. 

Sala das Sessões. 16 de março do 1983. A-rai Farlaa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - De acor
do com a deliberação da PlenAria a matéria sai da Or
dem do Dili, para ela retomar na data apr8lada. 

O SR. PRESIDE.'IITE (lomanto JQnior)- Pa .. a ... A 
apreciação dos requerimcniD!I nfs 848, R4Q e 8S0/8l, de 
autoria. respectivamente. dos Srs. Senadores Jutahy Ma
galhles, Virgnio Tbora e Jaison Barreto. lidos no Expe
diente. em que solicitam autorização do Senado para 
aw:~::ita.r mi!aào do &a.:utivo, dependendo de parecer da 
Comis5lo de Relaçi\cs ExlerioR:ti. 
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Solicito ao nobre Senador Nelson Carneiro que profi
ra o parecer referente ao requerimento n• 848, de 1981. 

O SR. NELSON CAR!'iDRO (PTB- RJ. Para emi
tir paru.-cr. Sem revislo do orador.)- Sr. Praidentc, 
Srs. Senadores. 

O nobre Senador Jutahy Maaalhilos ac:aba de ..,. de
lisnado pc"IO Senhor Praidente da Rep6blica, para inte
arar a Deles;ado do Brasil t. 38• Seailo da Assembl~ia 
Geral da1 Nações Unidas como Observador Parlamen-
tar. 

Con1titui uma oportunidade digna de: reeistro a pre
sença de parlamentare5 naquele srande parlamento do 
mundo, onde se debatem, e hoje, principalmente, pan
des problemas que interessam ao mundo e. em especial, l 
AmCrica Latina, de modo que a Comissà\l de Rc:lacões 
Exteriores manireslil sn parec:er favorivel ao requeri
mento do nobre Senador Julahy MaaalhieA, com voto• 
para que traga de volta a contribuic;ilo da aua experiên~ia 
e os elementos que puder recolher para conhecimento 
desta Casa. 

O SR. PRE.'I.IDEI\TE (Lomanlo Jhior) - Solicito 
ao nobre Sr. Senador Octhio Cardoso parecem da Co
mis~oilo de Reluçõe5 ExteriorL"' sobre os Requerimentos 
... 849 e 8SO. de 1983. 

O SR. ocrAVIO CARDOSO (PDS- RS. Para emi
tir parecer. Sem revisilo do orador.) - Sr. PresidenLe, 
Sn. Scnad....., 

O Senhor Presidente da Repllblica, nos termos do art. 
2t do De.:rcto n•44.721, de 2 de outubro de 19S8, combi
nado com os Decretoa nts 71.733, de 18 de janeiro de 
1973 e 8S.I411. de IS de 5elembro de 1980, desiJnou o 
nobre Senador VirsDio TAvora para parti~ipar como Ob
servador da 38• SeMio da As~emhl6ia Geral das Naçlla 
Unidas. 

O purc.:c:r da Comi55ào de Relações Exteriores~ favo
dvcl, uma vez que foram cumpridas as formalidades Je
pis. 

Com fundamento, Sr. Presidente, nos mesmos artiJos 
odecrelos, 44.721, de 2 de outubro dei9S8. 71.7ll. de 18 
de janeiro dol973 e 8S.I48. de IS de setembro del980, o 
Senhor Presidente da Rcpíiblica desiJ,nou o nobre Sena
dor Jai11011 Barreto para participar. na qualidade de Ob
•rvador Parlamentar, da Delegaçlo do Brasil i. 38• Ses
do da Assemb~ia Geral das Nações Unidas. 

Cumprida5 as formalidade5 legais, o parecer da Co
missio de RelaQÕefl Exteriores 6 favorêvel. 

O SR. PRESIDEI\o"TE (Lomanlo J6nior) - Os pare
ceres slo favorâveis. 

Completada a inslruçào da ma~ria. vamos pusar à 
votaçilo dm requerimL'IItO!Io. 

Em votaçlo o Requerimento fl9 848/83. (Pausa.) 
Aprovado. · 

Em votação o Requerimento n' 849. (Pausa.) Aprova-
do. . 

Pusa-se. finalmente, à votação do Requerimento n' 
850/83. O. Sn. Senadores que o aprovam, queiram per
manc..-er sentados. (Pausa.) Aprovado. 

Aprovadm os requerimentos. fi~am concedidas 11 au
torizações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE 1Loman10 J6nior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARSEIRO (PDT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Sn. Senado-

"'" Sempre defendemos o direito de greve, usado como 
instrumento pelos trabalhadorel para 1u1tentar suas rei
vindicaç&s lahorais. Mas tamW:m olhamos com reserva 
a arc:ve de pura e simples inspiraçio poUtiea., tanto mais 
quando elas, cm tal caso, sempre 10 ressentem da raita de 
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unanimidade, dentro da claSIC, embora poua alastrar-se 
a viriu delas. 

Justamente o abuso da greve de inspiração ideológica 
e: que contribuiu para o enrraquccimento do instituto. 
terminando por provocar o endurecimento do regime 
politico. limitando ao mfnimo o direito de sreve. como 
pressilo reivindicatória de inspiraçlo salarial. 

Mas o pior 6 quando a greve ae instala em seLares da 
segurança p6blh::a. 

Recentemente, no Rio de Janeiro. um srupo de poli
ciais militares~ inconformados com o sistema de pro
moçilo, ameaçaram paralisar a5 ativldades da PM. mas o 
seu comandanle informou 101 jornais que a noticia nlo 
tinha qualquer fundamento, assinalando: 

""A gravidade do momento, causada pela criae 
s6cio-CL-onómir:a, jA f: o suficiente para que os 
membros da PM evitem uma drasticidade maior em 
&eu movimento reivindicatório. 

A quase totalidade dos oficiais da PM 6 frontal
mente contrAria a uma paralisaçio do policiamCnto 
01tensivo, para niio trazer mail problemas l popu
lação, jA dominada pela crise do desemprego e dos 
haixOJ aal.f.rios". 

Acrescente-se que os cariocu sorrem tambf:m com a 
falta de ~esurança individual imperante. multiplicando
se os assaltos a mio annada e os latrocfnios, em parte 
por insuf1Ci6ncia do policiamento osten1ivo. O povo se 
lembra do temro em que os""Cosme e Damlio", vigian
do os logradoui'OJI pllblicos, constitufam um eficiente 
exemplo de policiamento preventivo, quando os delito• 
contra a vida e a proJiriedade eram vinte vezes numero
sos do que atualmente. 

Podem os tenentL"'i da PM continuar reivindicando, 
alf:m do aumento do ef'etivo e da melhoria de soldo, o li
mite de trinta anos para a carreira de policial militar (e 
não quase quarenta, como atualmente). abertas maiores 
pouibilidades de promoçio no oficialato. 

Conrarilo. news reivindicações, com o no.uo apoio e 
do povo numinense. 
~ão podem, no entanto, prejudicar o policiamento DI

tensivo da cidade. &em trair sua própria profisslo. 
Espera-K que comandante da corporau;io, &eja, no caso 
das reivindicações 1alariais c de ampliaçilo dos quadros. 
o melhdr idvoaado dos seu• aubordinados. 

·Era o que lfnhamos a di1.er, Sr. Prelidente. (Muiro 
bem~) 

A) Molfriu loclultlu m Onlm do Dlo pn ... a .....,.rio.......,.. • de- ler_._..._ 
(§ I• do an. 368 do Regimon10 Interno.) 

A.,._.. .......,.. 10 ort. 766 .. -·· 
5-4Sl, de I• de •lo de 190 (C.-Idocilo du Loll 
doTnllolhol-

Andamento: 
28-4-77 - Lido em Plen4rio e despachado l Comissão 

de Lc8islaçlo Social. 
12-9-79- ~aprovado na Comissão de Constituiçilo e 

Justiça (audiencia solicitada pela Comissilo de Legis
lação Social), pan::~"Cr favor.t.vel. 

(Dependendo de parecer da Comiulo de Lqislaçlo So
cial.) 

Dl!opile ..... paclranlzaçio de embllopao o di ,.._ 
lnllprcrt"Windu. 

Andamento: 
23-S-77 - Lido cm Plenãrio o deopachaclo AI Comis

IIÕes de Economia, de: Sallde • de Finanças. 

Novembro de 1983 

6-9-78 -Aprovado na Comissio de Economia. Pare
cer favorivel, nos termos de substitutivo que oferece. 

4-4-79 - Aprovado na Comiuio de Constituiçio e 
Justiça. Parecer pela eonstilucionalidade e juridicidade 
do aubstitutivd da Comissão de Economia. 

16-8-79 -Aprovado na Comissii.o de Sallde. Pareçer 
contrArio ao Projeto e ao &ub&titutivo da Comisdo de 
Economia. 

(Dependendo de parecer da Comissilo de Pinanças.) 

3 

Dl -• ndoçio 10 orL 49 do Lll• 5.7S7, del de -••ro u 1971,.,. eiiUIIolece 1"011111 u IJI"IIIII
coçlo oo -' i dllpcedcio do Ft:!lõRUR.U o oll 

.. - ..... Wncl ... 

Andamenlo: 
29-6-77 - l:.ido em Plen6rio e despachado i111 Comi ... 

s&s de Aa:ricultura, de EL"Dn,,mia e de Legislaçio Social. 
23-8-77 - Aprovado na Comiss:J.o de Agricultura. Pa-

recer ravorivel. · 
29-6-78- Apro.,ado na Comi5sl.o de &:anomia. Pa-

~"Cr favorivel. . 
14-9-78 -Aprovado na Comissão de Legislaçlo So

cial. Pam:cr pR"Iiminar solicirando audiincia do Afinis
tf:rio da Prcvidencia e Assi:uencla Social. 

(Dependendo do parecer da Comislllo de lclillaciiO So
cial.) 

4 

lleploon ....... da ....-odeTiadeoiiBII&
ollalallo • ü Dalns prorillindu. 

Andamento: 
26-4-78 - l:.ido em Plenário e despachado las Comis

s&s de Sa6de. do l.qislaçlo Social o de Finanças. 
17-~-78 - Aprovado na Comisdo de Sa6de. Parecer 

prtvio OOIH:Iuindo por oudilncia junw ao Mini1~rio do 
Trabalho. 

2·12-82 - Aprovado na Comilliio de SaLlde (ouvido o 
Minis~rio do Trabalho). Parecer favorâvel, com Emen
da que apre!iCnlu de a• 1-CS. 

(Dependendo de parcc:o:rcs das Comilllila do L01islaçlo 
SociaJ e dr Finanças.) 

5· 

Dlopile ..... proteçio COIMn lnefadloo. 
. . . 

Andamento: . 
19-5-78- Lido em Plenãrio e despachado ls Comi ... 

aões de Con1tituido e Ju1tiça, de Tran1portes e de Fi· 
nanças. 

2-8-78 - Aprovado na C.omissiio de Constituiçio e 
Justiç11. Pan::~"Cr pela constitucionalidade ejuridicidade. 

29-8-78 - Apnn,·ado na Comissão de Transporta. 
Parecer concluindo por audiincia prhia ao Minis~rio 
da Justiça: 

26-4-79 - Aprovado na Comilliio de Transportes 
(ouvido o Minist~rio da Justiça). Parca:r contrArio. 

7-6-79 -Aprovado na Comi•ilo de Finanças. Pare
L-er favorável, nos termos de substitutivo que oferece. 

12-9-79 - Aprovado na Camissão de Con1tituiçio e 
Justiça. Parecer pela L"OnstituLionalidade e juridicidade 
do substituth.·o da Comi55ilu de Finanças. 

134-79 - lido• em Plen;\rio os Pareceres n'B Sll
CCJ. 514-CT, SIS-CE e SI6-CCJ. ficou uguardando in
clusão na Ordem do Dia. 

31-10-79 - lncluldo em Ordem do Dia, tem ••• dis
cussilo encerrada. voltando ~~ comiuões competentes, 
em virtude do ra:ebimenlo de Emenda de PJmArio. de 
auloria do Senador Jarbas Passarinho. 
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lt-6-R I - Aprovado na Comilllào de Constituiçlu e 
Justiça. Paue.:er pela canstilucionalidmde e juridicidade 
da Emenda de P\en•rio, com Yolo Yencidn, em aeparado, 
do Senador Lcilo Chav ... 

Dependendo de parec:ezu das Comi!IIÕcl de Transpor
tes e de Finanças sobre a Emenda de Plenêrio. 

' 
... .._..,. .. ut. 169 .. Lol .. 4.737, de 15 

de jolllo de 1965 - Cádlp fllltanl, 

Andamento: 
10..10-80 - l:ido cm Plenârio e despachado l Comis

lio de Constituiçlo e Justiça. 

(Dependendo do po..- da Comilldo a que foi dialribuf
do.) 

lN -• no1acio ao ort. Z4 .. Lol .. 5.772, de Zl 
de-... de 19'71, ... I ........ adlp .. r.. 
prledodel-.1. 

Andllmento: 
1'-8-78 - Lido em PlonArio e doopachodo As Comi&

sões de ConSI:ituiçlo e Justiça e de Economia. 
16-9-81 - Aprovado no Comililo de Conaliluiçi.o 

Justiça. Parecer contrlrio, c:om voto vencido. em separa
do, do Senador Ono Lchmann. 

(Dependendo de parccor do Comillio de Economio.) 

EMude olad• u eopideo de u1-11 o
deobote ..... , .... ~ ............. 
~. 

Andamento: 
4-8-18 -lido em Plenário e de,pachado •• Comis-

sões de Asricultura, de Economia e de Finançac. 
18-11-Bl - Aprovado na Comissão dc Asri&::ultura. 

P..ife\."CC' fa.vorâvcl ao Projelo, ~m F.m.:ndas de nts I e 2-
CA que apresenta. 

(Depend&."Ddo de parec:eru das Comiasaes de Economia o 
de Finança5.) 

9 

1-ro .. -lllllolcio ao ...,._ N- de 
PretWiada Sedai, COIIID empreaadaru, u •ddadn 
......................... _-w~ao. 

Andamento: 
27-l\-79 - Lido em Plenário e despachado As Cumis

&Õc5 de Lcgi•loc;ilo Sa.:ial c de finanças. 
13-9-711 - A.pro'lad,, na c,,missilo de Lctislaçl.o So

cial. Parecer fii\Or6.vel. 

(Dependendo de rurecer n:1 Comis5fl.n de Finanças.) 

lO 

(N' 2.24"176, na Ca'a de ,mgem) 

- • .....,.._.., ...... ol .. __ .... 
operam no rorrlblrlo ood-1 IOb o eoolnlle do eoP'
rol-uaelro. 

Andamtnto: 
4-10..79- Lido em Plenári,, e despach11da ils Comi!I-

5ÕCs de Constituic;ilt> e Jusliça. de Rela.,;õc:s Exteriores e 
de E.."&Jnomiu. 

7-5-80- Aprovado na Comisslo de Ct>nstituiçio e 
Justiça Parecer ftvorli.Yel. 
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1•-4-81 -Aprovado na Comi!lli.o de Relações Exte
riore5 Pam."Cr ravorãvel. 

(Dependendo de Parecer da Comiuio de Economia.) 

11 

(S• 1.410/73, na Casa de oriseml 

Madlfteo o Lol ., 5.107, de 13 u -nu 
1966, ... aloo o Fuü de Gorooda .. T..,. de 
Serrico, loorlbllll .. r .... _.a,.,. • -nrcio 
de...-. ............... ..... 

Andamento: 

28-.5-80 - Lido em PlcnArio e despachado 1.& Ct>mis
sões de Lesislado Soc;al e de Finanças. 

36-10.80 - Aprovado. na Comiulo de Leaillao;ão So
cial. Parecer prtvio solicitando tramitaçlo conjunta c:om 
os Projel011 de Lei do S.nado n'> 243, de 1979, e 46, de 
1980, e dilig!ncl11 junto ao Ministério do Interior. 

14-11-80- Aprovado em PlenA.rio o Requerimenton• 
512, de 1980. de autoria do Senador Lenoir Vargas, de 
tramitado c:onjunta com os projetas de Lei do Senado 
nts 243. do 1979, e 46. de 1980. 

3-9-81 -Aneudo ao Projeto o Aviso n•41 I. de 1981. 
do MhWnério do Interior. encaminhando a1 infonna"-aes 
&Oiiciladas. 

(Dcpcndcndo de Pam:er.. da• Comilllliles de Lqis
lado Social e de finança,;.) 

IZ 

(N• 68/79, no Ca,. do oriseml 

Dilf6o IObrt o -opado de.._ o bebi ... 
olcllolleoo e -..loo ...., .. pnl\'lülldoo. 

And11mento: 

12-9-RO - l.ido .:"m Plenirio e despal!'hado A!ll Comis
sõe,; de Con,liluiçiil.l e Ju!illi.;a, de Et.:onomiu. de Sa:O:de e 
de FinHn.;a5: 

lS..Q-80- Al'fovada em PlenA.rio a R.equerimen'a n' 
391, de 1980. do Senador Oilvan Rocha, de tramitaçilo 
oonjunta c:om os Proje1o11 de Lei do Sem1do n's 57. 5Q e 
78. de 1971. 24. de 197~. e 4. de 1976: 

3-12-81 - Aprovado na Comi,;sihl de Con,;tituiçào e 
JU1tiça P.J.recer favor6vel ao Projeto, I!'Om f.menda; pela 
inconMilu~.:ionalidade e injuridic:idade do Substituti\"O da 
Comis5ilo de At:rieuhuru oferecido uns Projetos de Lei 
do Senado que com ele tramitam. \"Otandt> vencido 11!1 

Senadores lc:ile Chave~. Nelson Carneiro e Moaq·r 
Dollo. 

(0....-pendendo de Pareceres das Comissões de F.c:ono
mia. de Sa6de .: de Finança~.) 
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(N• 1.04~/79. na CBia do ooit!om) 

Allenof Z•.., on.IO do Lol., 4.591,ul6u u
Dmbro de 1964, qut 11111sp6e IObft o eo.domfalo em 
edlfteaçõn e •• .. corporacdes lmolllll,rl••"• 
Hl'llftllra-lhe 111m11 parqraros, N~U~amearalldo 1 

realbaclo •e o~ru exm.. e lnleraas 1101 ..U.ftdos, 
o .. ,aonun" ,.n decilies 111 nualiellle c:oacllom'
.. •• I •• Ollb'aS llnJYidiadU. 

Andamcnln: 

2-10-80 - Lido em Plcn.firio e de!lpac:hado l Comisslo 
de Con5titui.;ão e Justiça. 

(()erenden.do de Parecer da Comissio a que foi dilltri
huldo) 

Ouinla-feira 17 5359-

14 

(N• 1.6'13/7<1. na Ca•• de ariseml 

A-ro ponlanfo ao orr. o68 .. Conoollolaçlo 
doo Lois .. Trabalho. 

Andamento: 

10-10-80- Lido cm Plenário e dc:spac:hado A:s Comis
saes de lea;islaçilo Social e de Finan.;as: 

26-l-81 -Aprovado na Comiuiio de Lc:gislaçio So
c:ial Pan."--er favor6vcl. 

(Dependendo de Purecer da Comissio de Finanças.) 

15 

(N• 1.871/79. no Casa de orisem) 

lN -• rftocio ao orL 50 .. Lei., 6.6'71, de 14 
de ........ de lt79, ......... - ......... de 
-fiiiWicol4oAdmlallrracio-•A...,_ 
........... Juorlca lle .... rol ......... _......... 

Andamento: 

10-10-80- Lido em Plenário e despachado U Comis
sõel de Constitui.;i.o e Ju11iça e d.s ServiÇtJ Público Civil. 

24-11-82 -Aprovado na Comissilo de Constituiçlo e 
Justiça Parec:er f11voriYel. quanto ao mérito. 

{Dependendo de Pareeer da Comiuln de Seniço 
P6blico Civil.) 

8) MaiOria • IIUIIIOCio -a 
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Votado. em primeiro turno tapreciaçilo preliminar da 
..-on5titucionalidade, nos teml3s dclart. 296 do (Regimen
'o Interno). do Projeto de l.ei dn Senado J19 280, de 1980, 
de autoria do Senador Itamar Franc:o, determinando que 
a Ordem do5 Advopado1 do Brasil urine sohre a eSL"Oiha 
de map:istrados que denm integrar tribunais com juri&
dido em todo o território nacional. tendo 

PARECER. ooh n• 6J4. de 1911~. do Comi05ilo 
- lle ('DIIII.~o e Juaiçll, pela im:onstituciona.lida

de. c:am volt> venc:ido do Senadlo)r J.,se lgnAcio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (lomonlo Jlinior) - Nada 
ma i' havendo a tratar. vou encerrar a preKRte sessio. 
desip;nando para a ses"'ãu onJinâria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (lomaniO Junior) - EIUi .., • 
&."errada a ll!iiio. 

fLt\'GflltHt a ftado às 18 loras c JO mtnu:rOJ.J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
DERVAL DE P,JIVA NA SESS.lO DE27-1().8J E 
QUE, ENTREGUE A REVIS.lO DO ORADOR. 
SERIA Pl'BLICADO I'OSTERIORMENTE: 

O SR. DERVAL DE PAIVA (PMDB- 00. Pronun· 
cia o tea,uinte ditcuno.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Seria inautintico se niln disseue aqui e agora da sau
dâvel emoçio de BS50mar a tribuna data Augusta Casa. 
uma emoção que se justitic:ot ainda mais pela profunda 
respnn!lollbi\idade que me pesa aos ombro1, em falando 
numa tribuna por onde perfilaram homens da maior dia;
nidade e honradez, representando o meu F.stado, c:omo 
os 58UdOWJS e imonais Senadorea Juscelino K.ubitsc:hek e 
Pedro Ludovic.:o Teixeira. 

Tenho uma consc:iálcia muito nftida, Sn. Senadores, 
de que aqui - nata e em outras vczea em que pretendo 
voltar. até o fim deste mandato - aprendem muito com 
III inteJigCn..ias que pratam servi;os a Naçlo e .OIICUI 
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respcdivos Estados. e 10bret.udo porque eata Cala tem 
uma responsabilidade muito 1rande a desempenhar, nes
te eu.to momento. 

Fiea, pois. declinada a minha emoçlo, o meu prazer e 
o dc.-sejo de aprender muito, no eonvlvio eom 01 meus i· 
lustre!l pares. 

EAIOu chepndo a esta Casa, Senhores Senadora, doo 
pois de duas dó..-adaa de ininterrupta atividade e mililin· 
cia politica, lflç&S a Deus, toda ola na opooiçlo, por 
princJpios e convicções ideolóaicoa. Como em tudo na 
vida tem a hora da revelação, permitam-me inform6-loa, 
que politicamente nasci nu qitadu praça de no
vembro de 64, quando 01 aoianOI. upondo IUII pró
prio vidas l 18nha dos incauto&, tentavam •lvar o ICU 
arande benf'citor e melhor aovemador de todos 01 tem
pos, Mauro Borpo, de uma intoncnçilo Federal. 

A praça parecia uma florata humana e sobre ela voa· 
vam, an arotac:os e ddicos ruanta, 01 aviael do rq;i
mo. "01 Carcaril", l oomelhança da m6sica pOpular, 
que .. pega, mata e come". Dai para c:t. nla tive mail ou
tro direito acnlo o de lutar para ver ratabelecida a ver
dadeira ordem e prosnuo. no lU jUito ... tido. 

O polco das lutai aompro Foi Ooiis, nlo por mcroa 
principio• de aoianidadc, m4ximo por ...... de bruilida
de, Krnc:ida de uma vocaçlo democrética coniCiente e 
viva! 

E1101 ditamoo, depoil do 18 an01, fizeram com que u 
duu aeraç&:s se encontrauem, elandoc para. conjun
tamente. proueauinoos a luta. 

A minha presença hoje nesta tribuna~ a prova mais e
loqUente do pacto do unilo du duaaa praçiiOI de pollti
cos. A primeira, pelo meu querido companheiro de dla
pa e titular da cadeira, Senador Mauro Borps, outrora 
depoaiO, cauado, -uido, que vol10u hoje pela von
tade do povo, elando toda a sua reconhecida basqcm ao 
meu hino de aperança. 

EJ.plk:ac. uaim. a altemãnc:ia e o revezamento que 
pretendemos dar ao mandato que teve inicio com a DOIIB 

posse, neste sesundo ~emestre. e men01 para autobiopa
fia. 

Estou contente! Confesso atar fazendo o que pto, 
sou verdadeiramente um amante do Poder Lea:illativo. A 
nfvel e11tadual, ele foi minha tenda de trabalho por uma 
dllzia de &DOI. 

Vejo o momoniO braailoiro reclamando por uma otfir
maçio doato poder. Sddo, portaniO, n01ta hora, a coo
n!acia e. sobnn.udo, a coragem do Presidente delta Casa. 
Senador Nilo Coelho, pelu poli;aeo com que o 10m doo 
tendido. 

A ostatizaçlo do onpo, a oficializaçlo da corrupçlo 
acabaram por institucionalizar a impunidade, tornando 
o Poder Executivo sem prumo. aem rumo. cambaleante. 
desnorteado. 

A Nado ofendida e ansiada allilte inconformada o 
rq:isuo dos csc&ndaloa se sucedendo nu mllllChetel da 
imprensa, como. por exemplo: a Tran18mazllnica. ponte 
Rio-Niter6i, Ferrovia do Aco, o c:aso Herzog, o epis6dio 
do Riocentro, o euo Delfm, Coroa-Bra•tel. Capemi, Po
lonetu. Relatório Saraiva, caso Von Bauapnen. etc. 
Mais recentemente a doere~ do estado de emergincia 
e a interdição da OAB de Brunia, posterionnente tida 
como equivoco. 

Srs. Senadores, motivado pelai r- que ansustiam 
a naclo e me detmdo A anAlise de todos ases escãndalos, 
ouso afirmar aqui, neste discuno de estrtia. que nio pot
so, evidentemente ianorar a cri111 hoje debatida por todu 
a:~~ esquinas da PAtria. Contudo. OUIO afirmar que a crise, 
a ,p~~~u ver, 6. antes de tudo, c:rl111 moral e. em lendo imo
ral, torna .. maia dilicila recuperaçlo 111m que haja uma 
operaclo maia doloroaa. uma ciruraia mai1 profunda. 

Fala-se muito na mudança do Modelo Econõmico -
ótima proposta! Acho, pori:m. que de nada adianta a al
teraçlo do Modelo sem a troca do seu m~e~tro, o qual o 
Praidente Figueiredo "Jurunou" preservu a~ o fim do 
seu aoverno. Afinno maia;; alo adianta trod.-kJ por ou
tro elo que seja da mcama corrente. 
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Todavia. urge providincias que dkm l Naçio sinais 
de mudanças, de mudanças para melhor. Porque suc::es
sio de escdndalo1 por eacãndaloa, achatamento aalarial, 
enrorcamento da classe m6dia, concc.ssiJes e 1ubmilliJel 
entreauislas poderio levar a 10ciedade a um esliolamen
tu tal que prenuncia a lutas fratricidasaem preccdentn 
em nossa História, quem sabe, irresponsavelmente dese
jadas por segmentos antidemocrêticose nlo patri6ticos. 
~ tarefa de lodo• n6s encontrarmos uma ufda diana, 

humana e obviamente politica para tio daalentadora li
tuaçlo. 

Aqui. ali, acoiA ouve-se nas rodas onde 111 discute a 
problernAtica nacional, la-ae em ala;un1 jornais que o 
CheFe da Naçlo nlo tom mamo apetito. 10110, vocaçlo 
para aovernar. Euu obserwçlJn jA começam a tomar 
corpo no leio da IOCiedade e. llnceramente. 1111 mim 
tam~m. 

A:naando noato dilcuno, quo qora pronro o, admilln
do oor verdadeira e real a indispooiçio do Preoidento Fi
poirodo, lembrei-me de doil Fa101 hiatóricol que. ombo

,ra nlo tendo muita aemelhança, aervem pua ilultru a 
lógica do 101uinto raciocínio: 

Na França. em 1968, De Gaulle reaolveu, aum pto 
quem sabe democrêtico, ou maia. de autocrltiça. convo
car um plebilciiO para aaber 10 o povo francll piaria 
ou nlo do continuar com ele l Fronte do poder. Ante 1 
negativa, acatou o veredicto popular. 

Antes, aqui no Bruil, em 19S4, o Prolidonto Oct61io 
Varaas buaca o pato e~otremo do 1uicJdio para "deiur a 
vida e entrar na Hi1t6ria"'. 

Veja bem que, interna e u.ternamente, •tadiltas, em 
momento• ni.o tio delicadol como o de hoje. foram c:a· 
pua de tomadas de atitudca que acabaram, apesar de 
e~otremu, por dignifid.-los. 

Nio tenho pretendo de recomendar ldlnticao medi
das ao Prolidontc Fi1ueirodo - a primeira, por dOIROo 
ccssliria, a oopnda, pela drasticidadc. Uma soluçilo in
tennediAria ~eria a rendncia, desde que confeuado e. 
porlanto. provado o desencanto com a mi1slo de IOYel'
nar. A renllncia. neste cuo, 6 um ato de responl8bilida
de e de respeito para com a comunidade nacional,jamais 
um ato "Janiano"". 

O Presidente Figueiredo permitiria. com tal atitude, a 
Fonnaçio do um aovemo de tranoiçlo, voltado para a 
conoolidaçlo do lflnde oonbo bruiloiro, que 6 o de ver 
esse pala livre. democrltico, soberano, de p6, digno de 
1ua Hist6ria e de sua aente. 

Nenhuma daa hipóteses aqui levantadas dispenaa a 
convoc:açio do uma A110mbl6ia Nacional Coutituinto, 
ao nosso ver, llltima alternativa capaz de conciliar a 
Naçlo. dando fõleao e oxipnio ao n01so povo. 

Reconheço, Jop:amente, a importincia que o Presi
dente Fisueirodo dcaompenhoo natr11JC16ria da abertu
ra. Muitos o interpretam como membro intesrante doa i
do61osos da Rcvoluçlo de 64, que adolou como atrat6-
aia para pennanbcla do Sistema o lema "'VIo-JII 01 ane

-is, ficam os dedoa"", 
Sem contestar 01 que usim pen11m, ac:redito que o 

E~oc:elentfasimo Senhor Pruidente deve ter recebido mui
to mais a innuencia da famOia, que teve no pai u marua 
de um outro reaime ditatorial, que o levou at6ao u.f6o. 

Apesar de tudo, ainda temos bou raziJes para otimil
mo. O Bruil 6, aom d6vida, vilvel. Tom potonclolidados 
u.traordin.t.riaa, solo e aublolo riqufuimoa e vocaçlo 
para a paz. 

Cheguemos ao firn ''democracia relativa''l Acabem01 
com a imoralidade absoluta! Sanear e I palavra de or
dem. 

Para esse srande projeto, o povo faz a hora. amanhece 
em alvorada. caminhando, cantando- TRABALHAN
DO. 

Sr. Presidente. Sra. Senadora, ouvi com atençlo toda 
especial e com rapeito maior ainda o discurso truan
teontem aqui prorcrido pelo Senador Joio Calmon, 
quando, denlro da sua competência e raponubi6dade, 
S. El• deinva nilo muito na1 entrelinhas, mas quase ela-
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ramente. que a pronopçlo do perfodo ou a ampliaçio 
do perlodo prosidenci•l 6 at6 cofiO pon10 nefuta. Con
cordo lp<ls llrrtril com a fala do Senador Joio Calmon. 
Penso que o Presidente FiJueiredo, ao completar os seus 
quatro anos de mandato. 11 ches••se a cue sesta que 
ni.o é e~otremo, mas 6 pr6prio de homen• 111111lveis, Sua 
Exc:eléncia marcaria melhor a sua pauagem e se confiJU· 
raria eretivamente perante a Hist6ria como o homem da 
abenura. Depois dclses esclindalos e deua ãnlia que to
mou conta du Pafs e da Naçlo - eu nlo quero 111r sim
plista na fonna, nem tenho direito a isto- penso que 
medidas, al~m deua1 jâ aqui aventadas, precisam aer co
locadas na mesa para o debate. Pode at6 parecer utra
nho essa colocaçlo, quem sabe ate: interpretada como in
sfnua. mas eua 6 uma das alteraativu que ae pode ofe
rocor l Pltria, que nlo 11Uonta mais oseoc.indal01, o ar
rocho, a fome. 

O Sr. Gutlo Müllor - A:nnito V. Ex• um aparte? 

O SR. DUVAL DE PAIVA- Com mui10 p ..... r. 

O Sr. G.- Millllr - Senador Dorval do Paiva, em 
nome da Liderança do PMDB. no momento por mim e
xercida, quero conaratular-me nlo 16 com V. Ex• mu 
com o querido Estado de Ooiú, por ter entre RUI parla-· 
mentares da nova praçlo um homem da cateaoria de V. 
Ex• O diacuno inauaural que bojo pronuncia espelha 
perreitamente a u.presdo cultural de V. Ex•.a exprealo 
kleol6sica de V. Ex•, enfim, um pen18mento lldio,aem
pre voltado para 01 intereucl do Bruil e do 1111 povo. V. 
E~o• bem encarna. portanto, 01 homens que acabou de ci
tar. como Pedro Ludovko, que aqui conhec:l quando e
lllerc:ia o mandato de 1uplente na dbda de 60; de Jusceli
no KubitKhek, que tam~m honrou a Bancada de 
GoiAI. e Mauro Boqn. o continuador da ~cnda do HU 
velho pai que tanto brilhou no Senado. V. Elll• tambán 
qora dcmo.,stra que t capaz de upreaar no Senado o 
01plri10 de tiberdade, de patriotismo. de nacionalismo 
18dio do povo de GoiAs. Meua parabtna a V. Ex• e ao 
povo soiano. 

O SR. DERVAL DE PAIVA - Nobre Senador Ou
tio MUller, o aparte de V. Ex• me honrou 10bremaneira. 

Hoje, em debates em mesa de almoço, falava tam~m 
com o iiUJtro Senador JoR lsnAcio da noccssidade de 
aairmos rapidamente da superficialidade e descermo• ao 
ãmaso das questaes. c:om corapm e equUfbrio, pan er
radicar eua situaçlo. Nilo pouo mal• conceber eua li
tuaçlo e. ralar allim. quero falar em nome do homem 
que entende de economia de feira. Nio IOU um econo
misla, mas 10u pai de famOia. vivo e comunao, com to
doa 01 pais, as qruru deste 1iltema que vai trazendo a 
infelicidade cáda vez mais qressivamente a sua porta. 
Cheao a pen~Br. inclu1ive, que Cll8 abertura nos propor
cionou subir atauns dq;raua da escada rumo l abertura 
total. Seria inconcebível nlo reconhecer que a anistia, a 
rcvopçlo do1 alas in1titucionais. e a~ a eleiçlo direta, 
ni.o tenham lido um arande eatAsio alcançado, mas pen
so tambtm que uma aianifJCBtiva parcela da sociedade 
brasileira estA-ar: deiundo tapear apenas pelo1 ruulta
dol obtidos, que se caracterizam fundamentalmente na 
eleiçlo direta, I muito liUavemente (.ca implícita aqui 
tamWm. da minha parte. uma meia critica aoa aoverna
durcs eleitos pela Oposiçlo. ou pelai Opo1iç6ea. que tem 
estado inclusive a reboque, em tennos de corqcm e des
prendimento. dos próprios prefeitos que. devidamente 
oraanizados. vieram ao Senhor Praidente da Rep6blica 
trazer u suas reivindicat;aa 18dia1. 

Pen10 ainda que nlo podem01 nos deter apenas Dali
tua.;io admini1trativa. porque a salda ainda I polftlca, e 
temos que ter força. Ao resultado das eleiçõea. ao qua
dro ampliado com aovemadorea em nove Eltados. a eua 
conquista tenf que se aliar o eaplrito de procurar uma 
11lda, mu sem superficialidade. porque aqui e acoiA al
sun• sovemos qem tamb6m como o pr6prio Presidente 
da Repllblica, tentando apenas tapar o 101 com uma po-
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ncira. l::ste é um pensamento sincero. Penao ainda mais, 
Sn. Senadores, que custa muito, riiCO de vida, dificulda
des econõmicas e financeira• para chegar i tribuna do 
Senado Federal ou A tribuna de qualquer Parlamento. 
Obviamente que nJ.o temos aqui as mesmas condiçõn 
que 01 atapctadossabinetcs ministeriais. equipe&, eçono· 
mistas, tudo ali a ofeRCer soluções que nl.o d.o as bou, 
que nilo são as melhores, U vezu porque nio lim a indc
pendõncia ou sio obripdos a ler a canilha e interpretA· 
la de aoordo com o chefe. 

O Sr. EIÕU Fula - Permite-me V. E&• um aparte? 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Com muito prazer. 

O Sr. toa. Fula- Eminente Senador, na concUçio 
de intean~nte do PMDB e de Senador da RepQblica, d• 
vo, dian\C do seu pronunciamento de llJOf&, dizer que 
me sinto oqulhoso e reliz por te-lo como companheiro e 
eomo colesa a partir de agora nesta Casa. O aeu pronun
ciamento firme. incisivo e bem embua.do moatra a ala 
Cau. e i Nação 05 principias que o irlo nortear, porque 
ati: hoje nortearam, a sua ativi.dade como Senador da 
Rep6blica. No momento cm que V. E1• rememora, reve
l'f'ncia &5 grande~ figuras do seu Estado de Goi.A1, que 
pas5aram por esta Casa - sranda r11uras de GoiA1 eu 
srandL"5 r.,ura5 da Rep6blic:a - reverenciando, ponan
lO, a própria tradiçlo nacional, V. E1• soma ao conheci
mento de ludo isto a eferve~Cãlcia e o entusiasmo da sua 
juvenlude, para mais ainda trazer sua conlribuiçio a 
Goiis e ao Brui1. Permita-me V. Ex.• dizer que do JeU 

pronunciamento suardei, porque a mim me calaram, 
duas colnau;ües muito imponantes, e que constituem alf: 
um convit:e A rcDedo, à ponderaçlo e A abertura de um 
debate aqui nata Casa. quando V. Ex• se: referiu à ro
ndncia de um e t viabilidade de ou.tro - a renúru;ia de 
um PreAidenle e a viabilidade deste Pais. Slo duas ques
tclel para ponderaçlo e para debate. e eu me comprome
to, em fuluro pró1imo, atar perfilado debatendo com V. 
Ex• Cl!ill questôn. Muito obrip.do. Suce110, felicidades 
e um mandato proficuo em favor do HU Estado e do noa· 
10 Pais. 

O SR. DERV AL DE PAIVA- Aaradeço muito, ilus
tre Senador Enbs de Paiva, pelo HU aparte. 

Sem querer desc:c:r a problemas dombticos do meu F.l
tado, oobreludo reconhecendo que o paoto de reveza
mento nesta CaSII entre mim e o Senador Mauro Borps 
gerou, pelo perfodo de ICUCnta dias, apro1imadamen.te, 
uma poiCmic:a a n(vel de imprensa de GoiU, e muito lida 
em Brasflia, sobretudo no Parlamento, al1uma1 colo
C&I,"Õft, e atE: interpretaçõa, precisam aqui aer melhor eo
lnc:adu, apena5 por respeito à Casa e aos Senadorea., 
para nio entenderem V. E1•1 como uma baraanha, um 
ajeitamento, um arranjo, para a efeti\·ac;lo deue pacto. 

Sr. Presidente e Sr1. Senadores. era eu candidato a H

nadar em 1978, e me senti empacotado com o '"pacote de 
abril", que instituiu a bionicldade. Nlo fo110 o ••pacote 
de abril"~ por certo cu jA saberia mais, jl Gllari.a mais. 
bem preparado, porque j6 ataria convivendo çom V. 
E1ts dCide aquela data. DeiA:ei, portanto, de ICI' candida .. 
to a Senador, para coordenar a campanha do eleito. Em 
1978, imedialamente após a eleiçlo, ji preparivamoa a 
segunda caminhada. e era outra vez candidato a senador. 
l!ntretanto, por autocrltic:a, por rapeito, por amor e por 
vontade, sobretudo por vontade (ntima, devia ajudar a 
p4r aqui aquele que me inspirou para a vida. p6b1ica. Ati 
entlo, acqucr filiado, e muito jovem, 111i1ti na praça 
p6hlíc:a - como disse em meu di&cuno - ser deposto e 
arrancado du GOYCmo de Goills um homem que dava 
liçlo de como bem governar para outroa E1wlo .. pois 
que é muito reconhecido e identificado o Plano M.B. 
Delide aquele dia, cinde aquela hora, 1alvez acompanha
do pelas baionetu doa militares. do1101dadoa que toma .. 
wm conta das praç8l e das avenidu do meu Estado, da 
minha capital, deu-me YDntade de IICI' poltüco. Fui con
vocado pela própria c:onKiàc:ia. Fui armar minha bar-
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raca c::ivica 16 na velha capital, que me recebeu tamb6m 
como um filho adotivo. Nalci ali politicamente, talvez 
no lugar menos indicado para 10 com~r uma vida polf· 
tic.a. porque ia enfrentar uatamenu: a olip.rquia çaiadis-

11, que antecedera a Ludo•iC<I e que !Qudara a depor 
Mauro Borges. atr•vis de ''ladismo•"• de atos que. se 
contados aqui, V. Ex•s nio acreditariam, mas, ae estiva
se presente o Senador Benedito Vicente Ferreira, relata
ria fatos, para que V. Exts ent:endeaem a forma nlo ma
quiavCii.:a. mas sidica mesmo, de depor e IC c:onMf811ir, 
vampiri&."'..llente, a derrubada do ben(eitor de um Eita
do. 

Era a arandr: oportunidade que tinha para pratica
mente realizar um sonho que me emttalou para a vida 
pdblic:a. Posteriormente vim a compor chapa com Mau
ro Borps Teixeira. Depoi• fui tamb&n c:andidato a vice
B"""'naador. BuiiCIIIIdo alianças. acoplando u tenclen
ciu do Partido em GoiAs. abri mio tambf:m, abdiquei 
tambán, como o fizera em rela;lo A candidatura deu
nador, da candidatura • vice--aovernadoria, para compor 
com Mauro Borses essa vitória que foi realmente retum
bante em meu Estado. 

De Mauro Borges, da sua iniciativa, o convite para 
nos revezarmos no Senado. Foram dadas upiea;ôes da
ras nas praças, nos ve{f..'"UIOI de comunicaçlo, na te1evi
lllo, att meuno nos documentoa, naa canas e nas menaa
gcns que enviamos à Uderanças. Nlo houve, portanto, 
nenhuma trama, nenhum subtcrfllJio, nenhum arranjo. 
O nwezamento foi colocado neue nrvel na praça, e aqui 
estamos. 
O revezamento nio ~ scmatral. Pedi ao eu Chefe, a meu 
grande Líder e Titular da cadeira, me deue apenu o 
perlodo parlamentar do qundo sematre. Tenho ape
nes 1/l do mandato, mas me sinto bonrado sobremanei
ra. F.1tou certo de que aqui vou aprender muito. Nesta 
("asa usarei linguasem com 111 Cllrac:tcristica~~ com que 
me apresento a V. E1'S, sem subterfllgios. •em entreli
nhas, ICII1 filiJranaJ. 

O Sr. J ... lpúlo Fmolra- Permite V. &• um •
parte'! 

O SR.. DUV .U. DE PAIVA - Poio nlo. ~ com i
menm prazer que ouco o aparte de V. E1•, nobre Sena
dor Jolé: lan.icio Ferreira.. 

O Sr. JooiiJMdo Fernln- Nobre Senador Derval 
de Paiva, inc:ursiono no seu discur10 porque lambem 
duas colocaçõea de V. &• me impreuionaram: primeira, 
V. E1• vinba para o Senado e mantinha no 10lo soiano 
bem fincada5 as raizu do povo: qunda, V. E1• 'linha 
como wn senador, vinha como um parlamentar que gos
ta do que faz e 10 Rente bem, 1e sente A vontade na tribu
na do Parlamento. Estas duaa col.oca.çõcs me impreslio· 
naram, acrescidas que C!ltlo da juventude de V. Ex•, da 
vilalidade de V. Ex• El'a11 duas coloc:IÇÕCI revelam, de 
forma clara, no momento em que V. Ex• estrtia na tribu
na do Senado, que o poYO de Goiás cstli de paraháls, 
porque, sintonizado com eue povo, V. E1• vai desempe
nhar o mandato pennancntementc, reciclando a oua re
preaentatividade com o ouvido colado no coraçlo do po
v'"• e \ambém porque o puvo aoiano trouxe para ata 
Casa um senador que, como tantos outros que aqui se 
encontram e tantos outros que aqui jA esliveram, gosta 
do que fu, e vem exercer no Senado Federal a parcela de 
poder que lhe cabe com oalis(açlo. O poder uen:ido 
com lilltisl'açlo t pode< bem c.ercido, 6 poder deaemP"' 
nhad~ por completo. Por certo, com a vilalidade, com o 
dinamismo que pouui. com a di1poaiçlo de luta que re
vela e com a preoc:upaçlo de bem servir, V. Ex• vai III' 
profundament:e lltil ao povo de OoiA1 c ao Bruil. Meus 
parab6ns pela oportunidade que deu l Cua de ant .. ber 
a sua atuaçio, que certamente vai ser bem fecunda no 
Senado da RepQblica. 

OSR. DF.R\IAI. DE PAIVA- Honradoolilorúeado 
a1radeço o a pane de V. E••· nobre Senador Joo61gnlicio 
Ferreira. 
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Sr. Presidente e Sn. Senadores, apresento outro depoi
menlo para justificar ainda mais a opçlo. o desejo, o 
go5to pelo poder. Dei1ei a Secretaria de Aaricultllra do 
meu Estado, a que servi ati: o momento em que arrumei 
as malu para vir para o Senado. Seria, Mm dllvida ne
nhuma. Titular dessa5 Pasta att o último dia do Governo 
instalado em GoiAs. Minha opçio pelo Legislativo 6, 
portanto, consciente. A tribuna, mesmo que ciclicamen
te, 6 melhor do que uma Pa!IIB uecutiva. Sõ penso numa 
lalda polrtica. l>ai ler a coraaem. quase. petullinc:ia, de 
chegar ao Senado Federal fazendo estususestões peran
to um Plen6.rio de tio experimentad01 e gabaritados ho
mena. de homens jll conhecem o p~o e me podem 
dar aula e- repito- com V. Ex'B irei aprender muito. 

O Sr. N.._ Canelnl- Permite-me V. E&• wn apar
te'! 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Nob"' Senador Nel
aon Carneiro, V. Ex• nl.o imagina o rapeito que tenho 
por V. Ex• Tanto que o acompanhei desde o período em 
que, quase que sozinho, com mais uns poucos, panfra
seando ~rico Verlssimo. firamos &eis aqui no Senado. e 
V. EJ.• era um deles. Tenho um prazer imenso em 
conceder-lhe .., aparte. • 

O Sr. Nol- Camolnl- Muito obrqado a V. &• 
Muito1 motivos me lisam a Goib. Em 1952, a Faculda
de de Direito fez-me seu paraninfo da turma que entilo • 
diploma\·a. Mais tarde. ReJ.aor da Comiulo de Consti
luiçi.u e Ju1tk:a da Câmara dos Deputados. opinei coa
Lra a intervenção em GoiAs. A Comisslo de Constituiçlo 
~ Jut~.tiça, presidida pelo saudoao Son11.dor Tano Outra, 
aprovou o meu parea:r, que foi somente derrotado em 
plenário. e. entilo, se fez a insólita e inju1tic:bel inter
vençilo no seu Estado pan retirar do poder o atuaJ Sena
dor Mauro Borsa. Por iuo mesmo. eu aoataria que nio 
ficasse apenas numa simples referincia, que V. &.• acaba 
de fazer. um nome que para n6a, os que ac:ompanhamot 
a vida de GoiA5 e para os que temos a oportunidade de 
integrar esta Casa. nio deve ficar aquecido em aua intei
relll quando 1e fala nm problemu de sua terra, que lia 
por exlenlilo os problemas de todo o Para. V. Ex•. de 
pas511pm, falou em Ludovico. Mas n6s querem01 deixar 
no seu discuno o nome inteiro, Pedro Ludovico TeiRi
ra.. homem que deis.ou nesta Casa uma sran·de tradiçlo 
de probidade, de equillbrio. de sen1atez, de experilnc:ia. e 
que foi a grande figura deste s6culo na sua terra, da gnm
deza e do desenYOivimento de Goiis. Era ata I rerertn
cla que queria deiu.r e que tinha eac:apado. no seu entu· 
aiasmo juvenil, e felizmente. juvenil. aquele entlliiasm.o 
que jti roi meu no1 dias distantes da mocidade, tinha fica
do um pou~o.-o esqu&.'Cido. apenas uma refelfncia a Ludo
vico: nlo, deixemos o nome por extenso - Pedro Ludo
vico Tei1eira. 

O SR. DERVAL DE PAIVA- FiC<I feliz com o apar
te de V. F.x• 

Gostaria de dizer mais, Sra. Senadora: Goi&s. foi o Es
tado da Federaçlo mai• atingido pcloo atOl de arbltrio. 
Acho aLI: que foi e~~.c:essiw. falta de pudor, de aentimento 
cfvico a cassaçi.o de Pedro Ludovico Tei1eira. Nenhuma 
1: justa, mas esta foi mais do que uma aberraçlo. Nlo co
meto injustiça com nins:ul:m em dizer que Pedro Ludovi
L"O Teixeira - o nome inteiro, asara- 6. sem d6Yida a• 
nhuma, o maior aoiano Yivo e mono do Estado de 
Cioiú, cassa® quando contava. are:• de BO anos de id ... 
de, disnu. honrado. probo, honesto, benfeitor daquele 
Estado. 

Quero-lhes dizer mais, Sra. Senadora. Mamo eendo o 
F.slado mais rustigado pelas e&lllçaes, auisündo a tudo 
i110, a todo e5se vendaval de sadismo.araç&~a Deua eu. 
nilo tenho revolta. Eu tenho e muita aperança e pen10 
que compensa, que vale a pena lutar. Eu tamb&n caüve 
por duai vezes muito prõximo de ser ca111do. Tanto 
uma c:omo outra sio disnas de na:istro. Porán, uma de
las i irrelevante para o meu Eatado- e nem aollaril. que 
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os jornais de Goiás publicas&em o que vou relatar, por .. 
que li 6 do conha:imento pral -. mas serve para a 
Naçilo, apenas para revelar melhor todo o requinte, todo 
o sadismo aqui denunciado. 

Em 1973, baseado numa pesquisa aociolóaica realiza
da pela DioCCMI do Centrl)o()este, subscrita por ICte bis
pos, cujo opúRc:ulo tinha o Ululo ''Marsinalizaçlo Soc:ial 
de um Povo'', eu levava para a tribuna da Auembltia 
denl'lncias de compras e de vendas de terras no Munic(
pio de ltapirapol, que representava como Deputado. No 
documento mostrava-• claramente que o Governador. 
na condiçlo de Cbefc do Poder Exec:utivo, portanto na 
condiçlo jurkliea, anistiMYa, perdoava um friaormco de 
uma autuaçio liscal feita pelo Governo, HU correlis;io
n6rio, portm antecasor, 1 por outro lado o cidadlo -
lliuociando aqui a paaoa flsica da - jurfdic:a -
vendia uma propriedade para 1118. mama firma por 
preço allrssimo, onde fieava demonltrado haver um de
acquilibrio im01110 do preço pelo qual vendia pelo pnço 
pelo qual bavia comprado e, 10brctudo, como foi denua
ciado pela Diocese, da forma como ele eomprava. 

Quando denunciava iuo, com fana doc:umcntaçlo.. da 
tribuna do Legislativo do meu Eltado, imediatamente, 
na seaunda-feira seguinte, o conhecido jornal Clllm 1e 
Marce estampava em sua primeira pQina, em manchete, 
que um deputado saiamo comandava uma rcbelilo de 
duzent01 homens armados. numa pacata cidade do inte
rior do Estado, e invadia o recinto da Cimara Munici
pal. E ali destacava - ''8, 9 e 10 de asosto". 

Fiquêi 1urpreso, como aurpresos ficaram a minha 
Bancada e 01 meus para, porque todos eram testemu
nhas de que ne55e5 trb dias estive presente na Casa, em 
lempo integral, inclusive indo madrugada adentro em 
discussão e votaçio de mat&ias, e lê estavam u notas ta
quigrãfica!l a confirmar a minha presenGB. 

No5 diu M."Suinta., 8 e 9, apresen-tei farta documen
l&çilo para provar que Citava presente na Câmara, e que 
no dia 10 atava numa Comisslo interpartidêria, num 
outro municlpio, panicipando de uma exposiçlo qrope
cuiria. 

Eisa denóncia de que eu comandava duzent01 homens 
armados era para delraaurar a dendncia s6ria, profunda e 
devidamente documentada. O que ales queriam eram a 
minha casaaçio, porque eu j6 01 incomodava na sua ci
dade de berço. Eu jli bavia pnho dela ao elciçaa para 
prefeiLO, pela primeira vez na bist6ria do Municlpio, o jli 
havia disputado com elea tambfm o meu primeiro man
dato de Deputato estadual e. por i&so.ara preciso que eu 
fosliC CBfilldo. Reconheço que s6 alo fui cauado porque 
houve em minha defesa uma nota oficial, emitida aqui 
em BrasOia, do Presidente Ulysses Ouimarles. Acho 
que, nio fol!ll isso, seria cassado, porque naquele instan· 
te, um homem que comandava duzentos bomen1 arma
dos. numa pequena cidade do interior, naqueles diu em 
que se cassava em troca de nada, estavajustirada a cu
saçlo, um ardil. 

O Sr. Ma- Gadellla- V. Ex• mo pennito um a
parto? 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Concedo o aparto ao 
ilu1tre Senador Marc:ondca Gadelha. 

O Sr. M.-Gdol•o -Senador Dcrval do Paiva, 
perdoe-me interromper o aeu dilt'llno. mu cu j& temia 
que o 1111 limpo IC 118Dtalle. Eu queria, lamb6m, 
conarar.ulilr-me cem V o EJr.• por •ua JH'CICIIÇI ncata Casa, 
pela panicipaçio, aa tribuna V. Ex• ac proclama, para 
entusiasmo nouo, um homem dedicado l eausa do Le
listativo., tanto que renunciou 1 outras atribuiçaa, a ou
tru competãnciu, talvez tio desaflldoras quanto atas, 
junto ao Poder Executivo de seu Estado, para conosco 
t,.balhar, na oonoolidaçlo do papel do Losiolativo, den
tro do quadro de abenura in1tituciGnal que nós vivemo1. 

• O Loaislati9o, ·ao lado de outros pildcm, vom otravos
IBndo dific:uldades junto A opinilo pdblica. As pesquisas 
mostram que ainda hl aJsuma desc:renc;a, que ainda hl 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

alguma desçonfiança no Poder da representatividade de 
mudar a vida das pe510u, de mudar os destinos do Pafs e 
de consolidar uma sociedade socialmenteju1ta, uma so
ciedade pluralista e abena. Entretanto, nobre Senador, 
nunca como agora nós tivemos ncceuidade de afirmar 01 

desígnios deste poder, nunca quanto neste momento nós 
nos aentimos arrutados, precisamente, pela força da o
pinillo pllblica. a conduzir o Brasil ao lupr de dellaque 
que 11mprc teve no concerto das grandes naç6ea, a resti
tuir 01 fundamenlOIIiberail da IUI (ormaçlo politica, da 
IUB estrutura jurídica e a restabelecer asarandes proma
IIIS da sua ~"'nomia e da sua vutidlo continental. Este, 
nobre Senador, 6 o papel do Poder Loaislativo no mo
mento que atraVIIIIImoa., e V. Ex• noa estimula quando 
ae proclama um cntu1iuta delsa e~~usa. Senador jovem, 
trazendo o lmpoto o a aporilacia de uma vida p6bllca 
locada com acendrado amor. V. Ex.• nos tru 11mbá:D a 
illoplraçlo da oua próprio praa~ça, do próprio eurdcio 
a que R atira com tanto entusiasmo e c:am &anta calor. 
Ouso discordar de ICU disc:uno, quando V o Ex• pretende 
justificar o entendimento Rito em Goila. em torno de 
um revezamento no uen:lcio do mandato entn V. E1• e 
o Sonodor Mauro Boflll. DiiCOrdo aobre Senador, por
que, a riJor, ata justincaçlo 6 delnec:allria. Conheço 
de peno os doiA parlamentarea de Goi6!1, Eu os admiro 
de lonsa data, e lei que entre um e outro nlo bl dife
rença de patriotismo, de capacidade de trabalho e da ele
vado eaplrito póblico. Ooiés estl bem III'Yido com Mau
ro Borae• e com Derval de Paiva, e, acima de tudo, 
Goiás tem sido um celeiro de eminentes homens póbli
cos. E V. Ex• há de continuar essa ateiraluminoll, reve
zando ou nlo com Mauro Borges. 

O SIL DEIIVAL DE PAIVA- Nobre Senador Mar
condes Oadelha, em termos de admiraçio eu diria, com 
toda sinc:eridade. a V. E1•, que a reciproca nunea roi tio 
autãntica. E como 10u cioso, observador, com capacid ... 
de, às VIZCI, at~ de sravar, decorar, quem sabe, fgj hon• 
rado, nosaeus tempoa de MDB c de PMDB, com a sua 
prooonça no meu berço polltic:o, na c:idado de Goilil, com 
um n.traordinlrio discuno que me marcou mais pela 
imponlncia da data- era dia do meu aniversArio. E Y. 
E••. tribuno licil, tez duu coloc:aç6es de que eu conaiso 
me lembnr qora, e com u quais irei terminar o meu 
discurso. Primeiro V. Ex• diue que oa pasdroa suaten
tam 01 YÕOI DIIIUU IIII, C O politico SUStenta I IUI car
reira nas suas id6iaa. A minha ideia, neste momento, 6 de 
fonalecimento do Poder Legi1lativo. Podem contar com 
a minha colaboraçlo, ela 6 apont.nea, automltica, alo 
quero nada em troca, senilo dar Atilf&;lo, oxigãnio e 
vida A. sociedade. 

A outra colocaçio foi sobre 01 pqn6sticos doa bon1 
aaouros de V. Ex•, também na minha cidade, no aeu dia
cuno, quancLl, encerrando a 1ua oratória, dizia: ""Der
vai. o Brasil ainda vai ouvir falar de ~". 

Cheguei aqui, nobre Senador, talvez pelos bons pres
sAsios de V. Ex•, para defender o poder, para verberar 
contra u injustiças. para proclamar a liberdade. E a 
slntese, eu reitero em nome da cana do meu Partido: Aa
sanbleia Naçional Constituinte. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSAO DIRETORA 
N•30oDE 1911.1 

A Comiulo Dirotora do Senado Fodcral, DO UIO do 
oua compelincia rqlmcntal, 

Conliderando a neceuidado de nt~ulamontaÇilo do I 
ZO do art. )P d• Raolucio ri' 344, de 1!183, que criou a 
CotoJOria Funcional de Adjunto Lqislativo; 
Conoidon~ndo a nocouidade de defini;lo preciaa do 

criltrio de clauifioaçio doo oorvidono obran(lidoo pela 
allnca a do c:itado 1 ZO da referida Roooluçilo, vioando 
tornli-la oxoqUlvel, l!om. aujm evitar poulvol distorçlo 
dos objetivo• da aka- admirtiltraçlo da Casa, raotve: 

Art. I' Silo tranafurmadoa em caraos da Cateaoria 
funcional de Adjunto Legislativo do Grupo-Atividacle 
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de Apoio Lesislativo, do Qutdro Pennanente do Senado 
Federal. 01 earsos de Assistente Legislativo do mamo 
srupo e 01 CS.IJOI ocupados pelO& servidora de que trata 
o f Jt da cit•da Raoluçilo. 

Parãg,rafo 6nico. A lotaçio da Catqoria Funcional 
de Adjunto Lesislativo ~ fixada em n6mero equivalente 
ao total de earsn• transfonnadns nos termo• date ani
so. conforme consta do Anexo I. 

An. 2' Os &ervidures admitido• na Cateaoria Fun
cional de que trata este Ato são escalonados nas Refe
ri:ncias NS-17, NS-16, SS-IS o !'i5-14, d• Clalac Onica, 
mediante a aplicaçlo dos percentuais de 15'1-, 20'1, 25'1:1 e 
40%, respeçtivamente, conforme rela;ões nominais c:ona
tantes do Anexo I, obedecidos os crit6rios fixados no 12• 
do ort. Jt da Raoluçilo n• 344. de 198], o dispooiçaol 
deste Ato. 

ParAgrafo 6nico. Na claasificaçlo dos ICI'Vidol'lll a
pi'OYidOI no1 concunos iatern05 de que trata a allnea a, 
1 ZO do otrt. )P do Roooluçlo .. 344, de 1983, torA proco
dtncia, sucessivamente, aquele que tiver melhor posicio
namento funcional dentro ela Cateaoria, obedecido a cri
t6rio de daempate, de acordo com o maior tempo de aer
viço na Referãncia. na Clu&C, na Categoria e no Senado 
Federal. 

Arl. Jt A partir da visincia deste Ato, c:essa pua os 
ocupante~ da Catqoria de Adjunto Leai1lativo o pqa
mento das vanl&Bins decorrentes do exerdcio das 
runções de MotorillB e de s.urança. 

Art. 4' O disposto neste Ato 6 extensivo aos Rrvido
res inativos com proventos do Cargo de Aslistente Lqia
lativo, na data da publicaçio deste Ato. 

Art. St E1te Ato entra em vigor na data de sua 
publicaçio. 

Art. f/1 Revopm-ae u disposições em contrArio. 
Sala da Comioolo Dirotora, lO do novembro de 1983. 

- ~-r Dalla- lAB!r Varps- HHrfqoo Saatlllo 
- MDhltl Cabral. 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATI
VO 
CODIGO - SF-AL-SN-017 
CATEGORIA FUNCIONAL- ADJUNTO LEGis
LATIVO 
CLASSE "ESPECIAL" 
N• de Fune. - Rof. N5-19 
'"- Ref. 1'5-18 
CLASSE "0NICA'" 
N• de Func. 090- Rof. NS-17 
'" 120 • Rof. N5-16 
" 150- Rof. N5-IS 
" 180- Rof. l'õS-14 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
vo 
c0DIGO- SF-AL-N5-017 
CATEGORIA FUNCIONAL - ADJUNTO LEGIS· 
LATIVO 
CLASSE - "0NICA" 
REFERENCIA- N5-17 
l'õ• DE OCUPASTES - NS 090 
ReJaçlo Nominal -
001. Soyllos de ea ... lho G6os 
002. Cl6vio Corria Pacheco 
OOJ. Joo6 Gildcnor Pimentel 
004. Gosner Batiota Dut.ra 
txl5. Helio VIIJIIS Aluilloras 
0116. Asicor Moia 
007. Octac:llio Norborto Mendes 
008. Tarcisio Duane Maia 
009. Joo6 Pedro de Caotro Barreto 
010. Gct61io Alvos Ferreira 
011. Jos6 Fnacilco-Matoa da Coata 
012. Lilio Chaves CAbral 
Ollo Josiaa Chaves do Amorim 
014. Cario• Adolfo do Jesuo 
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01!5. FrancilaJ de Allis Pereira 
016. Rubem do& San101 Oliveira 
017. Juracy Alves Coelho 
018. Maria Constlincia de Oliveira Rocha 
019. Jomar Aua:usto Carneiro 
020. Joaci Muniz 
021. Luiz Antonio Rocha 
022. Maria Madalena Coata Oliveira 
02J. Gessi C".eila Gonzaga 
024. Elizabeth Barb0111 MUller Ribeiro 
02!5. Dalva de SÕuza Mota 
026. Franci&CO du Chaps Medeiroo 
027. Yvone Carneiro Duane 
028. Marta de Pinho Leite Borse~ 
029. Elias de Oliveira 
030. Antonio Alberto de Carvalho 
031. Carlos Cocuo J6nior 
032. Maria lzabel Vieira de Souza 
033. Stalin Greco Venet 
034. Terezinha Lemos de Souza 
035. Joslo Maria Lima de Moc:edo 
036. Luiz Gonzaga Silva 
037. Ellela Mariz de Sousa Moscoao 
038. Jurandyr Barbosa Leite 
019. Vera Llicia Menczea Farinha 
040. Jo.e de Mancila Madeira 
041. Elil8hclh Gil Barbosa Viana 
042. Walter Falleiros J6nior 
04J. Helena lsnard Aa;auy dos Santo11 
044. Joselina Maria da Silva 
04'. R01ina Flora Costa Pereira de Toledo 
046. Camilo Nosueira da Oama Neto 
047. Acyr Mauro Paiva da Silva 
048. Sebastilo Calado Bo1101 
049.Marisa Monteiro Mourio 
050. Francisco de Aralljo Costa Sobrinho 
OS I. Galdino Ribeiro Masalhiu Sobrinho 
OS2. Maria luiza de Moura Costa 
053. Leila Siqueira de Oliveira 
0.54. Salomlo Furtado de Asaunçio 
0.55. F6tima Maria Moira Pan .. lla 
0~6. Antonio de Pina 
0,7. Pedro Locerda Ramalho 
0.58. Joslo Gorn• Feilosa 
OS9. Raimundo Ros&io de Souza Duarte 
060. Luiz de Almeida Pinto 
061. Lucy Gonçal- Martbts de Oliveira 
062. Marilene Pereira Domiqun 
063. Di6senes Pinto de Souza 
064. Maria de Jesus Azevedo Saldanha 
065. Delfina da Co1ta Zanlorency 
066. Marco Antonio JoR de Souza 
067. Ti.nia Marflia Toledo do Amanl Farias 
068. Chriatina Vi.nia Lin1 Pereira Christakou 
069. C61ido de Sou1.a 
070. Lcondiniz de Barroa 
071. Alvaro Joslo Ferraz 
072. lsaltino Bezerra 
073. Joio Batista de Lima Filho 
074. Jos6 Luiz Dei Boooo 
075. Joo6 Aususlo Coelho da Silveira 
076. Marco Aurtlio de Olivein 
077. Carlos Alberto Lina Pereira 
078. Celao Wonderley de Azevedo 
079. Mário Lut:as Oonçalva da Silva 
080. Roberto Mendonça 
0111. Jayme Carvalho de Apiar 
082. Franci1co Pereira da Silva (n• 1481) 
083. Nalvino Neto Ribeiro 
OlA. Hilton Meirelles 
085. Anur Lu1toaa Nopeira Filho 
086. Josl: Ribamar Abreu Lima 
11117. Jomar Joslo Ramos 
088. Maria dos Oraçu Silva de Almeida 
089. Heitor Luiz Dias Trindade Jllnior 
0!10. Genivaldo Fernandeo Mendonça 
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CLASSE - "ÚNICA" 
REFERE:NCIA- NS.I6 
N• DE OCUPANTES- 120 
Relaçio N&Jminal 
001. Marilene Per~uo Pinheiro Poppi 
002. Sonia Oorenbein 
003. Raul da Silva Lopes 
004. Olavo de Sou1.a Ribeiro Filho 
OOS. (ktbio 811cker 
OOh. Celia Maria Rruilino 
007. Herbert Lima de Albuquerque 
008. Jozinaldo da Silva Lustosa 
009. Man:os Tadeu Gomes Carneiro 
010. Maria Aparecida Oliveira Aquino 
011. Henna Ferreira de Moura 
012. Maria Jo.e Venâncio dos Santos 
013. Altornar P\nto de Andrade 
014. Jayro Oliveira Leite 
015. Joslo BcLCrra Neto 
016. Maria Terem Cavalcante Barbosa 
017. Raimundo Alvn da Paz 
018. Jone Coelho de Ca&lro 
019. Maria do Carmo Clementina de Oli'tleira 
020. Ana Maria de Castro Jerónymo 
021. Maria Oorele de Andrade lima 
022. Maria Lida Coelho 
02). Lauro Romlo do Nascimento 
024. Alayde Ferreira dos AnjOA 
02S. Maria do C~u Mencza 
026. Luiz Carlos Menezes Muniz 
027. Sara Pereira da Silva 
02K. Anlonio Humberto Dia da Silva 
021J. Maria F.lizabeth Oliveira Marques 
030. C.rlos Alberto Vieira dos Santos 
OJI. Maria lvanilde Cardoso Veloso 
032. Ana Custódia Rocha Gay 
033. Ricardo Luiz leite Oliveira 
0.'\4. Evany Pereira Reia 
OJS. Adalsi'sa Xavier Reis 
036. Raimundo Augusto Lustou de Oliwin 
037. Undina de Melo Periui 
038. Carlos Homero Vieira Nina 
039. Marlene Ribeiro de Castro 
040. Vi\6ria R.6gia. Manins de Melo 
041. Sonia de Andnde Peixoto 
042. J~ Messias Feitosa dos Santos 
04). S6rsio Sampaio Barrip 
044. Eliele Barroso de Campos 
04S. Antonio Manuel Madeira 
046. Fioravante Salerno Filho 
047. Antonio de Pádua Rangel 
048. Noncy Godoy de Carvalho 
049. Eli1a Odete Alves Ferreira 
050. TomAI Edann Alves da Silva 
OS I. Marcos Nosueira Masalhln 
0.52. Gen:ira de Souza Leal 
053. Seballilo Floresvande Madeira 
054. Elpldio Vianna Neto 
055. C61ia Mario Monten01ro Chaves 
056. Clayllon Zanlorency 
057. Celao de Souzo 
0.58. Leopoldo Konte 
059, Maria Irene Perroni Mirbon 
060. Dione Maria Siqueira doa Santos 
061. Maria Goret de Lima Freitas Pereira 
062. Lindamar Alva Aauileru 
063. Irene Ribeiro de Abreu 
064. Waller Roberto fo"reitas Manins 
065. Wilma Wambier Gu110 
066, Annando Antonio Colli 
067. Ana Maria Alves Chaves 
068. Jacyra Leite Fortuna 
069. Evaldo Goma Carneiro Filho 
070. Maria Eliabeth Barreto Mendonça 
071. Helio Mendes de Abreu 
072. Eliana Maria Arraes Brasa 
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073. llka Maria Borrip Saléh 
074. Ua Ribeiro da Silva 
075. Maria Conceiçio Rodfi&ueo Birbeire 
076, Annete Maria Bahia de Menezes 
077. Maria do Soc:orro Saldonha Ramalho 
078. Carlm Augusto Contreiru de Almeida 
079. Gerson Delfina de Oliveira 
080. Bcrenic:e Terainha Corrta 
081. Nilton Lages Manins 
082. Sthel Nosueira da Gama 
083. Cleusa Farias Mendes 
1184. Carlos Alberto da Silva Pinheiro 
08S. Maria JoR dos Santos Rezende 
086. Joaf: Robeno A1sumpçlo Cruz 
087. Maria do Socorro Gonçalva 
088. Carlos da Fonsec:a Braaa 
089. Glâucia Silva e Cohen 
090. lonete loquino Oliveira 
091. Maria inpla Ma011tri Rossoni 
092. Rodeney Ortep 
093. Maria Aparecida Roquete Santos 
094. Joio Teixeira 
OCJS. Carmem Maria A.lc"Aandrc de Si 
096. Ooiandira Viana de Azevedo 
097. Pedro lima 
098, F.dson de Alencar Dantas 
099. Raimunda Lima Soares 
100. Adhc:mar Cavalcante Mendes 
101. JoH Fernando Oomea Feitos& 
102. Joanic:e Seixas Garcia 
I 03. Hermes Pinto Goma 
104. 1-"ranciKO Guilherme Thees Ribeiro 
lOS. Maria de JC!Ius Sobreira de Castro 
106. Luiz Humberlo de Freitas 
107. Adio da CoSia Nunes 
108. Cilcne de Si Guimarlcs 
Joq. S6rsio d• Fonseca Brasa 
110. Oneidc Bati1ta Pereira 
III. Seballilo Joslo da Silva 
112. Maria Verõnica AIYCI Panillsct Santana 
113. Jorse Luiz Moreira 
114. Jo~ Maria R6si• 
li S. Salete Alva Pereira 
116. Get61io da Gama Volney 
117. Maria do Rol4rio Vieira Abrunh011 Triadade 
118. Clarinda HiiAria da Silveira 
119. Silvio Esteves Coutinho 
120. JoH Viana da Silva 
Cluae - "Único" 
Rererincia - N5-l S 
N• de oc:upantes - 150 
Relaçio Nominal -
00 I. Waldemar Bezerra da Silva 
002. Selma Rejanc Soares Mattozinhol 
UOJ. Jairo S6rsio de Freilal 
004. Expedito Marques de Azevedo 
OOS. Vilma Julincza da Silva Otero Seabra 
006. Jno6 Pedro Celestino 
007. Ro1alino Pereira Marques Neto 
008. Mdnica Miranda Cruz Ribeiro 
009. Vera Lllc:ia Pinheiro Lameirlo 
010. Elione Ribeiro de Albuquerque 
011. Maria Weawer Sidou de Azevedo 
012. Vilma Maria da Costa 
013. Celino Tavares da Cunha Mello 
014. Sandra Silva Tuquino dos Santoa 
O 15. Doralic:e Barbosa da Silva 
Dt6. Helio Barro• Lima 
017. Ivan Luiz da Rocha 
018. lr~Wi Pereira Goma 

· 019. Maria Llicia Ferreira de Melo 
020. Joslo Wander Aratljo de Maria 
021. Wellill!llon Celso Aranha 
022. Rolllinsela C01to Lopes 
023. Alcione Maria Montandon 
024. Z!lia Frota Aben-Atar de Souza 
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025. Cel110 Dantaa 
026. Carlos Eduardo Campo& Ábreao 
027. Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto 
028. Aryccva Granado da Silva 
029. Adalberto Bezerra Delpdo 
OJO. Marcos Vinic:iua Vuconcelos 
OJ I. Norma Albuquerque Moura 
032. Janilda Monteiro 
033. Joio Airton Dreyer 
034. Manoel Suares Filho 
035. Robeno Pozzatti 
036. Manoel Francilco da Silva 
037. Vera Lúcia Marcõ Sabarl 
038. Clarice Gonçalves Ferreira 
039. llaene Alves Canuto 
040. Oasparina Gonçalves 
041. Vinia Boraeo Camarao 
042. Rodrilo Sobral Rollembe'l! 
043. Maria Heleno de Souza Meneia Duarte 
044. Jo'l!O Jost da Silva 
045. Sebutiio Celestino de Oliveira Filbo 
046. Oilda Oomes Rodriquea 
047. Kleber ~lc:oforado Lacerda 
048. Jo&efa flor de Melo Oliveira 
049. Valdenice Soares Evanpliala 
OSO. Vivalda Rodriauea de Lima 
OS I. Antonio Jose Tavarea da Oliveira 
OS2. Luiz Oonzasa Silva Filho 
OS3. Juuara Outra 1180 
054. Jacy Tcieil'fl Caelano de Almeida 
OS5. Mauro Weinert de Abreu 
OS6. Antonio Ricardo Moreira de Souza 
057. Jose Ale .. ndre Oirio Mota da Si1Y8 

OS8. Jost Ma,.... de Freitaa 
OS9. Paula Fruoineti Trindatle de Queiroz 
060. Tarelsio Barroso de Pinho 
061. l!rieo de Auis Rodrilucs 
062. Uly- Rodrio Martins Filho 
063. Olp Teixeira 
064. Waldyr Carneiro 
065. Paulo Rodrilues de Souza 
066. Sebaotilo Marinho da Paruo 
067. Serafim dos Santos Alves 
068. Joaquim Elias de Uma 
069. Fernando Alfredo Carneiro Pereira 
070. ClAudio dos Santos 
071. l'ranci""' Ollmpio Oomea 
072. Armindo Henriques 
073. Valdemar Oomos Tinoc:o 
074. Floriano Lacerda 
075. Anibal Lourdea Oliveira 
076. Oswaldo Jost da Silva 
an. Adilson Vieira de Caltro 
078. Luiz Valdevino de Lima 
079. Olfvío Jacinto dos Santoa 
080. Ranulfo Chavea Filho 
0111. Altamiro Albeno Tavares 
0112. Oeo!Jiino Avelino da Costa 
OIIJ. Ouilherme Salpeiro de Oliveira 
0114. Bertino Laacooc:k Silva 
085. Joio Soares da Coata 
086. Pedro Martino de Souza 
0117. Seballiio Amaro dll Silva 
088. Antônio Aususto de Andrade 
089. Huao Carvalho Vieira 
090. Altair Va'l!"l 
091. Newton Maia Rodriaua 
092. Hilton do Amaral . 
093. Corlito Pereira da Costa 
094. Amphrfsio Santos 
095. Uebe Cordeiro 
096. Jose Bulha.. da Costa · 
097. Baldoino Jose Teixeira 
098. Vital Xavier de Lima 
099. Antdnio de Souza França 
100. Jayro Barbosa Matos 
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lO I. Armando Oscar Hackbart 
102. Joio da Co•la Veloso 
103. Joio Lourenço da Silva 
104. Manoel Pinheiro de Moura 
105. Moacyr de Queiroz 
106. Jair Antunes doa Santos 
107. Luiz Dias da Silva 
108. H~lio Augusto da Silveira 
109. Lourinaldo Alvea Pedrosa 
110. Sebastilo Ferreira Silva 
III. Valdemir Silva Monta 
112. Oeraldo Marquea 
113. Joio Ferreira do Amorim 
114. Joio da Costa Bernardo Filbo 
11S. Joaquim Finnino de Melo 
116. Antônio Alvt1 de Lima 
117. Joaquim Lourenço Filho 
118. Álvaro Alves do Ara6jo 
119. Jost Franci""' de Assis 
120. Manuel Moreira da Silva 
121. Rai111undo Soara de Morae. 
122. Manoel Mesaiu do Nudmento 
123. Severino Manoel de Oliveira 
124. Breno Braz de Faria 
125. Leil Azevedo Oomeo 
126. Manoef Bernardino dos Santos 
127. Orlando lranl Cecconi Brandalioe 
128. Joio Azevedo da Silveira 
129. Luiz Aqusto Felizola 
130. Ayrten Evanseliata Rocha 
131. Nestor Oomea doa Santos 
132. Franci1<0 Pires de Oliveira 
133. Waldemar Andrt Pina 
134. Mário de Melo Franco 
135. Marcelino dos San!OI Camelo 
136. Atafde Machado 
137. Janu4rio Colhaço Caetano Filbo 
138. Aroldo Lacerda Ouimaries 
139. Oito Mares 
140. Sinval Pereira dos San!OI 
141. Jo~ Luiz Nogueira 
142. Joa6 N6brep 
143. Oumereindo Rodriluea da Mota 
144. Frank John Phillpa 
145. José Valdir Oomes 
146. Joio Braoil!c:io Rosa 
147. Jose Flortncio Covalcante 
148. Jose da Silva 
149. Jost Paiva de Lima 
ISO. Josu6 Ribeiro da Silva 
CIISIO-,"Gnico" 
Referfncia - NS - 14 
N• de ocupantes- 180 
Relaçlo nominal-
001. Adoniso Tavares de Souza 
002. Au8ullo Rodriaues de Lima 
003. Salmon Lustou Elvu 
004. Amaro Corria de Oliveira 
005. Jost Oomes Filho 
006. Jose Mariano Leal Moura 
007. Zacarias Marwlino Tavares 
008. Evaldo Gomes Carneiro 
009. Herval Tavares 
010. Moisb Jos6 da Silva Netto 
011. Edmundo Fertoira de Andrade 
012. Manuel Ferreira Soara 
013. Joio Zeferino Alvea 
014. Clidenor Pereira da Coata 
015. Jayme Roberto de Oliveira 
016. Jost Oomes 
017. Olavo de Souza Ribeiro 
018. Sydia Ciuia Stein 
019. António Pereira Coelho 
020. MArio Barroso 
021. Jorae António Orro 
022. Lori Fanton 

023. Dwacy Carvalho Reis 
024. Celestino dos Santos Vieira 
02S. Eliete de Souza Ferreira 
026. Ed,.n Alveo 
027. Carmclia Lima Souza 

Novembro de JW3 

028. Maria Beatriz de Andrade Santiaso da Silva 
029. Ana Maria Duminsues dos Santos Silva 
030. Bet&On Rodrigues de Souza 
031. Maria Tereza Moira MII8Bihies Moerbeck 
032. Haroldo Rabelo de Lucena 
033. Maria La!• Bezerra 
034. Ma'l!"reth Rooe Nunes Leite Cabral 
OJS. Maria Elizabelh Nunes de Barroa Siqueira 
036. Elba Ara6jo de Maria 
037. ~crina Ribeiro de Pinho 
038. Marina Lopeo de Moraes 
039. Luiz de Barro& Freire Neto 
040. Sucty Chaves Barbosa 
041. Solon Coutinho de Lucena 
042. Maria Cristina Neves Bittencourt de 56 
043. Ana L6cia Machado de MalDI 
044. Josul: Sylvestre da Silva 
045. Celso Antony Parente 
046. Maria Luiza de Souza Cavalcante 
047. Jo~ Pas&Os Porto Jdnior 
048. Solanse Rczende Leite 
049. MAreio Antônio Vieiria 
050. Oleyde Vuolo Eubank 
OS I. Ruth Barbedo Femira 
052. R•chel Vicente Ferreira Neva 
OS3. Teresa EmDia Waal de Carvalho Viana 
OS4. Suzana de Melo Tavares Silva 
OS5. Teresa Martha de Si Teixeira 
056. Haroldo Cisar Michiles 
OS7. Ánaela de Abreu Ribeiro 
OS8. Olenda Maria do Carmo 
OS9. Sônia Maria Cordeiro Bentin Damuceno 
060. Clludia Cynira Abrahio de Vasconceloo 
061. Oabriel Hermes Neto 
062. Ua Maria Badar6 de Castro 
063. Anplica Passarinho Mesquita 
064. Nara Uicia RodriJues Canale 
06,, Carlos Aususto fnocente 
066. Vanda Suaidcn 
067. Ouilherme Brito Liru 

068. Álvaro Leonardo Dias de Souza Manino 
069. Ronald Cavalcante OonçaiYOS 
070. Ferix Antonio Orro Filho 
071. Aldenira Maria Piedade Faria 
072. Ana Ruth Teles Vallocci 
073. Ana Maria de Almeida Oomes Fontes 
074. Katia Maria Viana Timponi 
075. Maria Julieta A .. unçio San!OII 
076. Tcresinha de Jesus Ram01 Bari'OI 
077. Claudia Maria May de C01tro 
078. Silvana Nóbrep de Moura 
079. Lisia Maria Ferreira Zanon 
080. Oi5tle de Abreu Ribeiro 
081. Jost Luiz dos Santos 
082. Valdevir Jose da Silveira 
083. Newton Cust6dio do Azevedo 
084. Derval Oomea Ribeiro 
OBS. Dcmerval Gomes Ribeiro 
086. Venâncio AIYOI da Silva 
087. Marcllio Jose da Silva 
088. Pedro Miluel da Silva 
089. Ormindo Perea;rino Leite 
090. Antonio Fraaa Vieira 
091. Inicio Ferreira Oomes 
092. Lourival Alves da Silva 
093. Waldemar Moraes de Queiroz 
094. Benedito Moreira 
09S. Joio Florencio Cavalcante 
096. &albino Conc:eiçlo Santana 
097. Abrahio Barbosa Teles 
098. Jost Edmilson Sarai .. 
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099. Aotonio Luiz da Conceiçlo 
100. Benedito Jolll: de Bari'OI 
101. Sobutilo Flolincio Oovalcanto 
102. Sl=rgio de Oliveira Marcelino 
IOJ. Newton Jolll: do Souza 
104. Antonio Franciaco da Silva 
lOS. José Ribeiro dos Santoa 
106. Helio Franci!ICO Rosa 
107. Adalberto do Souza Bari'OI 
108. Almyr Hipólito do Oli .. ira 
109. Pedro Alexandre de Deus 
110. Jorll" Ctoar Gouvb 
111. Fernando Malta do Nascimento 
112. Con&tantino Montes Reia 
li J. Jos6 DomiDJucs Nc:t:i 
114. Joaquim Serafim de Souza 
115. Josll Pereira Nunes 
116. Alaoto da Cruz 
117. Honard de Moura Saldanha 
118. Josll Lourdos Oliveira 
119. Bnz Queiroz 
120. Edson Fernandes Cavalcante 
121. Rafaelito Rocha Moura 
122. llson de Fisueiredo 
12J. Orlando do Castro 
124. Tomb Manins Vieira 
125. Emosto S~1io Sotla 
126. Edmilaon Joaquim Oliveira 
127. Orlando Rodrisues Leme 
12K. Lourenço Din:eu GuiJOI 
129. Martinho Jol6 dos Santo& 
I lO. Manaol Pedro Biopa dos Santos 
131. Francisço Firmino de Lima 
I J2. Joio Soares de Moraos 
lll. Manoel Ferreira da Fonseca 
I 34. Luiz Querino de Souza 
135. Jesus Rocha 
136. Joaquim Antonio Manina 
I J7. Joio Alves da Silva 
138. Severino Anselmo 
139. Newton Antonio Teixeira de Carvalho 
140. Antonio de Auis Silva 
141. Severino f-"erreira de Menezes 
142. Joaquim Raimundo Correia do Souza 
143. Luiz dos Santos 
144. Marcos Ildefonso do Aralijo 
145. Wandorloy Corrta e Souza 
146. Jos& Antonio da Silva 
147. Pedro Antonio de Souza Neto 
148. MArio FranciiCO doa Santos 
149. Sozofrodo Mayolino 
ISO. Carmelita Gonçal- Ribeiro 
151. Jooalll Similos dos Santos 
152. Rui Gomes dos Sanloa 
ISl. Jooabel Ribeiro Calado 
154. Jdlio Ferreira da Silva 
I SS. Ntlio do Oliveira Cardosa 
I 56. Geraldo Canulo da Silva 
I S7. Emanuel Firme 
15K. Joio Alvos Mantuoira 
I S9. Lairio Correia de Souza 
160. Jorae Lírio FamCB 
161. Jost de Oliveira Cardooo 
162. Adalberto Alvos Torres 
163. Ana Maria da Silva 
164. Claiber Alvos Rodriaun 
165. Lucllio do Carvalho Munlz 
166. Ornilo Joau6 da Lima 
167. Maria Anplic:a Freilal Santos 
16K. Valdoci Sinfr6nio do Naoc:imonto 
169. Edison Miranda da Cruz (0

) 

170. Elza do Lourdn Ferreira Roaa (0
) 

171. Eliczer Outra Ribeiro (0 ) 

172. Elvony Vera Cruz Lobato de Aralijo (0 ) 

173, Maura AI ... do Andrade (0
) 

174, AUBUito Aureliano (0 ) 
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l7S. Dominsos Slvlo do Nucimonto (") 
176. Consuelo Dutra Ferreira (•) 
177. Jolll: Nalvo Gualberto Peteira (0

) 

171. Eunice Luiz Teles (0 ) 

179. Franci100 Wilbur Pimontei.Pinhoiro (0 ) 

180. Anselina Silva Gomes (•) 
("I- Servidorea aprovcitadoa nno10rm01 do art. lt,l lt, 
da R01iC1IuçAo n• 344, de 1983. 

ATO DA COMISSXO DIRETORA 
N• 31, DE 191D 

A Comiasilo Diretora do Senado Fcderall. no uso de 
sua compc:thlcia regimencal e rrculamentar. resolve: 

Art. I• O Quadro do Pessoal CLT do Senado Fodo
ral fil!a acrescido da Catesorid Funcional de Adjunto Lo
aislativo, com a mama estrutura de cllll5e!l e referfncia1 
n>ada pela Rosolução n' 344, do 1983. 

An. 2• Silo transformados em emprq:ns da Catego
rla de Adjunto L.egislaLivo - Classe Única. Referf:ncia 
NS-14 do Quadro de Peuoul CI.T, oo aluais ompresoo 
da Categoria de Auistente l..egiRia.tivo dd Grupo
AtiYidada de Apoio Lq.isla\iYo do mesmo Qu.adro. 

An. 3° Siio uprovadu1 o Quadro Demostrativo da 
lotaçilo e a relação nominal da nova Categoria. constan
tes d01 Anexos I e 11. 

An. 4• Este Ati) entra cm visor na data de aua 
publi!!ação. 

Sala da Comissllo Diretora, lO de novembro do 1983. 
- M-1r Dili• - Jinr1tioe &oalllla - ~·v_. 
- MYtan Cabnl. 

ANEXO I 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
v o 
CATEGORIA FUNCIONAL- ADJUNTO U!GIS· 
LATIVO 

CLASSE "f.SPECIAL" 

N• de Sorvido""' - Rof. N!l-19 
!11• de Servidores - Ref. NS-18 

CLASSE "0NICA" 

N• de Sorvido .... - Ror. NS-17 
N• do Sorvido""' - Rof. N!l-16 
!11• de SorYidores - Ref. NS-IS 
N• do Sorvidoi'OI - Ror. N!l-14 

ANEXOU 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
GRUPO - ATIVIDADES DF. APOIO LEGISLA TI· 
vo 
CATEGORIA FUNCIONAL- ADJUNTO LEGIS. 
LATIVO 

CLASSE: "0NICA"' 
Referinc:ia: NS-14 
N• de Ocupantes: 59 
Rela"i.o Nominal: 

01. Antonio Norberw Araglo Campelo 
02. Jo56 Delaney Xavier Vieira 
Ol. Luiz Carlos Carneiro Monteiro 
04. Marinaldo Juarez da Silva 
OS. Paulo EmOio Xavier Vieira 
06. Maria Betânia Silva dos Santos 
07. Muiiu Aradjo de Maria 
08. Jos6 Evandro Camargo Oondim 
09. FlAvio Romero Moura Cunha Lima 
10. Josll do Alvarens• 
11. ClAudia Fernanda do Abreu Azevedo 
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tl. lidia Maricta BentC5 Carreira 
13. Denise de Ba6re Cavalcanti D' Albuquerque 
14. Muriu Cl:lia D6ria Rocha 
15. Sonia Myria Santillo de Morais 
16. Lilia Nardo 
17. Gilda Elizabeth !"'rrogueira 
IR. Maria Holanda 
19. Sola01e Sotollo Pinheiro Calmon 
lO. Florisval Lllc:io da Silva 
21. Alcx Pereira do Andrade 
22. Silvana Studart Lins Alburquerque 
23. Alrira Cecdia de Moraes Leite 
24. Andréa Ocks Bakaj 
.:!S. Jayme SH.vite 
26. Marcos Thadeu de Brito Lomanto 
27. Ana Tere.t:a Ernany Cabral 
28. R- Mary Prado Porlo 
29. Maria Lll..:ia Bc:7.erra 
30. Henrique Ctlar Rocha Neves 
Jl. Joio Rodrigues Maidana 
32. Wojner Teix.cira 
33. strgio Maione Alves 
34. Evandro Louredo Aradjo 
35. Maria Laura. Montem de Souza Carneiro 
36. Ana Alves Cinnçalve~ de Araújo 
37. Maria Sirley Donato 
38. Normalice ArBJ1.0 Soares 
39. An&onill de Pádua Aranha Anlljo 
40. Jeanete Jane Maia Ribeiro Pinheiro 
41. June Coutinho Viand 
42. Cindida de Mcdoii'OII Mariz 
43. Silvio Fernande5 Soares 
44. lgni=s de Albuquerque Seve Gomes 
45. Eni Soares Laranja 
46. Maria Lilcia de Castro 
47. Maria de FAtima dos Santos Maia 
48. Joio Roberto Pereiro de Bafore J6nior 
49. Josf; Raimundo Santos 
50. Selma Maria Simões 
~I. Maria de Lourdes Limlil 
S2. Luiz Alencar Monteiro 
SJ. Jdalina Ponella de Oliveira e Silva 
S4. Max Silveira Vieira 
SS. Yamar Anjos de Brito 
S6. Vinia Maria Fiu7.a Teixeira 
57. Eliane Dei monte 
SIJ. Maria de Fátima Melo Pereira 
S9. Antonio CarlnR Vieira 

ATO DA COMISSXO DIRETORA 
N• 3Z, DE I!IIJ 

A Comil5io Diretora do Senado Federal, no uoo de 
sua competfncia regimental e regulamentar, resolve: 

Alt. t• Redistribuir. na1 C1a•ses ""Especial" e .. C .. 
da Cateaoria Funcional de Assi1tente Legislativo, do 
Gtupo Alividados de Apoio Lesislalivo, do Quadro Per
manenle do Senado Federal, 01 ocupantes dos carsos 
que integram u Categorias Funcionais de Apnte Admi· 
nistrativo' Dalilóararo, do Grupo Serviços A.ux.iliarea. 

Art. 2• Silo aprovados. sem alteraçlo do total de 
cargos. o Quadro Demonstrativo da lotaçlo e a relaçlo 
nominal da Catqz.oria Funcional de Auistenle Lqislali .. 
vo. '-"Dn5tantc:s dos Anexos I e 11 deste Ato. 

Art. )t O diRposto nale Ato aplica-se igualmente aoa 
aposenll.dos at~ a data de sua publicaçlo. 

Art. 4• Para deito de proarc:ui5n rutuns. aplicar-
so-lo as disposiçacs da Rosoluçlo n• 146. do 1980. 

An. 5' Este Atu entra em visor na data da aua 
publicado. 

Sala da Comisd.o Diretoru. lO de novembro de 1983. 
- M...,.r Dollo - Heorlt• SaatiUo- MUla& Ca1on1 
-'-Ir v.,..- Rol- r.u.LL 
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QUADRO PERMANENTE 
GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATI
VO 
CATEGORIA FUNCIOSAL- ASSISTENTE LE
GISLATIVO 

CLASSE "ESPECIAL" 
N• de Funcion6rios J8 - Rer. NM-35 
N• de Funcion6rios 27 - Rer. NM-34 
CLASSE ''C'' 
N• de FuncionArias 
Nt de FuncionArias 
N• de Func:ion6riOB 
N• de Funcion6rios 
N• de Funcion6rios 
Nt de Funcionirios 
CLASSE '"8'" 
Nt de FuncionArias 
Nt de Fun~o.-ion6rios 
~·de FuncionArios 
Nt de Funcionários 
CLASSE"A" 
Nt de Funcionirios 
N• de Fu~ionArios 
N• de Funcion6rioa 
Nt de Funcionbios 
N• de Funcionirios 

28 - Ref. NM-33 
37 - Ref. NM-32 
16 - Ref. NM-31 
17 - Ref. NM-30 
23 - Ref. NM-29 
17 - Ref. NM-28 

- Ref. NM-27 
- Ref. NM-26 
- Ref. NM-25 
- Ref. NM-24 

·- Ref. NM-23 
- Ref. NM-22 
- Ref. NM-21 
- Ref. NM-20 
- Rer. NM-19 

GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA· 
TI VO 

CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE-
GISLATIVO 

CLASSE: "ESPECIAL" - REFER.eNCIA: NM-35 
N• DE FUNCIONÁRIOS: 38 
Relação Nominal: 

O I. Orlando Olivera 
02. Benhur Corrf:a 
03. Aloysio Ferreira Magalhi.es 
04. Manoel de Oliveira Cavalcante 
O:S. Oarindo Vieira da Silva 
06. Maooel Tornli• da Rocha 
07. David Pereira Pirero 
08. Celina Maria de Souza Albuquerque 
09. MariM de Oliveira Souza 
10. Ci:liH. Maria Gaivão Xavier 
11. Maria Eulâlia Souza 
12. Uda Junqueira 
13. ~farita Menezes 
14. Cecilia Marque~ Ferreira 
J 5. Ndhia Santos Olivcir .. 
16. Mafia Auxiliadora Viana de Souza 
17. Jos! Luiz dos Santos Neto 
18. Joé do Patroc:lnio Filho 
19. Alex N .... de Azevedo 
20. Roberto Luir. Leite Oliwira 
21. Joio Marques Alves 
22. Ary Man:olo 
23. Manoel Henrique Viana 
24. Geraldo F ... heber 
25. Jovino Oliveira Leile 
26. Eduardo Sar .. iva Leio 
27. Nemlizio da Rocha Fonseca 
28. Gilberto Benedito Caslro Oliveira 
29. Bonfim Torm Cavalcanle 
30. Jos! Arimarhl:ia dm S!onr"' 
31. Mirian Miranda Cruz Pereira 
32. AbOio Branr 
3.3. Vãnia Lllcia Nogueira da Silva 
34. Anildo Joaquim Alves 
3S. Armando Denis Hackhan 
36. Hil!ino Jos! do Eaplrito Sanro 
37. José F .. uatino da Cosia 
38. Gwrge Delanou Trindade Silva 
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GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE
GISLATIVO 

CLASSE - ''ESPECIAL" - REFR.EI:NCIA 
NM-34 

N• DE FUNCIONÁRIOS - 27 

Relaçlo Nominal -
01. Almerinda Muniz Bezerra Laranjal 
02. Jurema Duarte 
03. Valdooste Braz Vallo<Ci 
04. Clei Jesu1 Pereira 
OS. Mari .. Teresinha Silva Lopes 
06. João Batista de Almeida 
07. Lu ii: Fernando Scve Gomes 
08. J61ia Pereira Gomes 
09. Maria luiza Medeiros de Souza. 
10. Maria JoK Alvos de Carvalho 
11. Lonscuir Freitas Melo 
12. Jost Neto da Silva 
13. Oity Moreira kangel 
14. Joaquim Baldoino de Barros Neto 
15. Maria Mqdalena da Silva 
16. Maria Aparecida Dias 
17. Reaina Clarice Teixeira 
18. FelisbeRo Viana 
19. lvanil Alvn Barbola 
20. Dulce de Freiras Hortelilo 
21. Nelly Mamede Minuc:ci 
22. Neumar Ferraz de Souza 
23. Ronaldo Vitória Vargues 
24. !'lilo Nosueira 
25. Joiio Evanselista N .. rc:izo 
26. Denise Ribeiro de Albuquerque Barbosa 
27. JoK da Silva Ferreira (nt 1957) · 

ORUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE-
GISLATIVO 

CLASSE - "C" - REFERtNCIA - NM-33 
N• DE FUNCIONÁkiOS - 28 
Relaçio Nominal: 

01. Celso Cu~u Campm 
02. Ary Barreto 
03. Maada Janote Fonsec:a 
04. Horivelto Avelar de Oliveira 
OS. Marli Raind Vianna 
06. Francisc:o Oliveira Cruz 
07. Nilson Ronnde Sal .. 
OH. Mari .. da ConL-eiçllo Ribeiro 
09. Quirino Vianna 
10. Raimundo Lopes de Alenr:ar 
11. Ana Rita Nunes Marques 
12. JoK Luiz Matos da Cruz 
13. Francisco Gonçalva Pereira 
14. Euclides Faria Malhado 
I !li. Paula Fra.uineUi do!l Santos 
16. Everaldino Ramos de MoraeA 
17. Maria Cristina Noronha Costa Lima 
18. Carla Maurcr 
19. Manoel Cruz do Melo 
20. Neller Lula de Queirw Santm 
21. Maria Amãncia Matos Aranha 
22. Cleide Santana Pincovscy 
23. Oillr.a Aparecida Pinheiro Xavier 
24. Sir Peres de Barro5 
2S. Raimundo Vel010 de Almeida 
26. António FeiP. Pereira 
27. Irene Pereira de Melo 
28. Leonardo loffily 
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GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA
TIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE
GISLATIVO 

CLASSE - ''C'' - REFEktNCIA - NM-32 
N• DE FUNCIONÁRIOS - 37 

Relação Nominal: 

PI. Sebasriilo Bernard .. Ribeiro 
02. Edelson Galdino da Silva 
03. Jos~ Augusto Panisset Santana 
04. Charla Ayrton Meneze5 Evaristo 
OS. Edna Maria lima Guimaries 
06. Sandr-.a Pereira Cantuária 
07. Luiz Gon1aga de Aquino César 
08. Maria da Glóri .. de Souza 
09. Shirley Santun .. 
10. Jerusa de Oliveira Rê@:o 
11. Valmir da Sil\l'a 
12. Josl: Fernandez Rezende 
13. Maria do Amaral Favieiro 
14. Antônio Francisco de Albuquerque Cavalcante 
I S. Teresinha de Jesu5 da Rocha Fonseca 
16. Marisa dos Santos Oliveira 
17. Maria do Socorro de Moracs Calado 
18. Zelia Fiuza Viana 
19. Gcr .. lda de Almeid .. Amaral 
20. Teresinha de Castro Barreto 
21. Vilma C~lia Martins Viana 
22. Ctlio Alvos de Azevedo 
23. Maria JosE: Pereira do Amarai 
24. Edenice Ferreira Lima Deud 
2S. Salvador de Freitas Muniz 
26. ln~ia Cu5t6dio 
27. Maria Onbia da Silva 
28. Jo~ Femande5 Moreira 
29. Maria do $OQJrro Silva Cona:içLJ 
30. JQiio asar Pireo 
31. Maria da Glória Carvalho liparizi 
32. Florinda da Silva 
33. ludelvina Diva Fariu Lim .. 
34. Glória Nuareth Nunes 
35. Carlos Roberto dos Santos Muniz 
36. Venerando Pereira Lemos 
37. Franci~o R6bias da Silva 

ORUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEOISLA
TIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE
GISLATIVO 

CLASSE - ''C" - RF.FERENCIA - NM-31 
S• DE FUNCIONÁRIOS - 16 

Relação Nominal: 

01. Maria On~lia Alencar 
02. Vera Resina Martins Moreira 
03. Carlos Alberto Varaas 
04. Edinair Ribeiro de Andrade 
OS. Joio Carlos dus Santos 
06. Ana Scaramella Viana 
07. Oswaldo Palheiros Viana 
08. Bento de Sc>uza Costa 
09. Laurindo Teixeira Costa 
10. Durval Moraodo Filho 
11. Deusalene Milhomem Leite 
12. Augusto Alva 
1.3. Htlio Duant Marinho 
14. Genilson do .E&pfrito Santo Jamar 
l!li. Joares Mari .. no de Almeid .. 
16. Espedito Augusto Conceiçlo 
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GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA· 
TIVO 

CATEGORIA I'UNCIONAL- ASSISTENTE LE-
GISLATIVO 

CLASSE - "C" - REFERENCIA - NM-30 
S• DE FUNCIO!IIÁRIOS- 17 
RelaCião Nominal: 

01. Adamastor Pinto Neto 
02. Paulo César Vieira Xavier 
03. Maria f.dith Rangei l.ic:assali 
04. Josi Wa1'hin~ton Lelis de Aragão 
05. Núbia· Laranjeira Pirangi 
06. Osvaldo J\ogueira da Gama 
07. Pulronila Almeida R,JCha 
08. Vunda Mundim Saldanha 
09. Joé Jooquim Pereira da Silva 
10. Muthilde J•bre 
11. Lourival Jutobil de Aradjo 
12. Carlos Alberto Tavares de SuuLH 
13. Ivone da Silvu Ferreira 
14. lkusdete Parente Fariu 
IS. Heleamitu Andrade Chaves 
16. António Raimundo de Andndc Silva 
11. José Afnlnia Pereira de 01\veira 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
v o 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTE!IITE LE· 
GISLATIVO 
CLASSE - "(."'' - REfERE!IICIA - NM-29 
N• DE FUNCIONÁRIOS - Z3 

Reluçiio Nominal: 
01. Reclinou Dét:io de ('arvalhlJ Domingues 
02. Franci!M:a Na!K.imento Rocha 
03. Nudir Fer~iru d:1 Rocha 
04. Almir San101 Gr.mudu da Silva 
0~. len:c.i' S;déh 
Oft. Edsl"n Gulos l.opes 
07. Ricardo Varar;a.s 
08. An1ela Thai~~o Rumii'Ctl Delgado 
09. R~nalu Ah«a1~~ois 
10. Curlo• Rurb"'u Mor;oles 
11. FranciSL'V da1 Chua:as Alve10 
12. Jura~...,.. de Ro1rrus Monturil 
13. Severino Luun:nçu du Silva 
14. Ant.,niu Carhll Pinto Vieira 
I~- MArio Ciou\·Ca 
16. Maria. Jo'ié- da Silvn 
17. H~lena Maria dil Silva 
18. Pc:dru du11 Anjo!l Amurai Soares 
19. All.:idcs Sunll)5 Granado da Silva 
~- Runuld,, Fern:ira da. Silva 
21. Maria dos Somln5 Muni.r: 
22. Valdevino Lopc~~o de Olivcir01 
23. Osi•riu AnL·hiscJI 

GRUPO- ATIVIDADF.S DE APOIO LEGISLA TI· 
VO 
CATEGORIA FU!IICIONAI. - ASSISTENTE LE· 
GISLATIVO 
CI.ASSE -·-c··- RF.fERf.NCIA- !IIM-28 
N• DE FVNCIOSÃRIOS- 17 

Rclm;i'ln Nominal: 
01. Rila E-'ern:iru San1paiu 
02. Maria di!s Orm;u'i BL'mhinhll Ribeira 
03. V\"nnc 1-'crnandL":O di! Sil\"a 
IM. Elmuru MuAUJihiln Meln 
O~. M;uia !I>Ji1elle de Carvalho 
Ofl. Po1ult~ R••hc:rtu Ciranudu Pimentel 
07. Jnlio Aupuslu Fcrn:ira ~cto 
OK. Guidu Fonligodlul de (·u11n1 
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09. Maria de FAtima Pereirll Santos 
10. Marlina de Soun Ultra 
11. Maria Emllha de Barros 
12. Rómulo CavaiCilnte Braga 
13. Maria Clara Cruz Marcondes 
14. Antonio Carlos Medeiros Ferro Costa 
I S. Cibele Humes Rocha Castro 
lb. Paulo Afon50 Lu~~oto!ia de Oliveira 
17. Ana Maria Ferreira 

ATO DA COMISS~O DIRETORA 
N• 33, .. 1!1113 

A Comis~o Diretora do Senado Federal. no uso de 
sua çompciCncia regimental e regulamentar. resolve: 

Art. I' Redistribuir nas Classes da Cateaoria de As
sislente LCJ,islativll. do Grupo Atividades de Apoio Le
li•lativo do Quadro de Pe"oal CLT, os ocupantes dos 
empregos que integram a Categoria Funcional de Apnte 
Administrativo. 

Art. 2• São aprovlldo11. sem alterac;lu do total de 
clar01. o Quadro Demonslralivo da lola~;ào e a relaçlo 
nominal du Catq.oria Funcional de Assistente l.egislati· 
vo do Quadro de Pcs!kJal Cl.T. constante!' dos Anexos I 
e 11 d .. te Ato. 

Art. JY Pura efeito de progi'C5!K1ea futuru. aplic:ar
sc-ào as di!l;rosic;t;c:s da Re110luçüo n• 146. de 1980. 

A ri. 4Y &le Ato entra em vifor na data de sua 
publicação. 

Sal• da Comiuào Diretor•. lO de noYCmbro de 1983. 
- MllaCJI' Dolla - Lenolr Vorpo - H ........ -lo 
- MUtan Cobnl - R ..... ado PJo .... te. 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
vo 
CATEGORIA FUNCIO!IIAL - ASSISTENTE LE· 
GISLATIVO 

CLASSE "ESPECIAL" 
N• de Servido"" • Ref. NM·3S 
N• de Servido,... • Ref. NM·l4 

CLASSE "C" 
N• de Servidon.-s • Ref. NM-33 
!li• de Servidor•• 20 • Ref. NM·ll 
N• de Servidores • Ref. NM-ll 
!11• de Servido,... li · Ref. i'õM·30 
N• de Servidores 02 • Ref. N M-29 
N• de Servidi.Jn:s • Rer. NM-28 

CLASSE "B" 
N• de Servidores • Ref. NM-27 
N• de Servidores • Rer. NM-26 
N• de Servidores 01 • Rer. ~M-25 
~·de Servidores • Rer. NM-24 

CLASSE "A" 
N• de Servidoreo • Ref. NM·Z3 
N• de Servidores • Ref. N M·22 
N• de Servidoreo • Ref. i'õM-21 
N• de Servidores • Ref. NM-20 
N• de Servidores • Rer. NM-19 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
v o 
CATEGORIA FUNCIO!IIAL - ASSISTESTt: LE· 
GISLATIVO 
CLASSE: "C" - REFERENCIA: NM-32 
N• I>E SF.RVIDORES: 20 
Reluç:io Nominal: 
01. Antonio Antunes Fernandes 
02. Anllmio Fernandes de Moura Sobrinho 
OJ. Cé'51lr Torn.:s 
04. Lui1 AuguS~oto Almeida Cilslro 
05. Ouo da Sih·a Mui.a 
06. Dionlsio AparccldlJ du Silva 
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07. lgor Mai"COII Rocha StopKnsky 
08. Sonia Maria dos Sant01 Patu 
09. Jorge Bati11ta Nune1 
10. Luiz Rrgio de VasoonL-elos 
11. Pedro Bandcir• de Mello Filho 
12. J01~ Seareo Cumpelo 
13. Elinuel Santos Pano 
14. Mónica \\'einert de Ahrcu 
IS. Tatiana Tãmara de Araújo Arruda 
16. Guulart Cosia Marques 
17. Marcos CéSHr S@:rea::ia 
18. Marco Antonio Tavares 
19. JoR Guilherme Soan=i Filho 
20. Domingos Mourão Neto 

GRUPO - ATIVIDADE DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA FUNCIONAL - ASSISTENTE LE· 
GISLATIVO . 
CLASSE "C" - REFER~!IICIA - NM-30 
N• DE SERVIDORES: li 
Rclac;lo Nominal -
01. Breno Gerónimo Costa 
02. Givon Siqueira Machado Filho 
03. Elizabeth Crislina Alves da Silva 
04. J01eorge Elias Batista 
05. Luiz Carlos Grana:eiro 
Oti. Silvana Vianna Cavalçantc: 
07. 1-'rancis~o.-o dos Sant01 
08. Deusimur Mousinho Lima 
09. Luiz Arll{!ilo Cardoso 
10. Silvoimar Alv~o.., de Oliveira 
11. Al'limar Ah-e5 de Souza 

Grupo - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO 
CATEGORIA fUNCIONAL - ASSISTENTE LE
GISLATIVO 
CLASSE· ''C" - REFERil!IICIA - NM-29 
N• DE SERVIDORES: 2 
Relação Nominal: 
01. Carmem Montoro Ven\ura 
02. Guslavo JoR da Silva 

GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
vo 
CATEGORIA fU!IICIONAL - ASSISTENTE LE
GISLATIVO 
CLASSE - ''B" - REFERilNCIA - NM-2S 
III• DF. SERVIDORES - 01 
Relac;iio P-iominal: 
01. Gilberto Henrique Cunha Dias 

ATO DA COMISIIAO DIRETORA 
!11• 34, DE 1!1113 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no UIO de 
sua compctCncia regimental e i. vista do decidido na 4• 
Reunião. rcali7ada em 26 d!!! maio do corrente, resolve: 

Art. I• São posicionados na ClaiSC ··c·- Referin
cius NS-20. da Catc:goria FunLional de Tkniw Leaislati· 
vo do Grupo-Ati\·idades de Apoio l..egislativo, os •rvi· 
dore5 da mesma Categoria Funcional .:on5tantc:s da re. 
lac;lill nominal anexa, mediante redisLribuiçlo dos Clar01 
de lolação, do Quadro Pennanente. 

An. 2• Eue Ato entra em vig.Jr na data de sua 
puhlicaçilo. viyurando seus efeitl)s financeiros a partir de 
1' de janeiro d~ 19M. 

Arl. 39 RC\'Il&am-se a11 disposições em c:ontrArio. 
Sala da Comis5lo Diretora, lO de novembro de 198j, 

- Maacyr Dlollo - Looalr VIIJII- H..,. Sulllla 
- MUa... Colonl- R ...... I'JorHte. 
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A!IIEXO AO ATO N• J4 
Quadro Permancnle 
GRUPO - ATIVIDADES DE APOIO LEGISLA TI· 
VO 
CATEGORIA FUNCIONAL - Tl'tCNICO LEGIS
LATIVO 
CLASSE - ''C" REFER~SCIA - NS-20 
N• DE OCUPANTES: ITI 
Relação Nominal: 
O I. lluhel Maria MalOsso Maneio i 
02. Gl6ucia Maria de Borba Benevides Gadclha 
03. Ligia Maria Barreto Jurema 
04. Men:edes Tardelli Moreira Lima 
OS. Aurora Barbo5a Holanda 
116. Faulla M.,.lhães Ayreo 
07. Nerione Nunes Cardoso J6nior 

ATO DA COMISSÃO DIRETOilA 
.. 35, DE 1913 

A Comissio Diretora do Senado Federal, no uao de 
1ua compelincia regimental e à vista do decidido na 4' 
Reunilo, realizada em 26 de maio do corrente. resolve: 

Art. 1• As Categoria.• Funcionais do Grupo Outns
Atividades de Nfvel Superior do Quadro Permanente do 
Senado Federal ficam constitufdas conforme as altc
nç&s constantes da~ relaçÕes nominais anexas a este 
Ato, sem modificaç-J.o do total geral os claros. 

An. 2• Este Ato entra cm vigor na data de sua 
pubJicaç.iJ.o, Vigorando ICUII ereitO& financeiros a panir de 
I• de janeiro de 1984. 

An. 3• Revogam-se ·u dispoaiçõa em contrArio. 
Sala da Comissão Dimora. lO de novembro de 1983. 

- M-rr DoU.- '-Ir Vorp~- He ...... SuiDio 
- MIIIOI Calo..t -R- Ponote. 

ANEXO AO ATO N• 35 

QUADRO PERMANENTE 
GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - MEDICO 

Clasoe:"C" 
Rererência: NS-22 
N• de Ocupantes: 02 
Relaçlo Nominal: 
01. WaUeno Alves Ribeiro 
02. Niomar Corria Pachc:co 

Cla110: "C'' 
Refcrl;ncia: NS-21 
N• de Ocupantes: 02 
Relação Nominal: 
01. Maria Tereza Bezerra Mariz Tavares 
02. Milton Blanc:o de Abrunh0111 -Trindade Filho 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL- PSICOLOOO 

Cl....: "EIIpOCial" 
Rerertncia: NS-20 
N• de Ocupantes: 01 
Relaçio Nominal: 
01. Maria Luiza Quintanilha Ribeiro 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PEIUOR 
CATEGORIA FUNCIONAL- ODONTOLOOO 

Claue: "Especial" 
Rerertncia: NS-22 
N• de Ocupantes: 02 
Rclaçlo Nominal: 
01. JoK Scsal Marrara 
02. Nilton Mondin Pinheiro Machado 
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Cla,..:"C" 
Rererência: ~S-21 
Reluçilo Nominal: 
N• de ocupantes: 01 
01. Marlene Lemos 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU· 
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - ARQUITETO 

Cla01e: "E-.;al" 
Rerertncia: NS-23 
N• de Ocupante.: 02 
Relaçio Nominal: 
O 1. lvaldo Rolund Filho 
02. Raimundo Marques Co1ta 

Classe: "Espeo.;ul" 
Rerertnciu: NS-22 
N• de Ocupant05: 01 
Relaçlo !'lrlominal: 
01. L6cia M1ria Boraes de Oliveira 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - T~NICO EM CO· 
MUNICAC'ÁO SOCIAL 

Clasoe: "Especiul" 
Rerertncia: NS-23 
N• de Ocupantes: 11 
Relação Nominal: 
01. Manuel das Graçus Gomes 
02. Luiz Fernando Lapasesse Alves Correa 
03. Zuyra Moreira Pimenlel 
04. Anu Ldcia Ayres Kalume Reis 
05. Jorae Frederico de Almeida Santos 
06. Alll!usto Lopes Ribeiro 
07. Alice Maria Lins Martins 
08. Zélia Maria de Novaes Carneiro Campelo 
09. Virglnia Mario de Faria Laranja 
10. Deulâlia Azevedo RodriJues 
11. Marioel Pompeu Filho 

Cla ... : "Especial" 
Rercr~;nciu: NS-22 
N• de Ocupantes: 06 
Relaçlo Nominal: 
01. Albé:rico Cordeiro du Silva 
02. Napole.lo Tomt de Carvalho 
03. ClAudio da Co1ta Bernardo 
04. Oito Mqulhi01 Neto 
05. Andrta Lino de Albuquerque Perciro 
06. Maria Nilza Pereira da Silva 

Claosc: ''C" 
Referittcia: NS-21 
N• de Ocupantes: 08 
Relaçlo Nominal: 
O I. MArcia Latire Eluan Kalume 
02. Maria An .. la Guirclli 
03. Maria Aparecida Manins Mendonça 
04. Rita Maria Moura Coutinho 
05. Adauto AIYCI doo Santos 
06. Glória Maria Ribeiro Pinto de Almeida 
07. Mafia Ferrianda Camelo Rancan 
08. Joio EmDio F•lclo Costa FUho 

C18SIO:''C" 
Rerertncia: NS-20 
N• de Ocup1ntes: 04 
Relaçio Nominal: 
O I. Salan .. Soares Mallozinhoo 
02. Paulo Henrique Ferreira Bezerra 
03. Edson Luiz Campos Ãbreao 
04. FAtima Abrahlo Kolherauoch 
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GRUPO -OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PI::RIOR 
CATEGORIA FUSCIONAI. - BIBLIOTECÁRIA 

Cla""' "Especial" 
RererCnciu: NS-20 
N• de Ocupantes: li 
Relação Nominal: 
01. Sandra do Cunlu Rumos 
02. Neide Pimenta Magalhile5 
03. Yone Muriu Corrl:a de Lima 
04. Lisane de Meira Lima 
05. Edilenice Jovelina Lima Passos 
06. Livia Santos Oome1 da Silva 
07. Glória Maria de 56 Vuconcelos 
08. Maria Tereza de Carvalho 
09. Murhl.:ia Chamarelli 
10. Honorinu du Lu.l Nascimento Mello 
11. Anu Or.a5ielu Falcão Freire Kronemberger 

GRUPO -OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - TttNICO EM LE
GISLAÇÃO E ORCAME(I,TO 

Clusse: "Especial" 
Referencia: NS-22 
N• de Ckupanlc:s: 05 
Relação Nominal: 
01. Maria do Nazurt Albuquerque Hermes 
02. Evandro Bezerra Freire 
03. Regina Maria de Borba Benevide5 Dias 
04. JoK Henrique Peres de Carvalho 
OS. Carlos Alberto de Lima 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU· 
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL - TltCNICO EM AD
MIIIIISTRACÃO 

Clussc: "Especial" 
Rercri"Dcia: NS-25 
N• de 0..-upant .. : 01 
Relaçiio Nominal!: 
01. Ricardo Frederi~o."O Secco Tivora 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DF. NIVEL SU· 
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL -CONTADOR 

Classe: ''C" 
Rerertncia: NS-20 
N• de Ocupantes: 01 
Relaçlo Nominal: 
01. Geraldo Coulinho Corria 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SU· 
PERIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE SO
CIAL 

Clussc: "Espe..;al" · 
Refcrl;ncia: NS-21 
N• de Ocupantes: 01 
Relaçlo Nominal: 
01. Licia Nara de Carvalho Pereira 

Casse: ""Especiul" 
Referinci•:. NS-20 
N• de Ocupantes: 02 
Relação Nominil: 
01. Môãica Medeiro1 Parente Coata 
02. Maria Sêdia Batista 
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ATO DA COMISSAO DIRETORA 
N• 36, DE 1!113 

A Comissio Diretora do Senado Federal, no u10 de 
sua c:ompetincia Regimental e a vista do decidido na "'' 
Reuniin realizada em 26 de maio do corrente, resolve:. 

.'\ri. 19 As Catesorias Funcionai5 do Grupo Outras
Ati\·idades de Ni\-e-1 Superior do Quadro de Pelsoal CLT 
do Senado 1-"ederal ficam constituldas conrorme as alte
rações constanlei das relaçôes nominais anexas a este 
Ato, sem modificaçlo do total ,.ral de claroo. 

Art. 2' Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicaçilo, via.orando seus efeitos finaneeiroa a panir de 
I' de janeiro de 1984. 

An. 3t Revogam-se as disposiçôu em contririo. 
Sala da Comissilo Diretora, lO de novembro de 1983. 

- MOHJr Dallo- Lelllllr VOIJU- Hllll'lp -llo 
- Mlllaa ca•nl - Ro ......... ParMe. 

Anex.o ao Ato N• 36 

Quadro de JICSIIOII CL T 
Grupo - Outras Atividades de Nfvel Superior 
CalqOria Funcional - M~ico 
Classe: "C" 
Rerc:rincia: NS-20 
N• de Ocupanteo:OI 
Relaçlo Nominal: 
01. Rachel Elioa de Castro e COita Collins 
Grupo - Outras Atividades de ~lvel Superior 
Categoria Funcional - Enfermeiro 
Classe: ''apeçial" 
Referincia: 1\:S-20 
N• de Oc:upantes:04 
Relaçlo Nominal: 
01. Sonia da Silva Bontempo 
02. Elizete Batista Ara6jo 
Ol. Elizabeth Guimaries Santoo 
04. Elza Callumby Tourinho Viona 
Grupo - Outras Atividades de Nlvel Superior 
Çlltegoria runcional - Odont61oao 
Classe: '"C'' 
Ret"erlncio: NS-20 
N• de Ocupantes: 01 
Relaçlo Nominal: 
01. Antonio Ednildo Sollfel Souza 
Grupo - Outrao Atividodeo de Nlvd Superior 
Catq;oria Func:ional- T6enico em Com1111ica;lo Social 
Cluoe:"C" 
Referencia: l'o'S-20 
N• de Ocupantes: 02 
Relaçlo Nominal: 
01. MArcia Weinert de Abreu Torclly 
02. Manoel Villela de Mqolhlu 
Grupo - Outros Atividada de Nlvel Superior 
categorias func:ional - T6cnico em Lqislaçlo e Orça
mento 
Cluoe: "B" 
Referencia: NS-21 
N• de Ocupantes: 02 
Relaçlo Nominal: 
01. Tinia Marsareth Nuna Milhomen1 
02. Fausta de Fátima Leite do Eaito 
Claose: "B" 
Referência: NS-20 
N• de Ocupanteo: 01 
Relaçilo ~ominal: 
01. Janic:e Ribeiro de Albuquerque 
Grupo - Outru Atividades de Nlvel Superior 
Catqoria Funchlnal - Socióloao 
Classe:: ''f.speçial"' 
Referincia: NS-20 
N• de Ot'Upante~: 01 
Relaçio Nominal: 
01. Alic:e Maria Rodriaues de AJuiar 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

ATO DA COMIS.'ilO DIRETORA 
N• Yl, DE 1!113 

A Comissio Diretora do Senado Federal, no UIO de 
sua compmncia resimentale rea:ulamentar, e tendo em 
vista o que consta do Processo n• 004256-83.2. raolv~ 

.4-rt. Jt Sio rteliCalonados na fonna dos Anexos I e 
II os servidores intesrantes da Cateaoria Funcional- de 
A~nte de Transporte Legislativo do Grupo-Serviço de 
Transporte Oficial e Portaria, do Quadro Pennanente do 
Senado Federal. 

An. 2' Este Ato entra em viJor na data de 1ua 
pub\icaçio. via,orando seus efeitos fin~~om:eirasa partir de 
I• de janeiro de 1984. 

Art . .3" Revopm-ae u dilposiç6a em contrArio. 
Sola do Comi!lllo Dirctora, 10 de novembro de 1983. 

- Mooeyr Dollo- Lelllllr v_.- Hoa ..... Sontlllo 
- Mlltoo co•nl - Rolmondo Ponote. 

Anexo I 
Quadro Permanente 
Grupo - Serviços de Traosporte Oficial e Portaria 
Ca\qoria Funcional - Aaentc de Tranapone Leaislati
vo 

Clasoe "Especial" 

N• de FuncionArios I 3 - Ror. NM-35 
N• de funcionArias 23 - Rer. NM-34 

Claue ••o" 

N• de FuncionArias 29 - Ref. NM-33 
1\ .. de FuncionArios - Ref. NM-32 
N• de Func:ionArioa -Ror. NM-31 
N• de Func:ionárioa - Ref. NM-30 
N• de f-'uncionAriol - Ref. NM-29 
N• de Func:iunArioo - Ref. N M-28 

Cla110"C'' 

N• de Funcionários 46 - Ref. NM-27 
N• de Func::ionârios - Ref. NM-26 
N• de FuncionArias - Ref. N M-25 
N'• de FuncionArioa - Ref. NM-24 

N• de Funeion&rioa 
N• de FuncionArias 
N• de Func:ionúi01 
N• de FuncionAria• 
N• de f'uncionArios 

~ de Funcion6rio• 
N• de FuncionArias 
N• de Func:i.onArioa 
N• de FuncionArioa 
N• de FuncionArios 

Clauc: "Especial 
Referencia: NM-35 
N• de Ocupanteo: I 3 
Reloçlo Nominal: 

Claue"B" 

20 -Ror. NM-23 
-Ror. NM-22 
-Rol. NM-21 
-Ror. NM-20 
-Ror. NM-19 

Cloase"A" 

-Ref. NM-18 
-Ror. NM-17 
- Ref. NM-16 
- Rer. NM-15 
-Rol. NM·14 

An .. o 11 
Grupo- Serviços de Tran1porte Oficial e Panaria 
Cau.oria Funcional - Apntc de Tranapone Legillati
vo 
01. Dennival Alva 
02. João Guerreiro 
03. Antonio Pinto de Mat01 
04. !'don""l de Oliveira 
OS. Daniel Ferreiro Salles 
06. Geraldo Rodriglll5 de Barroa 
07. Manuel Cri1tino de Nogueira 
08. Hyp61ito da Silva 
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09. Joaquim Bcnvindo Fernandes 
10. Antoniu Carlos da Sltva 
11. Manuel Francisco de Abreu 
1::!. Nel10n da Silva Serra 
13. JuR Luiz Lopes 

Clas,.: "Especial" 
Rcterencia: NM-34 
~· de Ocupantes: :!3 
Relação Nominal: 
01. Wolney Rosa 
02. Eduardo Chodon 
03. Valtrio FranciiCO de Uma 
04. Joio Rodrit;ues de Souza 
OS. Altair Soares de Mato5 
06. Joio Satumino dos Santos 
07. Jos6 Reinaldo Gomes 
08. Joot Victor Sobrinho 
09. Udenir de filueiredo 
10. Manoel Bento Rodriaues 
11. Antonio Silva Flores 
12. Joot Maria Mendes 
Jl. P•:dro de Corvalho Rodnaua 
14. Raul O..:.r Zelaya CJioYOI 
I S. Jo.t de Jesus Camp<M 

16. Genival Mendonça 
17. Urbano lnkio dos Santos 
18. Aliomar Pinto de Andrade 
19. Danilo Mutins 
20. Alciney Santoa Granado da Silva 
21. Raimundo Patrlc:io da Silva 
22. Joio Ribeiro de Ara6jo 
2J. Nelson Mateus de Oliveira 

Cluse:"D" 
Referincia: NM-33 
!\lt de Ocupanta: 29 
Relaçlo Nominal: 

01. JoR Luiz Vieira Xavier 
02. Antonio Carlo1 Soara 
03. Inicio Benoldo Sobrinho 
04. Jaime Pinheiro Campo• 
OS. Joot Conde da Silvo 
06. Robeno CArlos Lopo~ 
117. Dante Póvoa Ribeiro 
08. Orlando Barbosa da FonleCI Júnior 
09. Givaldo Goma Feitoaa 
10. Osvaldo Pereira da Süva 
11. Joio de Deua Lopc:o 
12. Joot Ribamar da Silva 
13. Franci11<:0 du CJ!qaa Almeida 
14. Fausto Inicio de Oliveira 
IS. Nilton Malta do Nucimr:nto 
16. laR MArio da Silveira Ji~nior 
17. Antonio Dias do Nascimento 
18. JoR Maria Leite de Aauiar 
19. Jordan Miranda Lopes 
20. Bartolomeu Alves de Jesu1 
21. Josinete Peuoa Veras 
22. Ney Gonçalves 
23. Wagner Cabral da Co1ta 
:!4. JoK de Alencar da Mata 
25. florlpedea Joot de Aradjo 
26. Osc::ar Cabral da Silva 
27. Antonio Bento do Nascimento 
28. Aynon Jor10 Clapp 
29. Bra1 Elias de Ara6jn 

CJaue: "C" 
Ret"elincia: NM-27 
N• de Oc:upantes: 46 
Relaçio Nominal: 

01. Joilu Antonio Barb01a Lapa 
02. Manuel Vicente de Moura Filho 
03. Josi:: Firmino Galvlo 
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04. Áureo de Sá Miranda 
OS. Humberto Balbino de Silva 
06. Dejair Carvalho Reia . 
07. Juberto Vieira dos Santos 
08. Antonino Dias Rosa 
09. Valdelário Ferreira 
10. Adrilo Soara Barbosa 
11. João Ribeiro dos Santos 
12. Dj.itlma Nobre de Carvalho 
13. Antonio Alvco doa Santos (n• 2SSO) 
14. Francisço Olival de Freitas Freire 
I S. Narcizo Maria 
16. Jo" Arimal~a de Olivein 
17. Douglas Schieni Rodrigues Manina 
18. Ivo Joot da Silva 
19. Alceu Vieira Gomes 
:20. Oenival Rodrigues de Paula 
21. Jolli Juvincio Albuquerque Filho 
22. Aurtcio Alv .. Caldeira 
23. Jos6 Alfredo Lira da Silva 
24. Antonio Oliveira Andrade 
2S. Wandcrley Jos6 Neiva Souto 
26. Cleude Rodrigues Machado 

.21. Carlos Anur Pereira 
28. Jamaci Cordeiro 06es 
29. Paulo Pereira da Silva 
lO. Claudio de Oliveira Pinto 
Jl. Nardi Wensing 
J2. Valdcir Costa 
JJ. Sebarrilo Moreira dos Sdntos 
34. Joio da Paido Lima 
JS. Dominsos Soares de Oliveira Filho 
36. Jost Humberto Ribeiro 
37. Celso Henrique da Rocha 
38. Francisco Joio de Souza 
39. Carlos Emllio Souza Silva 
40. Paulo Elfsio Brito 
41. Lourival Ferreira de Almeida 
42. Eloi Vicente da Silva 
43. Antero Pinto Sobrinho 
44. Lui~.: Fernandes de Bari'OI 
4S. Jodimar Alves de Cutro 
46. Antonio Soares de Pidua 

Cla110:"B" 
Rererincia: NM .. 2l 
N• de Ocuponm: 20 
Relaçlo Nominal: 

01. Sebastião Jacinto de Auunçlo 
02. Antonio Alves doa Santos (n• 2249) 
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03. Arminio Femira Pinto 
04. Carl01 Aur6Jio Monturil 
OS. Joif: Artur Nunca 
06. Damilo Galdino da Silva 
07. Paulo Marcelino dos Santos 
01. Jo~ de Oliveira Andrade 
09. Aarimaldo da Silva Brito 
10. Alvaro Braga da Silva 
11. Um Joat dos Santos da Silva 
12. Jorge Luiz Amaral Braga 
13. Aymort Jdlio Pereira 
14. Francisco Jo&l: da Silva 
I 3. 05Cir Oaldino de Oliveira 
16. Raimundo Jo&l: Soares 
17. Vladir Ciomes Ferreira 
IR. Antonio Eurlpedes Paulino 
19. Antonio Lima do AraOjo 
20. Osmair Henriaue da Silva 

ATO DA COMISSAO DIRETORA" 
.Nt ~. de 1913 

A Comis&lo Dimora do Senado Federal, no uao de 
sua competincia rcaimental e resulamentar, e tendo em 
vista o que consta do Proceuo nt 004256-83.2, I'CIOIVC: 

An. I• Sio reescalonados na forma dos Anuas I e 
II 05 emprea<JI intearanta da Cateaoria Funcional de A .. 
gente de Transporte Legislativo do Grupo.S.rviço do 
Transpone Oru:ial e Panaria, do Quadro de Peasoal 
CLT. 

Art. 2t Este Ato entra em vigor na data de aua 
publicaçlo, via;orando HUI efeito& ftnanceiroa a partir de 
I• de janeiro de 19114. 

Art. 3• Revopm-ae u disposições em c:ontdrio. 
Sala da Comisslo Diratora, 10 de novembro de 1983. 

- Moaoyr Dallo- Looolr Vorpa- Hnrlquo Sullllo 
- Mlltan Collnl - Raltoudo Pllnnte. 

Anuo I 
Quadro de Pessoal CL T 
Grupo- Serviços de Tran1pone OOcial e Portaria 
Cates;nria Funcional - AJente de Transporte Lq:islati-:, 
VO 

Cla51C "Espoeial" 
S• de Servidores 
N• de Servidores 

-Ror. NM-JS 
-Ror. NM·34 

Novembro de 19&:1o 

Clas50 "D" 
N• de Scrvidore!l 01 • Rol". NM-33 
N• de Servidoi'CI - Rei. NM-32 
N• de Servidora - Rer. NM-31 
~' de Servidores - Rei. NM-30 
N• de Servidores - Rei. NM-29 
N• de Servidora -Ror. NM-28 
Cla"o "C" 
N• de Servidores - Rer. NM-27 
N• de Servidom - Rei. NM-26 
N• de Servidora - Rei. NM-2S 
N• de Servidores - Rer. NM-24 
Cla .. o "B" 
N• de Servidores lO - Rol. NM·23 
N• de Servidore1 - Rei. NM-22 
N• de Servidores - Rei. NM-21 
N• do Servidores - Jler. NM-20 
N• de Servidores -Ror. NM-19 
Cla1se "A" 
N• de Servidores - Rei. NM-18 
N'• de Servidoi'CI - Rei. NM-17 
N• de Servidora - Rei .. NM-16 
N• de Servidores - Rer. NM-IS 
s• de Servidora -Ror. NM-14 

Anexo II 
Grupo - ServiçoS de Transporte OOcial e Portaria 
Catesoria Funcional - Aaente de Transpone LeaisJali .. 
VO 

Classe "D" · 
Relorhcia- NM-33 
N• de Sorvidoreo - 01 
Relaçl.o Nominal -
01. Dilson Man.ins de Souza 

Cla110"B" 
Referencia - NM-23 
Nt de Servidorc5- 10 
Relaçl.o Nominal -
01. Eurlpedes Antonio de Aradjo 
02. Jos~ Bezerra Primo 
OJ. Marival Gualberto Ribeiro 
04. Moisá Quinino !'leto 
OS. Rooselwane Delnno Dias 
06. Jurandir de Jesus Cavalheiro 
07. Valdoo:y Carmo do Amorim 
OH. Aldemar Melo Monteiro 
09. Sebastilo Antonio Fernandes 
10. Antonio Ramos doa Santos 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 'liTit SESSAO, 
F.M 17 DE NOVEMBRO DE 1!183 

1.1- ABf.RTURA 

I 2- EXPEDIF.STE 

I.Z.I- Meao ... m do Sonhar 
...__ .... pAI ... 

- N• 210/83 (n• 419f83, na ori· 
aem), de a1radecimcnto de comu
nir.:ação. 

1.1.1- Oficio do Sr. 1•· 
Secrecárlo do ('jmora doo Deparo
doo 

i"nL'tlmlnhandu à nvi.fàu do SMCJ· 
t/.J aurógTqfu do .uplnrr pn'.}eto: 

- Projeto de Decreto Legi~lati· 
vo n• JH, de 1983 (n• 3~/83, n• C ii· 
mara dos Deputados), que aprova 

SUMÁRIO 
o t~xl,, do Ct1nvl!-nio Multi1:ncral 
51Jhrr Coorc:ruçao e Alllsi~~oiCnt'ia 

MUtua c:ntte as Dire('Õe~a ~acionais 
de ,\tJuana!l (incluldo!i. os anexos I, 
V c XIIIJ, celebrado na cidadt do 
~1!•ioo, • li de sciA:mbro de 1981. 

1.Z.J-Poreceres .... ,.lahodos 
ll\1 ... 

1.1.4 - Expe41enro nceloldo 
Lisla nt S. de 19HJ. 

1.1.5- C'o-.lnçio do l'nll
oliado 

"rqui\·amenw do Projeto da Lei 
da Ctimara n' Sl/83 (n' 334,'79. na 
casa de origem), por ter recebido 
pare~:en:s contrârh». quanto ao 
m~rilo, da~ comissile5 a que foi dis· 
lribuhh1. 

1.2.6 - ('umualcações 

1.>.1:1 Srs. Senadores Jutahy Ma
aalhà.:s e l'clwn Carnci.ru, que se 
BUKntarà\J du Pais. 

I.Z. 7 - Leitura de prajeru 

Prujeto de Lei do Senado n• 294, 
de 19:SJ, de auturia do Sr. Senador 
Nels..m Carneiro, que revoga dis
pm;itiv-.J da Lei n' S.88Q, de 8 de ju
nho de 1973, 

U.8- R"'oortmonto 

S• H!'2, de 1910, de autoria du 
Sr. Senadur Manins Filho, wlici
tando que lenham tramitação con
junta \)5 Prujttns de" Lei da Cü.mura 
ntts .:!Jfl e 198. de JQ~J. 

1.1.9- Dr-... do F.opedlento 

SE.\',4DOR O/J.4C'IR SOARF.S 
- Rcspunsuhilidade d~1!il membru5 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FE1RA,l8DENOVEMBRO DE 1983 

Ata da 207• Sessão, 
em 17 de noYembro de 1983 
I' Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 
Prrsldencia do.• Sr.•. MoaC"yr Da/la 

~ A /mir Pinto 

ÀS 14 HORAS E JO Mt.VIJTOS, ACIIAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SE.'IADORES: 

- lri11 Ctlia - Odac:ir Swnes - Gabriel Herma -
HMiu Gueiru~ - AleGndre Costa - Alberto Si1"Va -
Hdvldio Nunes -Joio Lobo- Almir Pinto- Carloa 
Alberto- Humbertu l.ucena- Miltun Cabral- Mar
co Maciel - Jutahy Mqalhles - lomanto J6nior -
Luiz Viunu - Jolu Calmon - Josê lgnêcio- MOK\'Yr 
Dalla - ~elson Curneim - Roherlo Saturnino - Ita
mar Franco - Benedito Ferreiru - Henrique Sanlillo 
- GWitíi\J MUIIt:r - Man:c:lo Miranda - Álvaro Dia5 
- Jaisnn Barreto- Pl.-dN Simon - Octavio C.t~.rdoso. 

O SR. PRESIDESTE IMoaC!'r Dallal - .o\ lista de 
pre.ença aculiU o comparccimenlo de 30 Sn. Senadores. 
Unrndu númern regimental, dedara aberta a se5ilo. 

Sob a proteção de Deu11 iniciamos nOS50'S trabalh\Js. 
O Sr. 1"-Se"·ret:irio pNcederé i leitura~ du F.x.pediente. 

~ lido o srguinte 

EXPEDIE!'ffE 

MESSAGI:M DO PRESIIJE:-iTE DA REPOBI.ICA 

De apadedmento de eomunlcacio: 
S• 210/SJ (n' 419/S.l, na origem), de 16 du corrente, 

relati.,.·a à promul8:uçilo du Decreto l.egiRialivu n' 91, de 
1%), 

OFIC'IO 

I >o Sr. J9..S«-retúrio da Cãmara dos Deputado1, enca
minhando à re ... ·isilo do Senad\J autógrafo do .eguinte 
projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 38, DE 
19113 

(n' .lti/K3. na Cimara doR Deputado!il) 

Apron~ o te1.to do ConYinlo !\tullllateral IDbre 
('ooperoçlo e ABI!IIinda :\tdtua ealrc 11 DlftCI}es 
l'liaciOIIail de Aduanu tlmc:lafdo• 01 alltXGI I, V e 
XIII'' celebnldo 111. cidade lilo Mblco, a li de ~e
kmllrode 1!181. 

O Cungres.011o Nacional dQ:rcta: 
Art. IY F1ca aprovado o texto do Con"Cniu Multila

teral sobre C:oopcraçlo c: Assi5thcia MUtua entre •• Di-
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GNM 

DiNklr-Geral do Senado r.deral 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

DiNklr. EucutMo 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

DINklr lncluotrial 

RUDY MAUIIER 

DiNklr Aclmlniotrativo 

do Consresso Nacional no encon
tro das soluçàa mais cunvenientcl 
aos interesses mais altos da N'açlo 
brasileira. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Dec:laraçôes prestadas na Ni
gtria pelo Presidente Joio Fisuei· 
m:lo, a respeito das eleições dii"C'tll 
para Presidente e Vice-Presidente 
da Rep6hlioa. 

1.uo -l'lnnlaolcacio 

- Do Sr. Senador Fernando 
Henrique Cardai&) que se ausenta· 
rA do Pai•. 

1-Z.II - .................. 

- N• 8S3f83, de autoria do Sr. 
Senador Almir Pinto, 10licitando 
di&pen!lla"de interstlcio e pR~ia dia
tribuiçilo de avulsos para o Projeto 
de Lei da Cimara n' 122/83 (n• 
3/83, na Casa de oriaem), que dis
pde sobre a inclu&lo, nos proventos 
de apu~entadoria, da Gratificaçio 
por Operaçcks Especiais, e di ou
tl'lls provid~ncia .. a fim de que fi. 
1ure na Ordem do Dia da msilo se-
suinte. A.pi'O'fado. 

- N• "4!83, de autoria do Sr. 
Senador Almir Pinto, solicitando 
dispensa de intersUcio e plfvia di5-
lribuiçlo de avul10s para o Projeto 
de l.ei d• Câmar• n• 161/83 (n' 
1.717/83, n• Cua de oriaem~ que 
fixa os valara. de retribuiçlo do 
Orupo.Atividades de Comerciali
zaçio e Cl ... ificaç!o de CoiC, e dá 
outras providencias, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da aslo 
IL'Iuinte. Apntwado. 

I.Z.I2- Co•ooleacio ü Pnol
dlacla 

- Convocaçlo de se55ilo ex
traordinúria a reali:r.ar-se hoje, A.s 
18 horas e lO minulos, com Ordem 
do Dia que daigna. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cãmara n• 
22!77 (n• 382f7S, na Cua de ori
scm). que BCFC5Centa pardpafo ao 
an. 766 do Decreto-lei n• S.4!ii2, de 
I' de maio de 1943 (Consolidado 

. da1 Lei1 do Trabalho). A.f'Ot'ado o 
pl"OJ5e8'uimcnl0 da rramiraçio da 
ma~ria. 

- Projeto de Lei da Cimara n• 
'JIJf77 (n' I2/7S, na Casa de ori
Fm~ que dispil< sobre padroni
zaclo de embalagens e dA outras 
providencias. AprG'fHo o prosae
guimenro da tramilaçlo da ma
ttria. 

- Projeto de Lei da C&mara n' 
Slf77 (n• 3.107/76, na C••• de ori
gem), que dA nova redaçl.o ao art. 
4• da Lei n• S.,7, de 3 de do
zembro de 1971, que eotabele<e re
sime de sratilicaçio ao peuoal A 
dilpooiç4o do FUNRURAL, e dl 
outru providencias. A,rotdo o 
proSM.'JUimento da tramitaçl.o da 
mattria. 

- Projeto de Lei da Cllmara n• 
26/78 (n• 3 17f7S, na Casa de ori
ICml, que regura o exercic:io da 
profisllo de Ttcnico em Radiolo
gia, e dA outras providinciu. A•ro
Qtllo o proslieguimento da trami
taçio da malfria. 

- Projeto de Lei d• Cimara n' 
37f78 (n• 2.2S2f16, n• Casa de ori
Fm), que diopol< sobre proteçlo 
tonlra inc.:fndiol. A.preq4e o prol· 

seguimento da tramilaçl.u da ma
ttria. 

- PNjet.o de Lei da Cllmara n• 
S1/Piol (n• 4.62S/77), na Casa de o
risem), que acrescenta§ S9 ao an. 
169da Lei n•4.737,deiS de julho 
de 196S- Código Eleitoral. Ap""o
tlo o pms,;esuimento da tramitaclo 
da matf:ria. 

- Projeto de Lei da CAmara n• 
78/78 (n• 2.78Sf76, n• Casa de ori
aem ), que dA nova redaçlo ao art. 
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ASSINATURAS 

Via Superflcie: 

Semeotre ............................. . CrS 3.000,00 
CrS 6.000,00 Ana ................................ . 

Exemplar Awlooo CrS 50,00 
Tlrapmo 2.200 eumpla,.. 

24 d• Lei n• S,772, de 21 de de
zembro de 1971, que instituiu o Có
digo da Propriedade Industrial. A· 
prog•o o prouefUimento da ttl· 
milaçl.o da mat~ria. • 

- Projeto de Lei da Clmara n• 
82/71 (n• 2.883/76, •• Casa de ori
&em), que atende a todas as e~p6-
cies de animais o processQ de abate 
com prtYia insensibilizaçlo por 
mtt.odo1 t6cnico-cientlficos. Aproo 
'ado o prosaquimento da trami
taçilo da maltria. 

- Projeto de Lei da amara n• 
4SJ79 (n• 924f1S, na Casa de ori
pm). que isenla da contribuiçlo ao 
Instituto Nacional de Previdl:ncia 
Social, como emprq;adores, u en
tidades que prestam auist6ncia mf:
dica aosaeus woclados. AprotHo 
o prossesuimento da tramitaçlo da 
mail-ria. 

- Projeto de Lei da Cãmara n' 
68/79 (n• 2.248/76, na Casa de ori
aem). que define o comportamento 
exiafvel A.s empresas que operam no 
terrilório nacional 10b o controle 
du capital estrangeiro. AproYado o 
pros~~eguimento da tramitaçio da 
matf:ria. 

- Projeto de Lei da Cãmara n' 
20/Piol (n• 1.410/73, na Casa deorl
aem), que modif~ea a Lei n• 5.107, 
de 13 de ootembro de 1966, que 
criou o Fundo de Garanlia do 
Tempo de Serviço, inslituindu fun
do especial para a «mstruçlo de 
c:n:chcs e escola5 prt-prirnArias. A· 
protadct o pmaseyuimento da tra
mitação da matf:ria. 

- Projelo de Lei da Cimara n• 
49/80 (n• 68/79, na Casa de ori
aeml. que dispile sobre a propaa•n
da de cigarro• e bebidas alcoólicas 
e determina outra1 providinc:iu. 
A.pi"O't'atlo o prossesuimento da ua
mita.:i\o da mattria. 

-Projeto de Lei da 0\mara n• 
S3/Piol (n• 1.04S/79, n• Casa de ori-

roç6cs Nacionais de Aduanas (inclufdos os anuOJ 1. V e 
XIII), celebrado na <idade do Mhioo, a li de IO!embro 
de 1981. 

An. 29 Eate dec:reiO lea;islativo entra em via;or na 
data de sua publicaçio. 

ME!IISAGEM N• 19S, DE 1983 

E~a:lenti.Wmor Senhora Membros do CoqraJO N• 
cional: 

Em conrormidade com o disposto no aniso 44, iaciso 
t, da Constituiçào Federal, tenho a honra de 1Ubmeter a\ 
elevada consideraçlo de V011u EJr.celbclas, acompa
nhado de Exposiçilo de Motivo• do Senhor Ministro de 
Estado d•s Relaçilel Exteriores, o t .. to do Convàlio 
Multilateral sobre Cooperaçlo c Assisdncia Mlltua en
tre u Direções nacionais de Aduanas (inclufdoa os ane-
xos I, V e XIII~ celebrado na cidade do Mtxioo, a li do 
oetembro de 19~ I. 

Br111nia, 6 de junho de 1983. -Joio fi ........... 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
DALADI/DPCfDCS/DAM-1/DAM· 
11/DAI/99/8611(00) DE I• DE JUNHO DE 1983, DO 
MlllõiSTRO DAS RELACOES EXTERIORES. 

A Sua Excelincia o Senhor 
Joio BaptiaiK de Oliveira Fiflueiredo, 
Presidente da Rep6blica. 
Senhor Prnidenle, 
Como f: do conhecimento de Voua El.celincia, o Go

verno brasileiro, tendo como Plenipotenci6rio, devida
mente autorizado, o Embaixador junto aoa Estado Uni
doi Mexicanos, assinou, na Cidade do Mexico, em 20 de 
janeiro do comnte ano, o ConvCnio Multilateral sobre 
Cooperaçlo e Aasisli:ncia Mlltua entre u Direçõa Na
cionais de Aduanas, indicando, outrouim, a aceitaçio 
exclusiva dos ICUs Anexos I, V e XIU. A referida usinll
tura foi feita perante o Diretor..Oeral de Aduanas do1 
Estados Unidos Mexicano&, 6rgl.o incumbido, conforme 
o item !ii, do aniao 12 do instrumento em apreço, de exer
c:er as funç&.. de Secretaria do Convi'Dio. 

2. O prop6sito de elaborar um Convtnio aobre c:oo
peraçio e assistencia mlltua em matf:ria aduaneira sur
giu, inicialmente, nu âmbito das Reuniões de Diretores 
Nacionai11 de Alrllndeps dos pa(Rs-membros da extinta 
Associaçlo Latino-Americana de Livre Com6rcio (A
LAlC). Auim. por oc:a5iilo da XIII Reunilo dos men
"ionadol Din:tore5, reali1.ada em Montevid6u, de II a U 
de ag"sto de 1980, foi aprovado um projeto de Con'linio 
MultilateraiAObre Cooperaçlo e Aui1tincia Mdtua en-
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ICMJ. quo ahora o§ 2rdo are. IOda 
Lei n•4.591, do 16 dodol<mbro do 
1%4. quo di•pile robro o oondoml
nio tm ed.ifH:aÇÕel e as inoorpa
rações imobiliária•, acresa:mta-Jhe
n()\'05 par'srafos. rqulamentando 
a realizaçi!o de obra5 urernas e in
ternas nu5 cdificios, o ••quorum" 
para deds&s I1SS reuniões de wn
dominio. e dê outra!l providCnLi.illi. 
Afrotlllo o proueguimento da tra
mitação da ma\f:ri&. 

- Projeto de Lei àa Cãmara n• 
58/80 ln• 1.693/79, na Cosa do ori
,crnJ, que acraccnta parAgrafo •o 
arl. 458 da Consolida~o das Leis 
do TrKbalho. A,....lldo o prGIIIo
guimentu da tramitaçil.o da ma
terill. 

- Projeto de Lei da Cãmara n• 
61/WJ ln• 1.871/19, na c a .. do ori· 
acml. que di nova hdaçlo ao an, 
5• da Lei n' 6.678, do 14 do agoolo 
do 1979, que dispilO "'broa roqu;. 
siçào do sorvidarco pGblieoo da Ad. 
ministraçlo Díreta e Autárquica 
pela Ju1tica Eleitoral e d6 outt&!i 
pra,·idéncias. AproYai'o o prosse
guimento da tru.mitação da ma
téria. 

- Projeto de lei do Stnu.do nt 
280/80. que determina que 1 Or
dem doa Advogados do Brasil opi
ne 11obre a ~rba de m1Jisuados 
que devam inLegrar Lribunai~ com 
jurildkiJ.o em zodo o território na
cional. Vota• adllda por falia de 
••quorum". 

1.4-DISCURSOS APÓS A 
ORI>EM DO DI!\ 

SEJ'I.tDOR BEJ'IEDfTO FER· 
RE/RA - Proc:csso dillribulivo 
em sctorea da eeonomia ruu:ional. 

SENADORA /RIS ClL/.4 -
Aspiro:~çÕ&."S do povo uc:reano ao en
IC'ja do lranJf.·urJO do 80t aniver
sArio do Tratado de Petr6rolis. 

SENADOR 1'/ELSO.VC"ARNEl
RO - Melhoria da arrocadoçlo 
municipal. 

SF./1/ADOR li.-lSTÂO 
ML~LLER - Conc:lus6es aprova
das no XII Conar...., dus Tribu· 
nuis de Contas do Bruil, realizado 
crn Foz do lsuoço/PR. 

SE.'i.4DOR J(11:4H Y M.tWA· 
Llf.t!E:S- Men""S<m do D. Ave
lar Brandão Vilela am. parlicipan
ltli do Con1resso f.ucari.ltic:o Rc
gionsl. rculimdo cm Salvador. 

1.5- DESIGI'AÇAO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAMENTO 

l-ATA DA 2111' SESSAO, 
I:M 17 DE NOVEMBRO DE 1!183 

2.1 -ABERTURA 

2.1- EXPf.DIENTE 

z.u-P ............. I ... doo 
àMfU 

l.l.z- CoDIUIIeacio •• Prool-
tlêada . 

- Recchimcnto do oficio n' 
S/2Q/K3 (n• (.502/83, na ori~CMI. 
do Ciunmador du Estado do Ma
runhilo ~licilando aulorizaç&o do 
S<nado l'cderala fim do qllc aquele 
I::Sla.do po!t511 re&~lb:ar oreralflu de 
empr&!imo e.tleornD no valnr que 
munci"na para o nm que rs~ifi
ca. 

2.l-ORDF.M DO DIA 

- Projeto de Lei da CiiDara n• 
1:!:!/83 Cn' JfRJ. na ca .. de ori
aeml. de inici'alfva do Senhor Presi
dcole dd Rcp!lblil:a. que d;.pôo 
sobre a inclusão. nos proventos de 
apoiOnLadoria. do GraUiicoo;lo por 
Operaç6cl l:iJpttia.is. e dá outru 
pro•wenoo . ..._ .... À 01nçlo. 

- Projelo de Lei da Cimara n• 
161/KJ (n•l.717(83, na c ... deo
riBem), de inicia.\ivu do Senhor Pre
aidcntc du Repíiblica. que lixa os 
valores de retribuiçlo do Grupov 
Alit'idudcs de Comerciali7~o e 

Cliul!dfic;açllo de CaR, c dá outras 
pNvidCncias. A.ptotiMio. À unc;ao. 

- Projeto de lei da Cámara n' 
lJZjiJ 1n• I.YI8(8J. na CaA dou
riJC:In). que ditl.p.lc sobre a cmissêo 
de uma lf:rie esJ)C\:ial de .cios, co
memorativol do primeira ccnte
nârio da aboli.;ilo da es!!rava1ura 
no E.1tado dl1 Ce-arA. A.prO't'ldo. .~ 
o,unç;lo. 

- Projclo de Lei do Senado n• 
221/Sl-DJ-:, que estima a Reçeita e: 
ftMI u Dnrea do Dill.rho Federal 
pura o exerctcio Financeiro de 
1984, na• 1eguint.es parLe5: 

- Se<:retariBs do Viaçlo • Obras 
c do Sorvi~.., PGblil:os. A,......., 
À Comi>•Ao do DisLriLO ~cdcral 
para u redaçio linal. 

- SL"C'relaria de Agricultura e 
ProducAo. A'"'•lldo. À Comi55lo 
® Distl"ilu FcdL"ral para a redaçlo 
fi.nnl, 

-Se-cretaria de Scsurança 
Ptiblicu. A.protllll'o •. 4. Comiuilo da 
Oislrito Federal p&~.ra a rcd~ fi .. 
Rói:f. 

-Tribunal de Contas do Di!IEri
to f"ederal e ii Rca:ila c Texto da 
Lei. Apru•odo. À Comi!llio do Di!I
Uilo f-"C"deral para a red'a.;lo tinal. 

2.4- DESIGNAÇÀO I>A OR· 
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SI:SSÀO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRO~l'N· 
C lADO E. 'III SESSAO A. 'i TE
RIO R 

-Do Sr. Joio Calmon, proferi
do na ....ao do 16-11-U. 

4- PORTARIA DO SR, 
DIRLTOR-GERAL 

-"'~I. de 1983. 

5- Mll!A DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- CUMPOSICAO DAS CO.. 
MISSOU PERMANL'il"ES 

tre as Adrninistraç6es Aduaneiras Nacionais. A respeito 
do referido projeto. a Scc:retaria da Receita federal, pelo 
Olk:io SRF (CST n• 6~ do 5 de novembro de 1980, dlri· 
aido a ate minis\Uio, manifestou considcrA·Io instru
mento cReu para a viabilizaçlo prtti.ca da c:ooper~o e 
da assistetlcia m6tua, no campo estritamente tbico, en
tre as administraçôa aduantiru d01 pafse&-mtmbros da 
ALALC. 

finalmente. o prcsc:n1e Convinio foi aprovado no dccur
'" d• 11 Rounilo do DireLoros do AlflndOJ .. do Am~rica 
Latina, realizuda na Cidade elo Mkico, no perlodo de 8 
• li de 101cmbro do 1981. 

J. Posteriormente, ptra o perfodo de: 4 a 8 de maio 
de 1981, foi convocada, paralelamente e aem prcjufzo da 
rounilo (XlVI polroc:inada pela Assocloçio, a I Rcunlllo 
de Diretore~ de Alfindea:as da Arntrica Latina. Durante 
o referido ena~ntm, realimdn em Suemo~ Aim, o proje
to de Convinlot foi reexaminado, sendo introduzidas ai· 
1unias m<"llfifi•"8Ç\Ieo. afim d• tornA-lo mailabr1111gente. 
w:xuapolando-se:. portanto. \) ãmbita restrito da ASIO
ciuçllo Latin<>-Arncri<ana de lnl"'!'llçào (ALAPU que, 
em 18 de março de 1'1111, havia subsliluldo a ALALC. 

4. Funcionlriol deste Ministtrio e da Secretaria da 
Receita 1-'edcral participaram de ambas •• Rcwti6es e o 
Senhor Minis\1"0 do Eslado dol'azcndo, pelos Avlroa n" 
4SJ o 636, de 30dojunl>o •IOdoiOlembro do 1981, rca
pcclivamentc, manifestou inlcreiiC na assinatura do refe
rJdu Convi'nin.. 'ujus principais obje1ivos aio: 

-alcançar, por melo da cooporaçlo e da asaitén
c-ia miitud entre aa admini5traçdes aduaneira• nacio.. 
nais, objclivos que visem ao incremento e dncnvnl
vimento do comtn:io c A foçililaçlo do LrKnsporLo; 

- institucionalizar as referida• cooperaçlo c 15· 

s\s.ti:ncia mátut. a Cirn de- previnir, investigar e repri
mir as infrao.,"t'\e,. aduaneiras~ 
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-definir 01 Cllmpos de atuaçlo c os mf:todos t 
condiç6es neccuârios para. tornar efetlva a coope
ro~çào entre as Dii'C'ÇÕa. Nacionais de A.)F.tn.,.... e 

-promover e assegurar a harmonizaçlo e a sim .. 
plin~,-.c,-Jo dos inrrrumcnlos aduaMlros naciom~b, 
bem como a modcrnilaçilo dfas cszrutUnt.ll e mãg.. 
de» de tl'llbaJhv da' re.'PftliYI.!J adminiUraçõa. 

S. Cumpre notar. outrouim, Senhor Praidente. que, 
de a .. "OI'do com o arlig\l JP do iD!nrumento cm apreço, 
quando uma Parte Contratante estime que a IWÍSÚ'ncia 
ou 11 ~o.'U\lpera..;i.a wlicitadas possam atentar contra a s.ua 
soberania. 5UU. segurança oo outros interesses esstm:iais. 
bem c:omo prcjudil.:ar os lql\imos interesaa comerciMi5 
de empresa• p6blicas ou pri\'ldas. podcri. recusar-se a 
prestA-las 01.1 fa1ê·lo 5\lb nscrva de que determinadas 
condit.:ôes ou exiaCncias sejam satisfeitas. 

6. Qu•nLO aos Ano•os 1. V o XIII, do aociLOçio obri
aat6ria, conforme o item 4 do a.niao 15.• do Convln~ 01 

referidO> inJirumontos dispacm, rospcc\ivamonlc, sobro 
"proslaçill .. ollldo de Astistônl:io o/ou Cooporaçilo"', 
"Cooporuçilo cm MaLtri• do facililoçilo do Trifogo d• 
Mei'Cildorias efou Pc5508s atravi:s de FronLeira Co.. 
rnum" c '"C"operaçiio em Matéria de Modernizaçio dos 
Serviços Aduaneiros ~ati\lnais e de Capacitaçlo Ttc:ni
ca de 'eu Pa,.our. 

7. 1-"inalmentc. IJ pl"bcltte Convinio tsli aberto l. 
partícipaç;\o úc \~os Estadol latintH~.meriçanos, bem 
como da üpunha c Portug,al, tendo sidoaubscrito., a.t6o 
pn:,;cntc momenlo, por Argentina, Brasil, Rcpl)blita 
llomini~oma, Haiti, Mhico. Para&uai, Urusuai e raliti
cadiJ pel11 .o\rgeruina. 

11. f""aL"C ao exposto. tenho a honr11 de submeter o a
nc:Ao prujelo d~ Men~~SBem 110 C()DIJ'CISD, pBl'a que Vos
Iii l:::xceiCncia. se IIS&im houver por bem, encaminhe o 
LCJ<to du C.>n>énio cm aponso A aprovaçilo do Poder Le
lf.ÍI!.Ialiva. 

AproYCho »oportunidade para renovar a VO!ISII. E.Kc
ltn..:ia, Sc:nhor Pmidenle. o• protcstoa do meu mail pro
fundo respeito. 

CONVE!IiiO MULTILATERAL SOBRE 
COOPERAÇÃO E ASSISTENCIA MÜTUA 

hNTRE AS DIREI;OES NACIONAIS DE ADUA
NAS ............ 

AI partes connatanla do presente Conv6nio, 
Colliidorandu que • <"OO(>OI'açilo c ...Wincia m6Lua 

entre as lldmini&traç6es aduaneiras nacionais tim de
mon5trado ICl. no plano internadonal. um instrumento 
útU para a1eançar diYCfiOI objetivos cm favor do incre
mento e daenvolvimenl" do comilrcio e a faci1it.açlo do 
tNnllporLC, 

QUe ai~ boje. entre os paJ~~e~latinos-americanos e par
ticulannenlc cm alsuna dos proc.'CI!IO!I de intqraçlo exi5-
~tmla na rqiAo, se tem realizado esforço para institucio
naliar dita couperaçlo e asistfneia mütua com vistas 
principalmonLol prevcnçio. in-ipçlo o roprossllo dos 
infraç6es aduaneiras, 

Que na prê:titn a coopcraçio e lls!tii'Ltncia m6tua que 
se pranam as adminiAt.rac;6e5 aduaneiras nacionais 
lalinQoo&.mericanas nlo se cin:unSCI'C'Ye apcnu ao objcti· 
vos antc5 aludidos senlo que se atende iamb&n a outros 
campm e aape..1011 aduaneiros de interrue comum, 

Que a e~tpcrii!ncia demonstra que~ conveniente insti· 
tucionalizar a cooperacilo que 5C prestam. de fato, as ad
rninistrac;ôel aduaneiras nacionais por diverso& llpo:t'ol 
aduaneiro&, auav6s de um instrumento inu:rnac:ionat de 
ear6tcr multildteraf em que &e definam os campos de a· 
tuaç3o c os mkodm c condiçôel requcrid01 para torn6-
la efe1.iv11, 

Que tanto u atual conjunlura do çomilrcio e do tran!l· 
porte dentro da regiio como a e.-olUÇ"llo do.t proc:nsos de 
inte&raçllo nela existentes são Fa\·orAvci• fi inllitucionalí
.ta<,io das açde's de C\lOpc"raçiln e aJSiJiti!ncia a nível ret~io-
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nal porque eontrihuem cfetivamente para dinamizar as 
corrente~ comerciais e pura facilitar o tranapone entre 01 

paises-membros, e 
Que, finalmente, a dita institucionalizaçio constitui, i· 

auulmentc. um instrumcnlo eficaz para promover e aue
gurar a harmoniação e aimplific:açlo doa instrumentos 
aduaneiros nacionais e a modemizaçlo da• estruturas e 
mf:'todos de trahalho das administrações respcc:tivas, 

l'ont."'rdam com o tq:uinte; 

CAPITULO PRIMEIRO 
Deftolp1a 
Artiao I• 

Para a aplicaçAo do presente Convinio, entende-se: 
a) por ''Le1islaçllo Aduaneira'' o conjunto de dispo

sições legais e regulamentares aplicadas pelas respectivas 
administrações nacion:lis, concernentes .l importaçlo ou 
ex.portacio de mercadoria• c demais regimes e operaciJcs 
aduaneiras: 

•) pOr ''lnl'ruçio Aduaneira", toda violado ou tenta
tivll de viol11.çlo da legisl11.çlo aduaneira; 

c) por .. Delitos Aduaneiros'', u lnfraç&l aduaneiras 
qualificadas atmo llis nas respeclivaslqialaçôes nacio
nais.: 

ti) por ''Gravama à lmponaçlo ou A E~r.portaçlo .. , 
os direitos aduaneiros e os demais direitos, impostos, ta
xas e outros enc:argos que se percebam em ou por oca· 
silo da importação ou e~r.purtaçlo de mercadorias, çam 
eaceçilo das tuas e encargos anllogos. cujo montante se 
limita ao custo aproximado dos aerviçoa prestados: 

e) por ''Pessoa"", lanto uma pessoa natural ou ftaica 
como uma pe.uoa jurldica a menos que, do conte~r.to, se 
deduza que se trata de uma ou outra; 

f) Por '"Ratificaçlo", a ratificaçlo propriamente dila, 
a aceitaçio ou a aprovaçlo: 

I) Por ''Diretores Nacionais de Aduanas'', 01 chefes 
superiores das administrações aduaneira das Partes 
Contratantes do presente Convtnio: e 

•) Por "'Secretaria), o 6rglo encarregado de usistir 
am Diretore5 Nacionais de Aduanas das Partes Contra
tantes na admini1traçlo do presente Convini. 

CAPITULO SEGUNDO 

c- •• .,11aoç1o •• coonhlo 
Arllp 20 

1. As Parla Contratantes do .,_te Convtnio a
tio de acordo cOm que suas adminiltragi5a aduaneira 
prestam assistencia mlltua com vialal a prevenir, inveati-
pr e reprimir as infraçclcA aduanoiru,aeaundo as dispo
sições do pi'CICIIte Convtnio. 

2. As Pana Contratantes do presente Convbio 
ti.m~m concordam com que suu administraç6ea adua
neiras prestem cooperaçio mlltua no1 tennoa indicad01 
nos rcapo.:ti\'01 aneaoa. em aspeclos de interesse comum 
distintoa dos indicad01 no item·anterior. 

J. A administraçlo aduaneira de uma Parte Contra
tante poderé solicilar a assistencia prevista no parAgrafo 
1 do presente artiao durante o desenvolvimento de uma 
inYCStigaçio ou no marco de um procedimento judicial 
ou administrativo empreendido por esta Parte Contra· 
tante. Se a administraçlo aduaneira nlo tiver a iniciativa 
do proc:cdimento nlo podert solicitar a usistincia aenlo 
dentro do limile da competl:ncia que se lhe atribuir a 
tftulo desse procedimento. Deste modo, se ae empreen· 
der um procedimento no pafs da adminiltraçlo requeri· 
da, esta proporcionarA a a55istõncia 10lic:itada dentro do 
limite da compcti:ncia que 1e lhe atribuir a t(tulo de dito 
proc:edimento. 

4. A usistCncia mC.tua prevista no parAsrafo I do 
presente artigo nlo se refere li 10licitações de arresto, 
nem l cobrança de direitos, impostos. cncarsoa. multu 
ou qualquer outra 10ma por conta de outra Pane Con· 
tratante. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Arll10 3' 

Quando uma Parte Contratante julgar que a lllistCn
ciu ou cooperaçlo que lhe for 101icitada puder atenlar 
contra sua soberania. sua HJUrança ou seus outros inte
resa esaenciais. ou inclu1ive prejudiear oslea:ftimCJII in .. 
teresses comerciais de emprelllll pllblicas ou privadas, 
poderá recusar acordA-la, ou acordA-la sob reserva de 
que se satisfaçam determinadas condiç&s ou uiafncias. 

Artlao4' 

Quando a administraçlo aduaneira de uma Parto 
Contratante apresentar uma soliciLBçlo de usistCncia ou 
cooperaç.l.o a que ela própria nlo poderia atender se a 
mesma solicitaçlo lhe foue apresentada pela outra Parte 
Contratante far6 conslar es~e rato no te~r.to de sua solici
taçilo. A Parle Contratante requerida terA completa li· 
berdude para determinar o curso a dar a essasolicitaçlo. 

CAPITULO TERCEIRO 
ModoiiUdnpnlode•lllllhd• .. ~ 

Artlao5' 

1. As informaç&s, os documcnlOI e os outros ele
mentos de inrormaçio, comunicados ou obtidos atraris 
da aplicaçlo do presente Convinio, mereceria o aesuin
te tratamento: 

a) Somente deveria 1er utilizados para os fins do pn>
sente ConvCnio, inclusive; no marco dos procedimentos 
judiciais ou administrativos e 10b reserva das condiç&s 
que a administração aduaneira que os proporcionou ti
ver estipulado: e 

•1 Gozario, no pois que 01 receber das m01111as modi· 
das de proteçio das inrormaçôcs confidenciais e do aia:ilo 
profissional que aquelas que estiverem em viJor no dito 
pala para as informaçôes, documentos de informaçlo da 
mC~ma natureza, que tiverem sido obtidos em RU pró
prio território. 

2. Es11s informaçôea, documentos e outi'OI elemen
tos de informaçlo nlo poderio ter utilizados para ou· 
tros fins uccto com o consentimento acrito da adminia
traçilo aduaneira que 01 proporcionar e sob reserva daa 
condiçlles que tiver estipulado, •im como das dlspoo 
oiçilos do porqrafo I •1 do pmonte artiJo. 

Artlao 6' 

1. As comunicaç&s entre as Parta Conuatãnta 
previstas pelo presente Conv!nio se efetuarlo diretamen
te entre suas rcapactivas adminiatraçõc.s aduaneira. Aa 
administraçôes aduaneira das Partes Contratantes de· 
signarlu 01 serviços ou funcionArios encarrepdo1 de~ 
aegurar as ditu comunicaç6es, e informaçio A Sccretana 
os nomes e endereços do1 menc:ionado1 serviços ou fun
cionirioa. A Secretaria notific:ar6 euas informaçks U 
oulras Parta Contratantes. 

2. A administrado aduaneira da Parte Contratante 
requerida adotarA em conformidade com u laia e regula
mentos em vigor em seu território todas u medidas ne
c:eadriaa para a eucuçlo da 10licitaçlo de usistertc:ia ou 
cooperação. Nesse sentido, os demais 6ra:los deua Pane 
Contratante preslllrio, na medida do pos1lvel, a colabo
ração necessêria para o cumprimento dos objetivOA do 
pre5ente Convtnlo. 

J. A administrado aduaneira da Parte Contratante 
requerida atenderA à aolicitaçôa de ausitinc:ia ou coo
peraçilo no maia breve prazo. 

1. Aa aolicitaç6ea de usistência ou coopcraçlo for
muladas a titulo do presente Con~nio Rrio apresenta
daa por escrito e incluiria as informaç6es neceuãriu e 
seria acompanhadu pelos documentos consideradoa 11-
teis. 
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2. As solicitaç6CA escritas poderio .er apraentada1 
no idioma da Parte Contratante 101icitantc:. As aolici
taçôc:a e 01 documentos que as acompanharem .ao tn· 
duzidas, c:aso soliçitlldo, para um idioma aeordado pelas 
Panes Contratantes em questlo. 

l. Quando, em razio da ursencia, 81 solicitações de 
assistCncia ou c:ooperaçlo nilo forem apresentadas por 
e~erito. a Pane Contratante requerida puderA exigir uma 
confinnuçio escrila. 

ArtJao I' 

Os gaslos que oca.sion:ar a partic:ipaçlo de peritos e 
tC!ilemunhas. eventualmente resultan'tc:ll da aplicaç.l.o do 
pre~Cnte ConvCnio, fiL-ario a cargo da Parte Contratante 
solicilanLC, 10111 prejul7.o de que possam combinar for
ma5 de financiamento. As Partes Contntantel nlo pode

. rio ~la mar u restituiçlo de outros gastos resultantes da 
aplicado do presente Convinio. 

CAPITULO QUARTO 
D1spoo1coJes Genls 

Arll10 90 

A Sec:relaria e u Admini1trações AduaneiFu adota
rio medidas naceu:Ariu para manter comunicações dire
tas com Yillal a facilitar 0 cumprimento dai dilpoliCÕCI 
do presente condnio, sem prejuízo daquelas que se efe
tuam através dos respactivos Minist~rios de Relações 
Exteriores. 

ArllaoiO 

Para a aplicaçilo do presente Conv,nio, 01 anCJ.os em 
viaor rererentea a uma Parte Contralante rormam parte 
intc:arante do Convinio. 

Arllao 11 

AI disposiç6es do presenle Convtnio nlo impediria .• 
prestado de uma auislincia ou coopcraçio mC.tua ma11 
ampla que algumas Partes Contratantes acordarem. 

CAPITULO QUINTO 
Fuoçleo .. DI-NHI_.. de 

.u-u ••• Seonclrlll 

Arll&o 12 

1. Os Dirctorca Nacionais de: Aduanas zelaria, n~ 
marco do presente Conrinio, pela ptlo e desenvolvi
mento deste. 

2. Para ata fins, os Diretores Nacioani1 de Adua
nas se rcunlrlo periodic:amente, pelo menos uma 'fez ao 
ano, com o objetivo de examinar o andamento da apl~
caçlo do presente Convàlio e .eus anexos e adotar u di· 
rctrUel e recomendaç&s que juJsarcm convenientes. 

J. A Secretaria e~r.erccrA, com base nu diretrlzele re
comendações dUI Diretores l"acionais de Aduanu. u 
seauintes funçôes: 

a) Elaborar os projetOJ de emend111 ao presente Con
vf:nio: 

lt) Emitir opiniclcs subre a interprctaçlo das dispo-
sições do presente Convinio; . . . 

c) Aueaun~ vínculos llteis com 01 organasmos Inter
nacionais intei'C!IIados; 

ti) Adotar todas as medidassuac:epUveis de contribuir 
para a realizaçilo doa objetivos aerais e apec:lficos do 
Convtnio e, apec:ialmente, estudar e propor novos mt
todos a procedimentoa de informaçlo, coopcraçlo e/ou 
a&sistCncia: 

e) Solic:ilar e coordenar a prestaçlo de auislincia t6c
nica proporcionada por organi1mos internacionais ape
çializadOI: • . 

0 Orp.nizar e convocar u nuniaes da dintona. 1nd1· 
cadu no item 2 do preHnll artiao: 
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I) Apresentar um relatório anual de aua1 atividadel 
aos Diretora Nacionais de Aduana; 

•> Executar u tarcru que oo Di- Nacionafo de 
Aduanu julp.rem conveniente determinar. 

4. Para o melhor cumprimento dU funçftn indicadu 
no paliJrafo anterior, a Secretaria poderi convoear rcu
niOcs t6cnicas para 01 funcioairioa ou encarnaadoa doa 
COOI'il6rioo que ltm a seu C8I'JO U diverau açaa do 000· 
peraçio e allia~ncia a que H refere o prcaente Convtnio 
e seus anexos. 

5. A Sem'elaria a que ae refere o preaente Convtnio • 
ri uercida pela Dircçio Geral de Aduanu do Mlxico. 

Artlp 11 

0& Diretores :rr-lacionai5 de Aduana• aprovaria o nau
lamento de suaa reuniGes. Neste reaulamento ee estabele
cerA que para 01 fina de votaçlo, cada anexo lll'i consi
derado eomo um convtnio diferente. 

CAPITULO SF.XTO 
Dllpoolcileo Raalo 

Ardp 14 

Toda diferença entre dual ou ririas Panes Contratan
ta. no que se rererc l interpretaçlo ou aplicaçlo do pre
ICI\tc ConY!nio, 11 solucionarA atraYk de neaociaç6a 
diretas entre ditu Pana, u quai& darilo a conhecer l S. 
cretaria a oriaem da diferença • a •oluçio encontrada. 

Artlp 15 

I. Todo Estado latino-americano, auim como Espa
nha e Portuaal, podem chepr a ser Parte Contntante do 
Presente Conrinio: 

a) Subscrevendo-o, sem reserva de ratilicaçlo: 
lt) Depositando o inatrumento de ratificaçlo depois de 

havC-Io firmado sob reserva de ratifiCIICioi e 
e) Aderindo a ele. 
2. O presente eonvhio estar6. aberto para assinatura 

dos Estados a que se rerereo parêgraro ltdo prnentear
tiJo, na sede da Secretaria. 

J. Depois de sua entrada em vigor, o presente Convt
nio fiarA abcno A adesilo dos demais Estados Indicados 
no item I que assim o solicitarem. 

4. Cada um dos Eotados a que oe rcrorcm 01 partp· 
ros I e 3 do presente artiJ!o indicarlo. no momento de 
firmar ou de ratificar o presente Convinio ou de aderir a 
ele. que aceitam os anexos I, V e XIII. Ao mamo tempo 
ou posteriormente poderio notificar A Sccmaria que a
ceitam um ou mail anuo5 adicionais. 

.S. Os instrumento. de ratificaçio ou de adedo ~Crio 
depositados perante a Secretaria. 

Artlp 16 

I. O presente conrinio entrarf. em viaor l (tre.) meses 
depois que 3 (trta) dos Eotadoo mencionadoa no parqra
fo 1 do artiao 15, o tenham lllinado sem reserva de rati
licaçlo ou tenham depositado seu inatrumento de ratifi
caçio. 

2. Em relac;lo a toda Parte Contratante que alliaar o 
pracnte Conrinio Hm n.serva de ratilicaçlo, ou ratili· 
car ou. de acordo com o item 3 do am,o IS aderir a ele. 
depois que l (três) Eatad01 o tenham auinado sem reser
va de ratifiCBçlo ou tenham depositado aeu instrumento 
de ratificaçio, o Conrinio entrarA em viaCJr J (tril) me
RI depoia que a dita Pane Contratante o tiver assinado 
sem reserva de ratiftc:açio ou depositado seu instrumen
to de ratificaçio ou de adesio, sesundo o caso. 

3. Todo anuo ao presente Conv!nio. exceto 01 Aae
•o• I, V e XIII ontrart em visor 3 (tlill m- depoio que 
2 (dois) Estad01 tiverem aceito dito anexo. Em relaçlo a 
toda Pane Contratante que aceitar um anexo depois que 
2 tdois) Estad01 o tiverem aceito, o dito anexo entrarA 
em viJOr J (lri&J meaes depois que uta Parte Conuatante 
tiver notificado aua aceitaçlo. Entretanto, nenhum ane
xo entrarf. em viJor relativamente a uma Parte Contra-
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tantc, anta do próprio Convtnio entrar em Yiaor relati
vamente a cua Parte Contratante. 

Artlp 17 

Nlo se admitirA nenhuma reserva ao pnaente Convt
nio. 

Artlao 11 

I. O presente Convinio terl duraçlo ilimitada. Enue
tanto, toda Pane Contratante poderA denunciA-lo a 
qualquer momento depoi1 da data de sua entrada em vi
gor. tal eomo estA dctcnninado em aeu arti&o 16. 

2. A denüncia ae notificarA por um inatrumento acrito 
depositado perante a Secretaria. 

3. A denolncill cauoart eroito 6 (lOis) 11\0101 dopoio do 
recebimento do instrumento de denllncia pela Secretaria. 

4. As disposições dos parQrafos 2 e 3 do presente arti
go scrio iaualmcntc aplic:iveis cm rel.açio aos aneK.os ao 
~nvinio, podendo toda Parte Contratante, a qualquer 
momento depoti da data em vigor, tal como se determi
na na afLiao 16. retirar sua ac:eitaçio de um ou viriosa
nexol, exceto os anexos [. V c XIII que slo de ac:eitaçlo 
obrisalória. A Parte Contratante que retitllr &ua ac:ei
~ de todos os anuas. scrl comidetada como denun
ciadora do Convenio; para 01 efeitOA desta diapoaiGio os 
anexos I. V e Xlllscrlo conaideradoa como um a6 ane
•o. 

S. Toda Parte Contratante que denunciar o Convinio 
ou que retirar sua ac:citaçlo de um ou v6ri01 anexo&, 
continuarA obriJada pe.las dil~ do arti&o 5t do 
presente Convinio enquanto miiMirvar infonnaçôa e 
documentos ou de fato receber alliatinc:ia efou c:Õopc
raçio de ou\ra.l Parta C\B\\ra.tantu. 

I. Oa Diretores Nacionais de Aduanas e/ou a Scc:reta· 
ria poderio recomendar emendas ao presente Convinio. 

2. O ,e,to de toda emenda recomendada ICI't. comuni
cado atrad1 da Secretaria As Partes Contratantes do 
Presente Convênio. 

3. Toda propoota de emenda comunicada conrorme o 
parigraro anterior entrarA em visor, em relaGAo a todu 
a1 Partes Contratante~, 2 (dois) meses depois de expi
r~"io de 1 (um) ano que seguir ê data da cumunic:açlo 
da proposta de emenda, com a eondiçio de que durante 
o mencionado per1odo nlo tenha sido comunicada ne
nhuma objecl.o l mencionada propo1ta de emenda • Se-
cretllria por um Eata.do que for Partt Contratante. 

4. Se for comunicada i\ Secretaria uma objcçlo A pro
poi\a de emenda por um F.stado Pane Contratante. an
tes da upiraçio de I (um) ano mencionado no parqrafo 
J do presente arti&o. se considerar-ao-A que a emenda 
nl.o roi aceita e ficar6 sem efeito. 

I. Toda Pane Contratllnte que ratificar o preaente 
Convinio ou aderir a ele terA considerado como aeeitas 
a1 emendas em visor na data do depósito de ~eu instru
mento de ratiruçlo ou de adealo. 

2. Toda Parte Contratante que aceitar um anuo ter6 
conaiderado como aceitas as emendas de dito anexo, em 
vigor na data em que notifiar sua aceitaçlo • Secretaria. 

Artlp 21 

A Scc:rctaria notific:arf. ls Partes Contratantea do pre
sente Convtnlo e ao Secntlrlo-Geral da 0'llan1Jaçio 
du Naçõeo Unidao: 

a) As a11inaturu. ratilicaçlles. adCI<1es e notilicac;õea 
mencionadas no artia;o I 5 do praente Conftnio; 

lt) A dala na qual o presente Convtnio e cada um de 
IICUS anuos entrarem em vigor conforme o aniJo 16; 
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c) As clenllnc:ias recebido, conforme o artiJo 18; e 
•> A.s emendas consideradas como aceitas confonne o 

artiJo 19, assim como a data de sua entrada em vi1or. 

Artlp Z2 

A partir da sua entrada em viaor. o preaente Convinio 
sc:rA regislrado na Secretaria Geral da oraanizaçlo das 
N~oções Unida• conforme o artiao 102 da Carta da citada 
Ora:anizaçlo. 

O instrumonto oriJinal do presente Convinio, c:uj01 
textos nos idiomas espanhol, portuaua.. Francis e inale.,· 
sAo isualmente autenticas. ser.t. depositado na Sccrelaria, 
que enviarA cópias certificadas a todo1 01 Estado• men
cionadoa no parAarafo I do artiao IS do presente Convi
nio. 

O presente Convàlio firma« na cidade do Mbic:o, 
no dia 11 de setembro de 1911, na praença do Senhor 
Lic:enoiado David lbarra, Socretlrio ela FIIZOnda e Clidi· 
to Pllblico dos Estados UnidOJ Mu.ic:anos, que o a11ina 
na qua1idade de testemunha, na prnenÇK dos repraen
tanles dos Oraani1mos Internacionais, que tam~m o as
sinam. 

Arsontina-J .. Culao M
llaiti-WIIIIam-
Mlxic:o- Golllermo Ralldrca Hora.
Parasuai- Mlpel Morda GOIIUIOI AYUa 
República Dominicana- Teoftlo Gard• GouaiH 
Urusuai- Daate Barrlao H Atlpllo. 

TESTEMUNHAS 
DAVID !BARRA 

SecretArio de Fazenda e Crtdito P6blico 
Eltadm UnidOJ do Mhico 

HUGO ERNI:STO OPAZO RAMOS. Repre~entante 
du AsWK:iaçlo Latino-Americana de intqraçlo. 

DIJRVAL 1'. DE ABRE\:, Ropi'Cielltante da O'llani· 
mçrlo do5 l:s&ados Americanos. 
JOS~ DEL CAMPO RUIZ. Repi'CIOntante do Pro

arama das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
IQNACIO ENCH!\VARRIA ARA!IiEDA, Repre

sentante da Comiullo &:onõmica para a Am!rica Latina 
A RODYS ROBLES MORALES. Representante do 

Programa du Nações Unidas para o Comtrcio e Dcaen
volvimento 

JOSEFA RAQUEL TABLADA ORTIZ, Repreoen
tanle da Secretaria da lntegraçio Centro-Americana 

ANEXO I 
PRESTAÇÀO DE OFICIO DE 

ASSISTENCIA E/OU COOPERAÇÃO 

I. A administraçlo aduaneira de uma Parte Contra
tante comunicarA de oficio e, confidencialmente A admi
nistraçlo aduaneira da Parte Contratante intereuada. 
toda a informado sianificativa que chqar ao seu c:onhe. 
cimento no marco nonnal de suu atividades e que lhe 
faça supor que serA cometida uma arave infraçlo adua
neira no território dessa Pane Contratante. 

As inronnaç&s a comunicar referem-H, em especial. 
ao trãnsito de pC550al, mercadorias ou meios de trans
porte. 

2. Se ncc:csdrio, a "'-ministraçlo aduaneira de uma 
Parte Contratante comunicart, de oflc:io e mnlidenc:ial
mL"ntc A administraçlo aduaneira de outra Parte Contra
tante, 10b a rorma de orisinais ou c:6piu autenticadas, 
documentos, relatórios ou atu, em apoio As informaçõea 
riCiultantes da aplicaçio do parAgrafo I anterior. 

~- A administrado aduaneira de uma Parte Contra
tante comunicau6. de oficio e confidencialmente A admi
nistraçlo aduaneira de outra Parte Contratante dircta· 
mente intereuada. as inronnaç6essllleePtfveis de lhe le

rem úteis, rererentea AI infraçc}c:1 aduaneiras e. es)Hk.ial
mentc. aos novos meios ou mitodos utilizados para 
c:ometõ-las. 
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4. As administrações aduanriras nacionais du Par· 
tes t ontratantes prestar-sc-ilo, de oficio, a maior coope
raçilu e assisténcia passivei DOA divcr105 campos, aspeç
tm e- mali'riiUi queo forem dr inlem.•r do ponto dr via:ta a
duaneiro. 

A!liEXO V 

COOPERAÇÃO EM MAT~RIA DE FACILITAÇÃO 
00 TRAFICO DE MERCADORIAS E/OU 

PF.SSOAS A TRAVES DA I'ROI\õTEIRA COMUM 

I. A. pedido da administraçlo aduaneira de uma Par .. 
ta Contratante, a administraçlo aduaneira de outra Par
te Contratante comunic:arA a relação das aduanas situa
das ao lonao da fronLeira comum, com indicaçio de sua 
compctencia, horério de uabalho e estradas e c:aminh01 
habilitadoa para o acesso ls mesmas, auim como qual
quer modificação posterior das informaeões proporcio
nadas. 

:!. Desta forma. uma e outra se esforçaria por coor
denar o funcionamento deltu aduanas, hannonizando 
sua competbcia e horirioa de trabalho e procurando 
que 01 .serviço, respectivos funcionem em IOCiis comuns 
(justapos.içlo) e O controle de YCicuiDJ e basapm III erc
tue mediante procedimentos unificados. 

3, A pedido da admini>traçio aduaneira do uma Par
te Contf'lltantc, a administraçlo aduaneira de outra Par. 
te Contratante proibirt ou solicitarA, a quem correspon
der que proiba, a exponaçlo de merçadoriu destinadas 
ao território da Parte Contratante solicitante. quando a 
aduana de destino desta 61tima nio ror competente para 
desembaracâ-la. 

A!lit:XO XIII 

('00PERAÇÃO EM MAnRIA DE 
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
ADUANEIROS NACIONAIS E DE 

HABILITAÇÃO ncNICA DE SEU PESSOAL 

I. A pedido da administraçlo aduaneira de uma Par
te Contratante, a adminiatraçlo aduaneira de outra Par
le Contratante lhe prestarA toda a cooperaçio que lhe 
ror possível com a finalidade de contribuir para a moder
nizaçio de suas lllitruturas, organizaçlo e mttodos de 
trabalho, inclusive a coordenaçlo do runcionamento 
efou da utilizaçlo doslahof'lltórios qlllmicos aduaneiros 
e outras dcpendinciu du administraçc}e.s nacionais e o 
aproveitamento de rllncionirios especializados na quali
dade de peritos. 

2. À pedido da administraçêo aduaneira de uma Par
te Contratante, a administraçlo aduaaeira de outra Par. 
te Contratante, prestarA toda a cooperaçlo que lhe ror 
poSiiivel para põr em andamento efou aperreiçoar assis
temas de habilitação t6cnica. do pes50al da adminiltraçio 
aduaneira da Parte Contratante solieitante. inclusive o 
treinamento e o intercimbio de profes10res e a concessio 
de bol5a5 de estudo. 

3. A Sct::retaria manwl1. um rea;istro atualizado das 
inronnaçlaes rornecidas - pelas Panes Contratantes do 
pl'eJielltc anexo ou que rorem colhida sobre u pot~ibili
dadcs de prestar ou requerer, conronnc o caso, a coope
rac,;io • que IC rcrcrem os parAgrafas I e 2 anteriores,ea
dolarú as medidas qUD rorem peninentn para promover 
a ufilinçilo da mencionada~ coopci'IIÇio. 

1 As c-ts.'liles dt Rtlaçõts Exttrlrms e tlt EN»>I
mifi.J 

PARECERES 
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PARECERES S•S P9l E 9!1!1, DE 1!113 
PARECER Nt P91, DE 1983 

Do C_._o de E ......... ,-.. M_...D' 
133, de 1913!"' 132/13, 11 orlpm), do S..har Pn
oldellte do Repdllll .. , •bmellado l .,....ocio do Se
DOdo Fetlerol ,.._,. ptiJ'I ••• oejo :.olorludo o Go
..,.. do Ellado de SiD Paolo 1 -ralor operaclo 
de oridlto no .. lorde CtS 288.037.264,ZI (.....,IOie 
Dlt•m e oito mJJIIHI, lrhlta I' Nlf! ..u. •1111111'01 I' 
Rae~~ra • .-tro cratii'OI e .... te 1 oito teldaYGI). 

Relotor: Seoodor Joof Llns 

Com a Menoa1om n• 133/83, o Senhor Prooidconle da 
República oubm•'IO l doliberaçlo do Senado Federal 
pleito do Governo do Estado de Slo Paulo, que objetiva 
contratar. junto A Caixa Econõmica Federal, mediante a 
utili1.açlio de recunos do Fundo de Apoio ao Daenvol
vimento Social - F AS, a seguinte operaçl.o de crtdito: 

Cal'ldtl'lllleu .. O,.racio: 
"A- Volor: Cri 288.037.264,28 (<omspondon

te a 120.088,08 ORTN de Cr$ 2.398,55 em ou
tubro/82~ 

8- PriiOI: 
I - de carlnc:ia: 36 macs; 
2- do amonizaçlo: 96 mneo; 
C-~: 
I -juros do: 6% a.a.; 
2 - correçlo monctúia: 6Qii. do lndice de va-

riaçio trimestral da OR TN; 
D-Gorudo: 
Fiança do Banc:o do falado de Slo Paulo S.A.; 
E- Dllllnocio doo_, 
T~rmino de obras que permitiria a melhoria e 

ampliação de diversas entidades h01pitalares sem 
fins lucrativos.·· 

O Conselho MonetArio Nacional pronunciou-R ravo
ravelmenre au pedido, por julaA-Io ~bico e financeira
mente vilivel, nlo devendo os aeus encarsosaerar maio
res preulits na execuçlo orçamentAria dos próximO& e
xercidos. tendo em vi1U1 que a sua marpm de poupança 
real moslra-H bastante 1upcrior ao maior dispindio que 
a sua divida consolidada interna apresentarA ap6s a rea
liZJl(ião pretendida. 

De outra pane, o empreendimento a Rr financiado 
pela operaçlo de crf:dito objcto da autorizaçlo se enqua
dra nas dirccrizcs e nonnas que dilciplinam a mattria c 
&ervirA para acudir a uma raixa populacional de baiu 
n:nda, carente de atendimento mklico-hospitalar gratui
to. 

Aasim, conclulmos pelo acolhimento da menaaaem. 
nos tcnnos do sea:uinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 116, DE 1983 

Autorizo o GDYWH do Elido de SiD Pulo 1 ele
YU ... Cr$ 218.DJ7,264,zll (-O-~~ O oito 
mllhiles,lrlnh o -11111, .. _IOio -la e 'Qho 
auzoii'IIO O tinto O ofto <IIIIOfOI) I -·-do -.................. lato-. 

O Senado Federal resolve: 

An. 1• ~ o Govomu do Eltado do Silo Paulo, no& 
tennos do an. 2' da Rcsoluçio n• 93, de li de outubro 
de 1976, do Senado Federal, aurorizado a elevar o mon
tante de sua divida consolidada interna cm Cri 
288.037.264,28 (duzentos c oitenta c oito milh6es, trinta 
e sete mil, duHntos c ICSICnll e quatro cruzeiros e vinte c 
oito centavos) correspondente a 120.088,08 ORTNa, 
considerado o valor nominal da ORTI' de Cri 2.398,35 
{doi!l mil, trc.zenlOIIi c noventa c oito cruzeiros e cinqUen
ta e cinco centavo•) vipnte em outubro de 1981, a fim de 
que poS5i1 Q)ntratar um ernprhtimo de igual valor,junlo 
A Cai,~~;a Econõmica Federal, medianrc a ulilizs!Wio de re-
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L'LirSO.'i du J-'undo dC' Aprdo ao Desenvolvimenlo Social 
- F AS. cnm a fiança a ser pr~~~~tada pelo Banco do Esta
dll de Silo Pau lu S.A., destinado ao t6rmino de obras que 
pconniririo a melhoria C' ampliaçilo de divcnas entidades 
hnspilalare!i sem nns lucrativoa. ilaquele Estado, obede
cidas 15 condições admitidas pelo Banco Central doBra· 
sil no rcspm.ivLJ processo. 

Art. 29 Esta res~Jiuçilo entra cm vigor na data de sua 
publicaçllo. 

S. .. das Comissô<.•. :!0 do outubro do 198..\, -R-
IO Compos, Presidente. - Joof Lias, Relator.- AUtuo 
rra-- Joio Cutelo- Joof FrqeiU- Gobrlol Her--· 

PARECER S• 9!1!1, DE 1913 

o. cOIIIodo • c~ • Jlllllça,...,. • 
Praleto de a-blçlo ot 116, de 1913, tia C.Wo 
... E<omollllo, ... ''outarfzo. c. ......... - .. 
Sio Palio • olotor •• CtS 2118.037.264,21(
e oitenta e oito •Ubiet, bfnta 1 1t1e •III lluntol 1 - .... Ira.....,_.-. alio--~· 
IIDBtaDte U •• 61da 1:0111011 .... laten1". 

Relolol': SeaodiN' Odaolr S..reo 

O pl'ellentc Projeto de Resoluçlo, da Comiasio de E
conomia do Senado Federal, como concl.udo de seu Pa .. 
I'O<Or oobro a Monoasom n• 133/83, do Senhor Prooidento 
da Repliblica, autoriza o Governo do Estado de Slo 
Paulo a contratar empr~stimo no valor de CrS 
2118.037.264,28(duzoni.Oio oitenta o oito milhilos, trinta 
c sete mil c duzentos e a senta c quatro cruzeiros o vinte 
c oito ccntavoR), deritinado ao financiamento do tbrm.ino 
das obras que permitirilo a melhoria e ampllaçio de di
versas entidades hospitalares sem. fins lucrativos. 

O pedido foi rormulado nos termos do preceituado no 
an. 2' da Resoluçlo n• 93, do 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conquintc, a nlo obaervi.Rcia dollimi· 
ICS fixados no utiJ,o 2' da Resoluçlo n6mcro 62, de 
197S, tamhl:m do Senado Federal. 

Assim, terinca-se que a proposiçlo roi elaborada con
IO&ntc as presc:riçUes legai~~o e reaimentais apliciveis l es
pkie merecc:ndo, por isso, o nosso encaminhamento ra
vorbel, no que tange aos aspeçtos da constitucionalida
de. juridicidadc e t6cnica lesislativa. 

Sala da Comiwo, 16 do noyombro do 1983. - MorDo 
Badonl, Presidente. - Otladr Saono, Relator. - Hd•l
•lo !liliiOI- GuUherlle Polllelra- J..e ,..da Jlorrol
,.- Hllllo Goelrao- JCIIé J1rqolll-M..-.. Glide
lho. 

PARECERES NtS 1.- E 1.001, Do I!IID 

Sobro o ProjOIO de Lc:i da Cimara n• 67, do J 983 
(no 939-C, do 1979, na Cimara dos Dopuladoa, que 
""dispôe sobre a responsabilidade dos ocupantes de 
<aiJOI do diroçilo de ÓIJIOI da adminillraçio p~bli
ca federal diret:a ou indireta". 

PARECER !'i' 1.-, DI! I!IID 
o. c-w. • Cllllllllllcio o J..clco. 

Relotor: Sonodor M1111las Fll•o. 

O projeto sob exame. onS'inArio da Clmara doa Depu
tados •. trata dos crimes de re.llipnnsabilidadc dos ocupan
te• de C81J0r de diroçlo de órpoo p~bli<os, nu hipóte
!1115 q1.1e especlnca. 

A ma~ria roi aprovada na outra Casa legislativa com 
a acloçio do Emenda da dout.l Cominiu do Conotiluiçio 
e Justiça, a qual suprimiu o art. 2t a apreuio "'rcderal''. 
com o que 01 crime5 definidos no art. 1•, pusam A com
pt!Cnda do julzu singular comum. 

Diante do exposto e como inexistc:m 6bic:es quanto ao 
a!ipe!!to jurfdico-oonstitucional, no!IIO parecer ~ pela a
prov..,ao do projeto com a redaçlu Introduzida pela & 
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menda da Comissão de Constiluiçlo e Ju11iliça da Cãma
ru. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1983. - Murl .. 
lo Bodaré, Pre>idenle- !ltartlu FUho, Relator -Sen
ro Gomei- Pedro Simon - Gallllenae l'llmolra- Pu
- Põrlo - Hfllo Gaeln11 - Al ...... o CUipol - Josf 
Frqelll - Eaftoo Faria. 

PARECER !'li' 1.001, DE 19113 
Da COIIIIHio de 5enlco Nlllko ClvU 

Relalor: Seaallor Puoot Põrto 

De iniciativa do ilu11tre Deputado Peixoto Filho, vem 
a eu.me dClla. CIL5a projeto de lei, dispondo sobre & ra
f'OD!IIabilidade do5 ocupanle~ de cargos de direçio de 6r
JJ3os dOI udministraçilo pjjbJic:a rederaJ direta OU indireta. 

Ju5tilicando a propusiçAo, o seu ilustre Autor esclare
ce que ··a Constituição Federal &51e1ura ao cidadlo ksa
dn em 5eU direito ter o 1eu ca'So examinado e decidido 
pnr quem exerce a runçio juri!idicional. Esta prerropti
VB fat J"'rle da """mpasiçWJ dos direitus e garantias indi
viduais catalogados do arl. ISJ da Magna Carta. 

O principio de que nenhuma ledo de direito indivi
dual fica excluída da aprcçiaçlo pelo Poder JudiciAria ~ 
assente no ordenamentojurfdico de todo pais civilizado. 

So Brasil, nio rara5 vet.es,apõs infrutíferas investidas 
na esfera administrativa, 01 particularn tem sanha de 
c-.t.usa 'nntra a Unil.o, junto il Juniça. Todavia, u ded-
5ÔCII prolatada1, inclusive pelo Excel5o Pretória, nio têm 
efeito po,;itivu. tendo em vista o hermetismo do compor
tamento de órgãos c etorcs, na pn10a dos adminiatra
dum;, cm aceitar c cumprir aa dcci.acs cm julpdo. !'lrlio 
raro, as conflit011 de decisõe5 do judiciAria com o enten
dimento manifesto de agentes de cara;os de direçio de ór
glm; da adm ini5traçlo f'Üblica recleral direta uu indireta, 
se etcrni1am no tcmp..l. provocando prejuizos morais e 
financeiros para o5 particulam interessadOJ, quando 
nilo para a própria Fan:nda Nacional. que ai~ de arcar 
com õnus de contraditar as aç&s judiciais nas vArias ins
tãn"ias. e condenada a pasar juros de mura, cnrrcçio 
monetária c honora\rios advo.:atfciOJ, tudo decorrente da 
incúria adminislrativa ou teimosia de administradores, 
don011 da verdade''. 

A inicialiva e5tabelcce de pronto, em seu an. 1•, 
!lilnçlu penal para os ocupantes de c:araos de direçlo de 
õrsão de administrac;ãu pC.blica federal direta ou indire
ta, independcnle do proc:cuo administrativo, por in
fr.aç;l.o do di!ipOitO no5 artiJ05 186 e I S7 da Lei n' I. 711, 
de 19S2. 

Os ~o:rimes de responsabilidadt. que o projeto tem por 
finalidade capitular,sio oa de deixar de ordenar, efctuar 
ou retardar d.olon.mentc pagamentos autorizado& em de
cido judiLial de seaunda instância: e os de nesar exe. 
cuçiio a lei rcdenal ou deizar de cumprir ordem judicial, 
aem dar o motivo da recuaa ou da impouibilidade. devi
damente justificado, por escrito A entidade requerente. 

&tabelecc o§ I' do arL I•, puniç&l para 01 crimes de 
responsabilidade, determinando que a açio criminal de
ver;l ,., pliblic:a, dependendo de ....,_,.taçlo do ofen
dido. E no § 20 do mesmo an. 1•. provõ que a conde
naçlo, em qualquer dos caaoa delineadoa c:omo crime, a
a~rretarA a perda do c:arso de direçlo e a inabilitaçlo, 
pelo prazo de cinco anos (S) anos, para o exerc:(cio de 
c:ara:o ou função pC.blica. 

F.stabelec:e, no RCU an. 2', normas de Direito Proces
sual. I!Jo alirmar que o proces10 ser6 o comum do juizo 
singular c que o órpo de administraçi.o federal poderA 
intervir. em qualquer fase do processo. como Allistente 
de acusado; e, no art. J•, que, c:aso o Minist~rio P6blico 
nlo ofereça dendncia no prazo de trinta (JO) dia5, o ofen
dido podcré prumover açlo penal privada. 

A mat~ria alvo do projeto~ redundante, VC7. que os ill
\:iWS capitu1ados jâ o tio na lei pena1 ";pote- an. 319, 
do Códis:o Penal. Prevaricação -. como tambán na 
própria Lei n• 1.711, de 1952- Estatuto dos Funcio
nArias Plibli('(JI. 

A desneces~~idade do projeto afirma·sc quanto ao as
peel.o de perda de cargo de direçio, pelo ~ervidor conde
nado nos termos do aludido art. 1•.§ ~.pois a investidu
f".t. cm \:B.I'JUI de provimento em Comisslo ou em funçlo 
de ~o-onfiança se fa1 em c:ar.l.ter prcc:Ario e transit6rin,ICm 
vincul;ação empresatlcia, subsistindo o exert"(cio enquan
to o servidor goLe d11 L'Unnança da autoridade que o in
vestiu. Apenilr-5C o servidor. elaro e~~t4 que o inL"Umpati
bili.taria para o exercicio da função. 

Cumpre observar que, nos termos Regimenlaia, nos 
cabe a o.ame d!Jo projeto na pane referente: ao mmito: ai
sim. entendemos que a proposição apresenta aspectos 
oonlrürios uu inlc:res5C p6blico,j4 que nilo ressalva os ca
su~~o de sigilo, 05 de intCrcR5C da segurança nacional c os 
de inabilila!iilu por c:inco (5) anos, para o exercicio de 
carso ou fun._,"io, se o servidor pC.blico for condenado, fi
cando, dL'55arte. a Adminillltraçl!Jo im,ussibilita decuntar 
wm o c:argo ou emptt'go pur ele ocupado durante o 
qtlinqi.li'nin referidn. com prejuízo ,ara os serviÇPA. 

Ante o exposto, som,,s pela rcjeiào do projeto. 
SaiJ. d\1. ç..,.miss:ln. 1fl de n\l"Vembru de 19K3. - M.,.. 

11111 f'llho, Prc!iidcnte, eventual- Pa1101 Nrto, Relator 
- Gal•io Modeolo - E""• Farlo, ahstençilo - Alfn<lo 
Ca11poo - lrls C fila-

PARECER IIi' IJIO.Z, DE 19113-

Da ('ondooio de Senko ....... O•D, oobre o 
Projelo de Leida ('i•ara"' :142, del9113 (nt 1.1(1()
B, de 19113, 11 ..... ), ..- 11acrearnta ..... ralo 11-
ako ao arllp I• da Lei .. 1.134, de 14 de jaaha de 
1950, ,.,. atrJnlr u Fetleraçieo e l Coa!etleraplo 
doi Senldores Nbllcol do BrasU a oo•pedada para 
npreseolarem.,. .-ladoljunlo, ........,.._. 
le, b 1110rldadel e11adll8ls I federalln • 

Relotor: Seoador P- Põrto 

De iniciativa do ilustre Deputado Jorge Viana, vem a 
cume data Comi11io projeto de lei da Cãmara, que a
crescenta parAgrafo d.nieo ao artigo ltda Lei n• I.IJ4,de 
14 de junho de 19~. par.t. atribuir l!i Federaçaa c A 
Confederaçlo dos Servidores Pllbliças do Bruil a com
pcti:ncia para repre~Cnta~m MIUS aasociados junto, res
pectivamente. lls autoridades ostaduaia • fcdaaia. 

Jsutificando a pmposiçlo, seu ilustre autor declara: 

"A Lei n• 1.134, de 14 de junho de 19SO, dispdo 
que As associaç6es de elaiiC que conaregucm servi
dores das administraç&s direta e indircta da Unilo, 
Estados e Municlpios 6 racultada a reprcsentaçlo de 
seus associados pe.rante as autoridades administrati
vu e a Justiça ordinAria. 

Como R pode observar da redaçlo imprimida a 
esse dispositivo lepl, a questlo permaneceu muito 
imprecisa. vez que qualquer entidade: de cluse de 
servidor pCiblico, 1cja municipal ou catedual, pas10u 
a entender-se com competência para resolver tod01 
01 tipos de: ])Toblemas cm lodos 01 nlvei1. 

Devido a essa indisciplina. o setor sof'reu intenso 
proces11> de subver.sio que duorpnizou e desmora
lizou a repre5entaçlo da classe junto A autoridades, 
já que atas, ante a disparidade das reivindicaçlles 
que lhes sio diriJidas, ficam perplexas, ~em sabe
rem, ao certo, qual a orientaçio que deYc prevalecer 
em beneficio dm MD"Vidom públiCOI." 

O parágrafo que intenta o autor acreliCCDtar A Ld n• 
1.134, de 19!110, estabelece que, em se tratando de autori
dades cstaduai5 e federais, a representa;io racultada cor
resrondcrê. FC!ipectivamente, a\s Federaç(la el Confede
raçlo d'lli Servidora Pdhlic:os do Brasil. 

Considerando que a p1opasta viabiliza gma hieruqui
zaçilo da representatividade, que ji ~ observada a nfvel 
1indical: e que delimitarA a Arca de atuaçlo de cada enti
dade: nada vemos, no ãmbito desta Comis!ilo. que invia-

Sexta-feira 18 5377 

bilize o projeto, rado por que som01 pela aua apro
vação. 

Sala dus Comis5Ües, 16 de novembro de 1983.- Mu
•• Filho, Presidente. eventual - PaiNI Pino, Relator 
-Enns Faria- G111Yio M ..... lo- Alfredo Campoo
lrlo ('fiiL 

PARECERES NOS. l-003 e l-004, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara a•l22, de 1983 
(n• 3-B, de 1983, na c ... de ori&em). que "diop6e 
sobre a inclusão, nos provent01 de aposentadoria, 
da Gratifi"açilo por Operaçc}e.s l:speciai1, e dá ou
lra5 providencias". 

PARECER !'11• I.GO:I, DE 19113 
Da c ....... ... Senl(o Pllblko Civil 

l>e iniciativa do Senhor Presidente da Rcpd.blica., vem 
a exame da~ta Casa. nos termos do an. SI da Con&ti· 
tuiçio, projelo de lei, dispondo sobre a inclusio, n05 
provenlos de apo5entadoria, da Gratific:açlo por Ope
raçi)es Espcçiais, e dando outras providências. 

Au ser enviado la Câmara dos Deputad:01. para inicio 
de tramita!iilO, IJo projeto IC rez acompanhar de: Expo
sição de Motiv05 dn Senhor Oiretor-Geral do Departa
mento Admini5trativu do Serviço Pdblico, ac:larecendo 
que "o Decreto-Lei n• 1.714. de21 de novembro de 1979, 
in5tituiu a Oratificaçio por Operaçõa Espcc:iais a aer 
c:oncedida aos func:ionêrioa penencentes U catoaoriu 
funcionai1 do Grupo Policia federal, em vinude das pe
culiaridades de exerci~io decorrente da integral e e~elusi
va dedicação as ativicladC!i do cargo e riscos a que estão 
sujeito". 

O mencionado diploma lcpl previu a incorporaçlo 
gradativa da vantagem ao vencimento do c:arso efetivo, 
na ra7ill" de um dkimn do aeu valor por ano de uercfclo 
cm cargo de natureza e~tritamente policial. 

Uma vel intesradas no vencimento, MI corresponden
te5 pan."Cias sla incorporadas aos proventoa na oponuni
dade em que o runc:iona\rio se aposenta. ensejando, u
sim, que servidores. culocadOi numa mama &ituaçlo 
funcional, percebam proventos difcrenciad01". 

Assim i= que a proposiçio estabeleceu, de pronto, a in
clusilo, nos proventos de apo~Cntadoria, da GratiOcaçio 
por Operações f.spcçiais a que alude o Decreto-lei n• 
1.714, de 1979, norulode lfiO(umclkimoldellu .. -
lor por ano de efetivo c:xercicio em c:arao de natureza es
tritamente policial, ~o'UIDputando-se o tempo de 11rviço, 
prcslado em qualquer 6poca, deode que preenchido ao 
condiçéles que 0111abeloce e vedando a pen:opçilo cumula· 
tiva del58 aratirlcaçlo com qualquer parcela decorrente 
da inc:orporaçlo a que 1e refere o an.l• do Decreto-lei n' 
1.714, de 1979, ou com qualquer outra vantaaem com ela 
c:onsiderada incompatlvel. 

PI'DI:ura o projeto, em ICU art. 21, estender, eue beneft· 
cio aos inati'V01 que, sc: ativaaem em ati'Vidade, leria, 
beneRciados com a conc:esslo da vantapm, independen
temente da 6poca de sua aposentadoria e nu condiçlles 
que Citahelece. 

Assegura. ainda, a incorporaçio intea:ral da Gratifi· 
caçiio por Operaç6u Elpeciai1 aos proventoa, nas hipó
tnes de apoentadoria por acidente de ICrvi~. de mol6a
tia prorlliional ou doença grave, cont&Jioaa ou incurA
vcl, espec:ificada em lei. 

DestaquHe que o disp01to n•te projeto aplica-se aos 
!iCrvidores aposentadm da Policia Rocloviliria Federal, 
do Departamento Nacional de Estradu de Rodagem, 
que façam jus A Oratific:a;lo por Operações Especiais 
nos termos do Decreto-lei n• 1.771, de 1980. 

Considc:randu que as despesa• decorrenta da sua apli
~.:Aelo corrcrlo A conta das dotaÇÕC1 conatantes do Orça
mento Ger11i da L:niAo, e nada vendo que o poiiB invali-
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dar. somas, no imbito desta Comisdo, pela aprovado 
do projeto. 

Sola da• Comissões, 19 de outubro de 1983". - r.blo 
Luteaa, Prelidentc - p.,.,.. Põrto, Relator __: Alfredo 
Campos -llls CBia- Gal•lo Modesto- M- Fl
llto. 

PARECER ,., 1.804, DE 1913 
Da CoaiBio o fiDaDcu 

Relator. - Juta•J Maplllloo 
E' submcrido a esta Comis.'irio o presenae Projeto de 

l..ei, de iniciativa do Senhor Presidente da Rep6bliça, nos 
termos da arl. 51 da Constituiçio, o qual propõe a incJu .. 
silo, nm provento• de aposentadoria, da Gratificaçlo 
que especifica e dispõe sobre outras medidas pertinentes. 

2. Trata-se de estender, aos servidores aposentados 
em cargo de nature-ta estritamente policial, o beneficio 
lkl inclusilo da Gratir.,aç~o por Operaç&s Elpcc:hlio. 
previ1la no Decreto-lei n• 1.714, de 21-11-79, aos seus 
proventos, consoante o art. 1•. ••caput'', do Projeto em e
xame. 

P..ua os efcitos ali estahclecich>s, Hti computado o 
tempo de serviço, prestado ern qualquer 6poc:a, uma vez 
preen!!hida5 B5 condiçõu n:q11eridas (§ I•J, sendo vedada 
a pen:cpçio cumulativa, da referida OrarirJca.;io, com 
parcela multante da incorporaçlo aradativa, corno pro
Vi!i.ta no art. 3• do citado [>cc:reto-lei n• I. 714/79, ou com 
qualquer outra vantaaem que lhe 5eja incompatlvel (§ 
2'). 

O an. 29' do Projeto res(luarda o intere~~sc doa inativos, 
que, se ativessem em atividade, teriam direito ao henen .. 
cio, auroril'.ando a includu do mesrmo, independente
mente da ipoca de apOJCmtadoria. 

Nas hipóteJC!il de aposentadoria decomnte de acidente 
em ~ervi(o, de ml3li=5tia profi11sional ou doença arave, 
usesura-ae a incorporaw.-lo intesral da mencionada Gra .. 
tifacação, consoante o disposlo no an. J• do Projeto sob 
aume. 

De a..:ordo com o que dilipcle o an:. ~.o bcnetTcio pro· 
posto se aplica aos servidores da Policia Rodovi6ria Fe
deral, do Deparlllmonlo Nacionol de Estradas de Roda
gem, desde que raçam jus a Oratificaçlo, noatermos do 
D•"<ret~>-lei n• 1.771, de 20-02-80. 

J. Conrorme esclarece a Exposiçlo de Motivos do 
Senhor Diretor-Geral do Departamento Administrativo 
do Serviço Pdblioo- DASP, que acompanha a Mensa· 
&em presidencial, a medida propoll.a vila I implementar 
um tratamento isuaJilirio à tituaçôa funciomlil que""' 
pecilica, em consonintia, ainda, com a manifestaçlo fa
vonlvel do Elrt&io Tribunal de Contas da Unilo, 61JIO 
que, afinal, elaborou a propoaiçlo. 

4. Squndo o disposto no art. 59, as dupesas decor
rentes da aplicaçio da lei projetada 1erlo atendidas com 
as dotaç6es prevista• no Orçamento Geral da Uniio, o 
que .satisfaz isexigfnciu do uame da ma !&ia, no imbi
co de com~ncia delta Comisslo. 

S. Ante o exposto, somos pela aprovaçlo do presen .. 
te projeto de lei. 

Saio d• Comisslo, 17 de novembro del983. -ltu11r 
~. Presidente. - Jula•J M ... IUn, Relator. -
HBio GHiroo -trio CBia -Joio Cuhlo- Almlr Pia
lu- Gullltonte Palttteln- Ocllltlo C""'-- 1'11-
Põrto. 

P ... RECER&.'I N.._ 1.1105 e 1-006, DE t!IIU 

Sobre o Projeto o Leida Cõmara"' 161, de 1!1113 
ID' 1.717-B, de 19113, • Ol .. ra doo Dlpat ...... ), 
que "ftxa 01 .... .., de ntllbulçlo do Grupo
Adtldlllln de Coonerolaliaçio o Ouolllearlo de C•· 
R, e di outra pi'OIIdõn<lu"· 

PARt:CER S• 1.005, DE 19113 
Da Comlaslo de Senolçu l'lilllk:o 0•11 

Relator: Soaador Martins FII .... 
Atrn!5 du Men~agem n' 260, de 1983, e na form11 do 

111"1,. ~I da Canstituiçilo. o Elc:clentlssimo Senhor Presi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

dente da Reptiblica encaminhou a aprcci11çlo do Con
sre~so Nacional, o presente projeto de lei, dispondo 
sobre a fixação d~s valores das rererCnci&5 de vencimen
to nu salário, em favor das categorias funcionais inte
srilntes do Grllpo-Atividades de Comercializaçlo e Clas
sir~c._,.çao de CaJ!. 

A matiria tem amparo na Lei nt 5.645, de 10 de de
lembro de 1970, que estabeleceu as diretrizes para a clu
silicadu de cargo1 do Serviço Civil da União e das au
tarquia5 federais, e foi arrovada, na outra Casa do Le
gislativo, com parecei'C!II f11vor6veis da5 doutas Comis--
5ões de Canstituiçllo e Justiça, de Serviço Pllblico e de 
Finsnças. 

r-io rn~rito, nilo h4 qualquer reparo a fazer, devendo
"· pelo contrário, reualtar a utilidade e oportunidade da 
medida, a qual vem 1ati11razer a larga faixa de funcio
n6rios espe..:iali1.ad~s. com inestimbeis serviços pre~ta
do5 a politica de comercializaçlo do c:a~. mormente no 
mercado externo. 

Diante do exposto. nosso parecer t pela aprovaçio do 
projeto. 

Sala do Comioslo, 19 de outubro de 1983. - Fliblo 
Lllc:e••· Presidente. - 1\.fartt... Fllllo, Relator. - Alfre.. 
do Campos - Gol•lo !\lodOIIO - IIII c•••· - ....... 
Põno. 

P ... RECER S• 1-006, DE 1913 
Da Cotnlado do Flooocu 

Relator: 0e1it1o C""'-
0 projeto em exame tem por objetivo a atualização 

· dos valores de retribuiçlo do "Orupo-Atividades de Co
mcrcializaçl.o e C.1assificaçlo de CaRl". 

Rererido projett', de iniciativa do P4>der F.xecutivo fe
deral, m:ebeu parecer favorAvel da Douta Cowninlo de 
Serviç.l Público Civil, no concernente ao m~rito das pro
~tidencias pnJpo5EB5, visando ê implementaçio da melho· 
ria dos serviços peninentes ao grupo funcional especili-
co. 

Trata-se auim de medida que aasesura a continuidade 
de proces10 de modemizaçlo administrativa federal, 
desta reita na 6rea apecffica da comercializaçio e claui
ficaçilo do calt. 

No limbilo da compet!ncia regimental desta Comis
alo, nadu h6. a opor, j6 que os recunos orçamentArias se
rio pi'OYidos peloo ór1il01 competentes. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovaçlo da mat6ria 
que ora relatamos. 

Sola da Comisslo, 17 de novembro, de 1983. -lta.,.r 
...._ Presidente. - Oclirio Ca- Relator. -Joio 
Cutelo -lrfo atia- Al.,lr Plato -Jut••r Maplllüo 
- Gollhormo Palmeira - Puooo Nrto, com restriçileo 
-HBioGuelnJI. 

USTA N• 5 DE 1913 
EM 16 DE :'liOVEMBRO DE 1913 

T ...... _. 11e _ ............... ldoo,.to Seulo Fe
deral por ocullo do lllw-do-SoudorNIIo 
Coolllo: 

-do Senhor H uso Caminos. Embaixador da Re
pllbli..:a da Argentina. 

-do Senhor Abdullah Soleh Hahabi, Embaixador do 
Reino da Arihia Saudita. · 

-do Senhor Ro MJU"B Oon1, Embaiaador da lle
p6blica do Co~ia. 

-do Senhor Javier lllanes, Embaixador do Chile. 
-do Senhor Xu Zhonafu. Embaixador Eltraofdi .. 

nirio c Plenipntenci6rio da Repllblica Popular da China. 
- d~ Senhor Ciriaco Landolfi, Embaiudor da Rc

pL1blica Dominic:ana. 
-do Senhor Mi1uel de Aldasoro, Embaiudor da Es

panha. 
-do Senhor Harry Kopp, Encarresado de Negócios 

da F.mbaiJLada dos Estad01 tinidos da Am6rica. 
-do Senhor Diamantis A. Vacapoulos, ~rnbaixador 

da Orkia. 

:'llovembro de 1983 

- do Senhor Pekka J. Korvenheimo, Embaixador da 
Filãndia. 

-do Senhor Daniel Breve Martintl, Embaindor de 
HonduraR. 

- d~ Senhor T, Uma r Ali, Emhafxador da Repllblica 
da lndoni=sia. 

-do Senhor Vojislav Pekic, Embaixador da lugosiA .. 
via. 

-do Senhor Vieri Traxler, Embaixad~r da ILAlia. 
-do Senhor Adriano de Carvalho, Embaixador de 

Ponugal. 
- do Profl."'55&Jr Germano Tabac:off, Magnifico Reitor 

da Uni•er.oidadc fed•'fal do Bahia, em uerclcio. 
-do Senhor Ministro Gustavo Camara Simões Bar

OOsa, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
I• RegiAo. 

-do Senhor Desembargador Tobias de Macedo Fi .. 
lho, V ice-Presidente do Tribunal Resional da 9' Resiio. 

-do Senhor DCM."mbargador Ronaldo Ac:cioly. Vice
Preoidc:nre do Tribunal de Justi,-. da Trabalho do Estado 
do Paro1nli. 

- do Senhor Deputado Felix Bestene. presidente em 
e'ercfcio da A5!iCIRbl~ia Legislativa do Estado do Acre. 

-do Senhor Deput.ado Walter Carneiro, presidente 
da Assembleia Leg:islativa do Eatado de Mato Grosso do 
Sul. 

-do Stnhor deputado Trajano Bastos, praidenle da 
Assembli:ia Legislativa do Estado do Pa.ran6. 

- do Senhor Waldemar Macedo, prc:a.idente da As .. 
sembli=ia Legislativa do Estado do Piauí. 

- do Senhor Deputado Jocob Atolloh, Llder do PDS 
e do Senhor Deputado TomiÍ.s Corri:ia, Lider do PMDB. 

-do Senhor lleputad~ J'ltefi Tales, pre5idente da AI· 
sembll:ia Legislativa do Estado de Silo Paulo. 

-do Senhor Deputado Ary Pedroso, SP. 

O SR. PRESIDENTE (Moaoyr Dallo)- O Expedien
te li\113 vai 11. publicação. 

O SR. PRESIDE!I.ãE (~lo•cyr Dallo)- A Presid~n
cia comunica que, no5 tennos do art. 278 do Reaimento 
Interno, pllr ter n: ... -ebido pan:ceres contrAri01, quanto ao 
mi:rito, das r.:omiss&."S a que foi distribufdo. determinou 
o arquivamento do Projeto de Lei da Cãmara n' !13, de 
1983 (N• 344/79, na cua de ori10m1. que prolbe o apri
sionameni\Ji de pil:ssarus ou de quaisquer outras avn e a
nimais silvntre5, decide aobre sua libertaçlo compul
sória em jrCBJ florestais que cspec:iru:a, e dj outras pro
videncias . 

O SR. PRESIDE:<ffE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, comunicações que via ser lidaa pelo Sr. lt-5ecrcl6.rio. 

Slo lidas a1 seguintes 

Senado federol, em 17 de novembro de 1983 
Excelentf55imo Senhor 
Senador Moacyr Dalla 
DO Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente 

Tenho a. honra de comunicar a Vos111. Exc:elencia que 
me ausentarei do Pals a partir do 26 de novembro para, 
devidamente auturizado pelo Senado, na forma dos arts. 
36, § 2', t:hl ("onstiluiçlo e. 44 do Reabnento Interno, par .. 
ticipar, como Observador Pll.rlamentar, da Del~o do 
Bra5il io XXXVIII Sesslo da AsliOitlbltio-Oerol da 
Nações Unidas. 

1-~lareça ~o~ue deverei estar ausente do Pais durante lO 
diao. - JutüJ Moplllieo. 

Senado federal, em 17 de novembro de 1983 
ExcelenEbsímo Senhor 
Senador MoaL")"r Oalla 
DD Presidente du Senado Federal 
Stnh~r Senador 
Tenho 11 honra de comunh:ar a Vosaa f...xc:clencia que 

me au5enturei do Pai!i. a partir de 18 du corrente para, de-
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vidamente IIUiorizado pelo Senado, na fom1a dos arta. 
.36, § 29• da Cunsthuiçlo e 44, do Regimento Interno 
panicipar. como Oh~rvador Parlamentar, da Delegaçi~ 
do Brasil à XXXVIII S ... il.o da Ao,.mbl~ia Geral da• 
Nl\:ões Unidas. 

E.M:Iilrtço que deverei estar ausente do Pal1 durante o 
perlodo de JO di ... - N.._ CarMiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Ao comuni
cações lidas vão à publicação. 

Sobre a maa, projcw de lei que vai ser 1ido pelo Sr. l._ 
Sucrcuirio. 

P. lido o seguinte 

PROJE"I"O DE LEI DO SE:IIADO N• 294, DE 19113 

l!l'73. R-o..._. .. ,. do Lolnt 5.1119, do 8 dojaollo à 

O Consressu Nacional decrela: 
Art. 19 1': revopdo o an. 20 do Lei n• 5.889 de a de 

junho de 197J, que eatatui normas reguladora do traba
lho rural. 

Art. 20 Esta Lei entran! cm vJsor na dota de sua 
public:açlo. 

Diz o art. 20 do Lei n• 5.88!1, de 8 de junho de 1973, 
que lei capeciaJ, a lei' ediCada ruturamente. diapori 1obre 
a aplicaçAo ao trabalhador rural, no que couber, do regi
me do fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Com \110 nlo concordam, portm 01 óqios sindicais 
dos trabalhadorca rurais, panicularmente o Sindicato 
dos Trabalhadora Rurais de Penlpolis e o Sindicato dOI 
Trabalhadores Rurais de Araraquar' ambos no Estado 
de Slo Paulo, cujas reivindicações Citamos procurando 
atender nate projeto. 

Alegam oa trabalhadores rurais, por suas entidades 
sindicai", que a H\Cnd.o do FGTS ao campo contribui.rl 
dec:isivama=nte para fuer chegar ali oa atuaia alarmantca 
fndic:es de desemprea;o verificados nas cidades, eis que se 
atribui à lei n• 5.107/66 (que instituiu o FGTS) a maior 
responsabilidade pelo aumento da rotatividde de mio
de-obra. 

Sala das S...aes, 17 de novembro de 1983. - N .... o 
Camelto. 

LEG/SU.CÃO CITADA 
LEI N• 5.118'J, DE I DE Jl:!IIHO DE 1973 

Ellahl nonus ................. blllalllo l"lltlll 

Art. 20. Lei apecial disporá. 10bre a Mplicaçio ao 
trabalhMdor rural, no que couber, do resimc do Fundo 
de Garanr:ia do Tempo de Serviço. 

· · · · · ·,j_; c.:;;,i.~.~ d~·c~;,;~;,i;~j",;,;;-;. ~·• ~~i~ 
lar."ÍiO S«ial.l 

O SR. PRE.'IIDE!IoTE ( Moacyr Dalla) - O projeto 
lido ser.t publicado e remetido às comissões c:ompeten, ... 

Stlhre a m~. requerimento que va.i ~er lido pelo Sr. 
I'-Secretãrit1. 

!'! lido u '"1!uinte 

REQL'F.RIMENTO N• W, DE I!IID 

!':o11 termos do art. 282 do Rqimcnto Interno, requei
ro que tenham tramitação conjunta os sea;uíntes proje
lo!ii: 

Projeto de l.ei dM Clima~.ra. n' 236, de 1983, e Projeto de 
lei da Càmara n• 198, do 1983. 

Sala das Sessões. 17 de novembro de 1983.- Mard•• 
Abo, Prellidente da Comilsao .de Serviço Pdblico Civil. 
em exer..:icia. 

O SR. PRESID.:NTE (Moaoyr Dallal - O requeri· 
menta lido IILTA publicado e posteriormente inclufdo em 
Ordem do Dia nos ternaOA do art. 279, 11, '"c", n• 8, do 
Regimento lnlerno. 

HA oradora inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Odacir Soa

re<. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
srguinle discurso.)- Sr. Presidente, Sr5. Senadores: 

Só uma tola.l inseOIÍbilidade politica puderia ocultar o 
wnhecimento dala verdade evidente: o nouo Pais atA 
vivendo a hora mai1 decisiva de seu deitino nacional. E o 
sentimento de responsabilidade que a conaci.b.cia daR 
problema impõe aos homens públioos brasileiros e que 
me animM a ocupar hoje CJta alta tribuna do Senado da 
Repllhlica para Mlsumaa modes(as refiexclessobre &15Un
to de Llo vilal imponinciu. 'Sio me proponbo, boje, ao 
.. tudo em prurundidodc do tema que noo desalia. 
Anima-me mais, neste momento, a noçlo de uqincia no 
emprccnd.i.mento de tal estudo e na buaca dos caminhos 
que o mauno pDISII oferecer A escolha doa responsbeis 
pelas opções da.:i1ivu do DOSIIO destino - A nossa esco
lha, portanto, pois que, mandatArias diretoa do nouo 
p&~vo, sobre nós, Senadora • Deputados, ~ que recai o 
poliO desta rcaponsobilidade, tilo Fande quilo pvo. 
Par111. isto. acima de tudo,~ quo venho qora A tribuaa: 
para nos cham~~or l reaponaabilidade. Para clamar que a 
mponsa.hilidade 6 toda nossa, dos homens pllblic01, dOI 
polftiCOJ em aeral, maa muito principalmente. sobretudo 
de nós, fJI membros do Conaruso Nacional, pois que ao
miJS nós o Poder Lea:islativo deste Pall. 

Peço-vos, portanto, em primeiro lup.r- Sr. Presiden
te, Sn. Senadora - que eleveis o tom de ligeireza com 
que o assunto •erA aqui tratado hoje. apenas em aua su
perficie, na brevidade deste dilcuno, que pretende ser 
somente como que uma nota introdutória a cate estudo, 
uma ~ de aviiO"prhio sobre o tema que cumpre 
aeja o objeto prioritArio da meditaçlo de todo• nós daqui 
por diante. O que me anima, pois, 6 a ambiçlo e a espe
rança de que as modatas reflexiJn que a sesuir apreaen
tarei. flirvam de srito de alerta que desperte a conlcibcia 
coletiva deste Senado Federal, a consciencia individual 
de cada um de n&, Senadores da Repdblica, para que as
sumamos a l1dS6at! raponsabilidade nata med.itaçio, nc
,:ess.6riu c u..,ente. E que dul nasçam os eatudos mais a
prorundadN. e nasçam. date~ c:atudoa, as 50iuc;aa mais 
convenienle:~~aos inter'C!!il!l mais altos da naçlo hrasilei-
ra. 

A evidencia de que vivemos a hora mais deciaiva, e 
portanto a mai5 grave. di) de5tino nacional do Brasil, a
presenta a aparincia de uma dupla face que constitui, na 
verdade. apenas a vialo analrtic:~ de uma só realidade in
divi•ível. Com deito, a racc econdmica e a face politica 
ds dura reulidadc: conjuntural - tão dramAtica quAo de
safiudora. - que hoje vivem01 alo, lilo-somente, a dupla 
manifestM.çào fenomenolóaica de UI1\B ml!lma realidade 
estrutural da s~M:iedade hr11sileira. E. des!ill forma, o ..:a
minho que pode levar la 501Uçl\l da problemâtica de no!i
!OU col\iuntr.s econ.Smi"-a 6 o mesmo que se impõe para re
solver Cll problema~~ da conjuntur.J. polftica nacional. t 
um caminho que atravessa a própria e5trutura SIJC."ial hra· 
!ileira. u complexo teC'ido de uma realidade humanM nas· 
cida das nwsus rafn"'l hb.túrico~culturais. E i um ltJnao 
.. ·aminho, que vem desde a.~ caravcla!l de Cabral rundea
\la!t na en-.eada de Porto Sesum ali usta nosaa BrasDia 
implantada na vastidão do Phmalto Central. P. o cami
nho da ~oilllemálica e.~~:clusilo do povu brasileiro nos pm
CCIII. .. IJli d.ca:isório5 doll destino" do Bruil. 

A colnnitaçilu de Santa Cruz. de Vera Cruz. do Bruil, 
enfim, esmerou-51 ao mãximu nesse sentido - tudo fa
nndo, a melrópole lu11ita.na. para que 01 babitantel da 
l'olôma nilo elcvwcm seu nlvcl mcntlll acima das nc~:;s
sidadn do mercado de trabalho. quando a• formas de 
produção e sua srande fonte eners6f.i..:aae resumiam no 
trabalho da força IIWICUiar de homet111 c bostal. E. para 

que tal (orça jamaiHsuhis!il dos míi5CUI05 ao c6tebro, to
dil!õ afl cautelas foram adutadas. Duas, particularmente 
efi~ns: na Colõnia, nem eSL-olafo nem impressoras. Dal, 
o fato de a primeira puhlicaçio jornalfslica braaileira ter 
que ser editada em l.ondn."5, onde. par 14 anos - de lt 
de junh\l de 1808 Ml~ a lndepcnd~nciM- tlipólito JoK 
da Custa publioou o Correio BrazUienR, nome glori010 
que o s~nio de Apis Chateuubriand faria reasuscitar, ati 
na sua grafia oriJ:inal, sllculo e meio depois, nesta nossa 
Bra\111a de hoje, coma um testemunho da1 radicações do 
passado hi!ltórico em plena cidade-sede do futuro nacio
nal. Daí. tambl:m. a .:ir..:unst5ncia de o primeiro jornal 
impre55o em terra brasileira. a Gazeta do IUD de Jaaelro, 
ter saldo das mâqu1nas pertenCC'ntes A Secretaria do11 Es
trangcii"OI e da Guerra do Reino de Porlugal, que o Con
de da Barca filera transportar, no parlo do navio "Me
du!iiB", da frota que trouxe Dom Joio VI pahll o Bruil, 
mAquina• que o Conde aqui fe.r: inlitalar na sua própria 
resid~ncia, que, a panir de entlo, pa.510u a denominar-te 
l•pnau Rfllo. E easa G ... h do Rio do Juelro- que. 
após várias denominações, viria a tomar-ae o nosso atual 
Dl-'rlo Oldal-limitava-ae, entlo, a informar o pllblico 
do estado de saíide dos prfneipes da Europa. "publican
do, ls veze~, alpna documen\o5 de otlcio, odes, pa
negiricos e anivcr.sArios da famOia reinante". Do povo 
mesmo, nada: pois que o povo nlo competia fazer-te 
publicar. mas apenas trahalhar. Ao povo nlo competia 
nem mesmo ler tais notic:ia5, de vez que ler, o povo em 
geral, nlo sabia, nem poderia sabe-lo, pois escolas alo 
tivera nem tinha. 

Era esse, o outro pólo da dominaçlo do Pafs pela ex
clullilo da pmcnça do povo nos proc:esso1 de clec:isil.o dos 
destinos nacionais: a educaçio: ou, melhor, a nlo
educaçio. Melhor ainda: o nlo-ensino, ou a nlo
instruçil:o. Fenómeno que ae proloRJatia, após meauno a 
lndependioncia, por todo o lmp&rio, o Primeiro e o Se
sondo lmpirio: e IX'' fim, at6 por uma questlo de b6bi
to, de US05 e c.>stumes, contaminou a tradiçio politico
cultural republicanM, estendendo useqOelaa de sua in6r
cia ate oli noliliiJI diaa. Para se ter uma idtia da continui
dade do rendmeno. basta que ae recorde a aeguinte. tris
te, liluaçD.o do nosso chamado ensino superior: enquan
to nas colõnia11 hispano-americanas, as universidades co
meçaram a ser criadas a pa""tir de ISSO. a no111 primeira 
univenidade foi iostitufda apcnu em 1923, no ano ae
suinte ob festas do ccntenArio da lndependenc:ia, J4 anos 
depois da proclamação da Rep6blica. E muito intencio
nalmente lembro que a primeira universidade brasilein 
foi lnsdhllda (e não propriamente crJada) no ano ICS"Uin
te aa do Centenirin da (ndependin\.;111., eutamenle por
que o ato se L"Umeteu no res..:aldo das ditas fe~tas cente
nárias e pret:isamente por ~:au111 dela11. N'lo propriamen
te pura celebrá-las. senilo porque, vindo ao Brasil, para 
us \.'"Ciebraçóes, o rei da Bé:lsica, Leopoldo I, achou-se de 
bum-tnm '-"Dnferir-lhe o titulo de Doutor Haaorls CaUII 
- u que. 5en..Jo impnll!iii\-el por inexi11ti-nciu de univcni
daloie n,-. Puis, foi t..-.rnando pmsivel c\lm um simpiCH de
creio qu• deu ,, apelido de Univcnidade do Brasil ao a
juntamento buro..::rtíli\.'"0 das C!IC:Oias sureri~>res oficiai!ii i
aoladll5 enlit>. n:istentes na .;idade do Rio de Janeiro. 1::: 

note-se, mais. que o próprio nome que lhe foi a&ribuido 
- "Universidade do Br111.1il"" (chamaodo-t~c-lhe às res
pectivas CIK.'"filas de "faculdM.des nationaia") --bem moa
tra que a aiJ)iraçllio cultural da época nilo ultrapa.HMva o 
limite de que aquela follliC a no518 univeraidade primein 
c úni..::a. e. C115C, sem dllvida. um retrato tristiuimo das 
tradiçõe1 dn empenho na"innal na promoçio cultural da 
nofl511 gente - retrato que nem a ararin..:ia de resene
raçlo C<"lntida na multipli\.-açil) multidecenãria das imlllti· 
tuiçõefl univeraitãrias que hoje, pode-se dizer. pululam 
qua~e por toda parLe no Pai1 inteiro -retrato que nem 
es111 aparincia conflegue de5mentir ~ de tanto que tais e 
ta.ntu5 instiluiçõa, dita11 "univenitArias"', no geral fun
..::ionam muito mais como centros emiuores de diplomo 
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do que, na verdade. como centros de elevaçlo dos pa
drões culturais superiores da noua populaçlo. 

E, se assim foi Rmpre e, de certo modo, continua a 
aer, nu campo da cultura superior, de outra forma nio 
tem sido no terreno, o mais elementar, do aimpla ensino 
primAria. Daí, a vergonha nacional de termos, ainda ho
je. """"' de 32 milhõea de bruiloiroJ tolalmmle aualfa
bclos - o que sianinca 32 milbClco de braoiloiros total· 
menlc: proscritos da comunidade com ac:euo 1. prerrola
tiva blisiCII da cidadania. E a verdade 6 que eua lituaçlo 
de vexame nacional, lonae de .., encontnr em proceuo 
de a.tinçilo, apresenta-• num processo de continua rea
limentãçlo, atrawú dos espKntosos fndic:es de evaslo es
colar at~ bojo ..m.nt., no PalJ -Indica que co1ocoun 
os brasileiro& nas mais humilhantes poaiçCSes atatflticaa 
entre 01 povos de mais baixo nlvel de escolaridade. Sabe
mos todos, como do Calhas, quando nlo propriamente 
falsas, u e5tatr.ticas aeue terreno, como em mliitoa ou
lfOI, entre nós. JA em 1882, Rui Barbosa- c, entre pa. 
ltnteses, noto-oe como t dillcil, ote hoje, ralar do quol· 
quer auunto. nute Paf1, Hm que e tenha de citar o 
sr•nde baiano - j6 Rui Barbosa, no ICU famoso parecer 
como relator da Comiolio do lnotruçio l'llblico da Cl· 
niara doa Deputado1, em 1882. us.inalava a acamo .. 

. teaçio da realidade nas estatlsticu oru:iais de entlo 
10hre a freqa&cia escolar, que reaistravam como allme-
1'95 de rreqa&ncia o que, na realidade, eram 01 nWneros 
de matricula: '"Toda u alaUJiicu bruilciras orpnir:a
das oracia~mente o que de fato conlia:nam 6 o nLlmero doa 
alunos alistados na escola, e nlo o dos que ef'etivamente 
a povoam'"- escrevia Rui, para. em seauida, comentar: 
••E: dificil conceber que eatre cua1 duas ordena de alaa
risrnos. neceuariamente medeia uma distAncia imen
sa ... ". E conclulda o comentArio com u dovidu retictn
cia e. mail, a obtcrvaçao; ''A matrtcula 6 o ac:identar, o 
cf!mero, o inltantlneo, a expreulo de uma formalidade 
ilua6ria: a freqfineia 6 a duraçlo, a continuidade. a per
severança, a expreulo lisnificativa de uma realidade 
ama o diflc:il". 

llus6riu que sejam, ainda hoje.. u n011111 Mtatfstica1 
acolares, elas própria ROl revelam que m.enoa de um 
quarto doi alun01 que R matrieulam atualmente na pri
meira a6rie da.a nouas acolu prirnAriu cheaam a com
pletar a quarta Rrie e DI que cbepm ao final da oitava 
Rrie, concluindo aasim a educaçlo de lt arau. Jituam«: 
por •olta dos Ris por oento dos quo nolo oc iniciaram. 

O Sr. Corlao AJHrto- V. Ex• oonc:odoria um aparlc'l 

O SR. ODACIR SOARES - Com muito prazer, 
nobre Senador Carloa Alberto. 

O Sr. Oufao - - Senador Oclaoir Soares, t por 
demais aratific:anle apartei-lo no momento em que V. 
Ex• ae diriae l Naçlo atrav6s da tribuna do Senado Fe
deral. V. &• 6 uma liderança emerpnte aeate Pafs e com 
que satisfaçlo apart.eio nlo 10mente o meu querido ami-
10 Senador Odacir Soara. mu o nouo futuro Governa
dor de Rondõnia. 

O SR. ODACIR SOARES - Muito obri1ado. 

0 Sr. Ollloo Alborta - V. Ex•, DI verdade, raz um 
pronunc:iameato que nos chama a atençlo porque traz 
para a dtscuaslo, neste momento de diriCUidades por que 
atravessa o Pafs, um auunto que teve sempre uma fiaura 
muito dcli<ada, na diJcuu.lo da problemjtica educacio
nal, que t o n0110 querido Senador Joio Calmon que • 
faz presente aqui no Plenirio do Senado Federal. Acho 
que V o Ex.• tem razio no momento em que traz para a 
discusslo assunto da mais alta relevincia que 6 a Edu
caçlo, V. Ex• cita alsuns dad01 est:aUsticos de crianças 
que tbn que deixar as escolas porque nlo tem condiçlo 
de aludar. Ea10u preparando. ind.Wve. JWora. um pro
joiO de loi que pretendo apreoentar ao Senado Federal, o 
acredito que venha a contu com a 10lidariedade nio ao
mente do Senado ou do Conareuo, mude todos 01 lei· 
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mentos da 10ciedade, primeiro, porque acho que t um 
eiCindalo, neste Pais, tennos que ficar apreciando a 
.. mAfia" do livro sendo mantida nesta Naçlo e 01 traba
lhadores cuslellndo cua editoras que promovem ao 
''mifia" para que 01 pais de famDialljam aacrifieados. 
Eu digo iato a V. Ex.• porque, como pai de famflia, tenho 
condiçc1es do dar educ:açlo aos mouo filhos o de comprar, 
todos 01 anos, 01 liYI'OIIICOiares indicados na1 acolu. 
Mas, veja V, Ex•, que barbaridade! Uma criança. hoje, 
que começa a ter os11ua primeiros ensinamentos na • 
cola, filha do trablhador, lllt, pratioamcnle, fadada a 
nlo ter educ:açlo porque, lodos 01 anoa. o Minilt6rio da 
Educaçio - nlo Ri porque - o o Conoolho Federal do 
Educaçlo pennilelll que u editoras fabriquem, e fabri
quem IOdos os anos. o mesmo livro para que aquele mes
mo aluno tenha que estuclu. Eu me lembro perfeitamen .. 
IC do meu tempo de oatudante do admiollo, da minha 
ramRia. Sou filho de um homem pobro, do um ferro· 
•i6rio, ftocal do trem da Rede Fonovilria. Lembro-mo 
de que eu, meus irmioa. todos n61, toda a noua famUia, 
estudamos no mesmo livro de admiulo que pauava de 
um para o outro. Hoje. veja V. Ex.•, u edltorupnham 
milhõeo de cruzoiroa porque 01 aluno• llio obripdoo a 
comprar novoslivi'OI. Para que i•to nlo maia aconte;a t 
preciso que nós, do Conaresso nacional, panam01 para 
uma luta. Sr. Senador, nlo hi filho de trabalhlador quo 
resista, porque todos 01 anos. o que acontece? AI prof'el
ooraJ, as diretoras de escola. 01 colt,i01, Indicam 01 ll· 
vros. e livros-c:adernos. colocados nas eacolu pua que 
01 alunos acrevam e promovam 01 ICUI exercfcl01 noa 
próprios livros, o que nlo permite que aaelivro aeja a
proveitado no ano aeguinte. lato 6 um verdadeiro abaur
do, Son•dor Odacir Soaru. Eu oci que V. Ex•, que 6 um 
homem preocupado com alituoçio deste Palo, principal· 
mente tJO momento em que paaa a abordar um auu.ato 
da maio alta rolevinoia, que 6 a oducaçlo no DOSIO Pall, 
tambm oeOIII'Iiar Duta luta. Devem01 lutu para apri· 
morar a educaçlo doa n01101 jovena. diUBI criançu que 
do o ruturo da n0111 Naçlo, razondo com que, primei· 
ro, uma lei lOja aprG\flda, para que um livro. no mfnimo, 
tenha quatro anos de validade, para que poua, enllo, o 
mesmo liYrO Nnir para ouli'O membro da ramllia do a
tudante no ano ICIUinte. Nlo oendo aaaim, Senador O· 
dacir Soarea. o que vai acontec:er, 6 que nós vamo• ter, 
c:ada vez mais, alun01. crianças, jovens tendo que aban
donar u 0100lu. AI 011A o arrocho lllarial, pail de 
famllia ocm poder manter o filho na oscola. Se n61 nio 
enfrentannoaeualuta de frente, como V. E1• faz no aeu 
pronunciamento, e cu aei que V. &• vai cllepr IA na 
rreate trazendo luzes para promover uma politica aduca
cional que permita ao trabalhador ter 01 filhoa•tudu .. 
do, se aó• nlo partirmos para eua luta de frente, eviden
temente. que. amanhl, aeremos o pais doa analfabetol. 
Devemos lutar para que nlo aconteGa. Parabenizo V. 
Ex•, meu brilhante colea;a, amiao Odacir Soarea, que 
conaidero uma das maiores liderlliiÇIII data Casa. pelo 
ICU pronunciamento. 

O SR. ODACIR SOARES - Nobre Senador CuJos 
Alberto, na raalidade, eu desejava qradecer o aparte 
que V o Ex• conferiu ao meu pronunciamento, e dizer a V. 
&• que eu me ainto profundamente honrado com eue a
parle porque V. Ex• 6 uma das altas npresoõea nio ape
nu do Senado da Repdblica, como lambbn do n0110 
Pais. Oriundo do Norduta. V. Ex.• manifesta aempre 
nesta Cua a realidade social que 6 du maisaraves e du 
mais dramiticas que este Paf1 atravusa, que ate PaJs vi .. 
\'C. 

V. El• tem abaoluta razio, quando, reflelindo u am
bições do seu povo, u ambiçOes do nosao povo, levanta 
a quesll.o do livro didltico, e diz muito bem quando afir
ma que o monopólio do livro diditico ootA IW mlos de 
uma mAfia nacional. &ta 6 uma realidade lamentlvel, e 
uma realidade trilte que nós vivem01 no DOIIO Pafl e as 
classes mais humilda do povo bruileiro tim encontra-
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do, no caminho de educar OIICUI filhos, esse problema 
do livro did6tico. 

Hoje, o trabalhador nlo pode mais ter os ICUs filhos 
DOI coJ6sios, nos escolas, pelo alto custo do livro did4ti· 
cu, e lambtm, larnentavelmente, pelo alto eusto daa a
nuidades. A ""mAfia .. do enaino espalhou-li por todo o 
Pais e aqui, cm Brasllia, panicularmentc, ela atua de 
uma forma, incluaive. ousada porque na própria Capital 
da RopQblica, ao lado do Conoclho Estadual do Edu· 
caçlo, ao lado do Conselho Federal de Educaçlo, qre
dindo. na própria cidade Iode do Poder Contrai, ao auto
ridades federais que cuidam da Educaçlo nate Pafs. 

De modo que u oboorvaçõea quo V. Ex• raz, na pre
sença inclusive dessa arande liderança nacional da edu
caçlo brasileira que 6 o eminente Senador Joio Calmon, 
que aqui se encontra, do perfeitamente procedentes. do 
coerentes e enmntram, neste Senado da RepC.blica. uma 
reuonincia muito arande. Eu qradeço a V. E•• o aeu a
parte. 

O Sr. Joio Cal,...- Permito-me V. E•• um aparte, 
nobre Senador'! 

O SR. ODACIR SOARES - Com muito prazer, 
nobre Senador Joio Calmon . 

O Sr. Joio Colllaa- Nobre Senador Odaoir Soaroa, 
cm primeiro lupr, daejo traniiDitira V. E•• e ao nobre 
Senador Carloa Alberto u IC!Ioro111 refcrfnciu tio ..,. 
nei'OIBI a este modesto lutador ... 

O SR. ODACIR SOARES - Nlo apoiado. 

O Sr.Jaio Caltboo- .•. da causa da Educaçilo. V. Ex• 
eatA traçando um diqnóalico perfeito do IDDibrio qua
dro educacional do Brull. V. Ex• evocou a hiltória da 
primeria universidade fundada no Brasil, e que ficou, du
rante alt;um tempo, apenas no papel. Elia revelaGio, 

. nobre Senador, quando 6 feita, suscita incredulidade. ln· 
relízmente. ela confinna apenas que, ao loqo de toda 
sua História, o Brasil nlo tem dado A Educaçlo a priori
dade ~e merc:cerialcr. Quando um homem da aua alta 
catqorJa lnii'B um quadro tio verdadeiro da lituaçlo do 
ensino em nosso Pais, eu raça questlo de evocar u pala· 
vras da atual Miniatra da Educac;lo, a Profeuora Elther 
de Figueiredo Ferraz. No puudo, quando aqui neste 
plenArio, ou antes, no plené.rio da Câmara, cu comenta
va os dados eatalllticos. como V. E1• estA fazendo nate 
momento, o titular da puta de Educaçlo se coDiiderava 
quue que,....,.,..., .. inaullado, como .. ole r .......... 
pons6vel por essa acumulaçlo de erros que começou em 
1500. 

O SR. ODACIR SOARES - E 6 o que ou ootou pro
curando demonstrar. 

O Sr. Joio Calaoon - Quando tomoa o priviJeiio de 
ver l frente no Miniat6rio da Educa;lo uma em6rita pro
fessora. Esther Fia;ueiredo Ferraz. nós n01sentim01 ain
da mais estimulado• para continuar Delta luta, porque a 
Ministra Esther Fiaueiredo Ferraz. recentemente. num 
pronunciamento mqiatral, teve ocaailo de deatacar a 
nec:essidade de ser lançada neste Pala, uma Cruzada Na
cional do Sal•açlo da Educoçio. V. &• preata mail um 
relevante ICTV~ l caUJa da Educaçlo. com •te JeU pri
moroso pronunciamento de hoje, que cu comento, com 
emoçlo ainda maior, porque nós temos a mesma oripm, 
I taba 8150Ciada do aenio de Auis Chatcaubriand ... 

O SR. ODACIR SOARES - Com muita honra para 
mim. 

O Sr. Joio Cal- - ... que lo\'C om Frederico Barata 
o mestn: de todos nós, ... 

O SR. ODACIR SOARES- Com que ou trabalhei, 
inclusive. 

O Sr. Joio Calmo.o- ... uma fqura realmente inopira· 
dora. Muito obrigado a V. El' 



Novembro de 1983 

O SR. ODACIR SOARES - Nobre Senador Joio 
Calmon, V. Ex• .. be do apreço e da admiraçlo, inclullive 
peuoa.l, que lenho PJr V. Ex•, eomo companheiro da 
taba a55ociada e pela intc:liJinçia de V. Ex•, pelu CIIUIII 
que V. ~··tom o braçado no Senado da RepQblica, como 
Seno&dor. e tam!*m na!lo lidL"S jornallstica1, ao lonao de 
1ua vida jornalística e ao longo de sua vida pllblica. De 
modo que é inteiramente duneceu6rio repetir as mani
feRtações do meu apreço por V. Ex•, delejando apenas 
expressar o meu qradec:imento pelo aparte que V. Ex• 
fa.t 110 meu discurso, o que me honra bastante. 

O Sr. Ga!ldo Milllor- V. Ex• me permite um apane, 
Senador Odacir Soares? 

O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer, S• 
nador Gastão MUller. 

O Sr, Gutio MUller - Quando cheguei ao plenArio, 
V. EK• atava num treçho do di1curso em que analisava a 
pane cultural; ainda nio havia chepdo ao aetor educa
cional propriamente dito, actor que t uma upreulo da 
cultura. E. 5e nilo me engano, fazia uma 16rie de criticu 
A noua antip metrópole ... 

O SR. ODACIR SOARES - Eu atou anolioondo, 
denlro do proces11o hi111.órico brasileiro, a exclusilo do 
povo no prwc550 decisório do Pala. 

O Sr. Galllllo MWior - Pelo que eu mal-entendi, V. 
Ex• di1iu que o primeiro jornal bruileiru foi feito em 
Londres, que nó5 nio podiamoa ler srãficas no Brasil, 
enfim. recriminou. em parte, os nos101 amisos portuaue
le5 que foram os c:oloni:tadores d11 terra. 

O SR. ODACIR SOARES - Eu apenas constatei a 
now realidade hislórica. 

O Sr. C.otio MUller- Eloa realidade histórica 6 com
penuda pelo que Port.upl noa leeou. Todox os erros que 
Portugal po111. ter praticado na colonizado do Bruil 
do compensados por um fato: Ponupl, conquiu man
ter e n01lepr a unidade da pétria. Nós 10mos Brasil do 
Chuf ao Oiapoque e vice-vena, du marsens da costa a
d4ntica at~ a nDMa re&iio no Centro-Oeste, A qual per
lenL'ffllos; mante\-e a unidade da lfngua. V. Ex• se enten
de perfeitamente com o gallcho, do extremo sul como 
com o carioca de Jpanema. E isto n6s devemos A capaci
dade ponusuesa de manter a unidade date imenso terri
tório. De modo que. ae houve erroa que ae po111am la
mentar, eu acho que asa vantapm paa na balança do 
julgamenlo a favor da colonlzaçlo portusuaa. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. ODACIR SOARES- Eu c:oncordo piOIUimen
le com a5 palavras de V. Ex•, com o• conceito. emitidos e 
acho que, realmente. o5 portuguCICI nos lesaram a 
lrngua e a unidade nacional, altm de outros upectos re
levantes da nossa História. Concordo plenamente com 
v. Ex• 

O Sr. G:utlo M'liller- E quero, para tenninar, me 
c:ongralular L"Om o futuro, porque V. Ex•, como jA foi 
dito relo eminente Senador do Rio Grande do Norte, 
Carlos Alberto, eslá sendo lembrado como futuro Go
vernador do novo Eltado de Rondônia. Tenho a cctteza 
de que V. Ex• atingirA essa p01içlo, porque conheço V. 
Ex• dDide outros tempo5 ... 

O SR. ODACIR SOARES - Eu qradeço a V. Ex• 

O Sr. Gulio MIDer- ... e oei da pertinAcia, da oapa
eidadc de luta e da vontade de vencer de V. EK.•, que jA 
venceu em parte. ao atingir o Senado Federal por oilo a
no5. Tenho a cerleza de que V, EK.• chepré ao Ooverno 
de Ronddnia, para a satisfaçlo de todos os ICUI compa
nheiros do Senado federal e de todos os seus a.d.mirado
I'C5 e amigo~. 
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O SR. ODACIR SOARES - Fico muito 1rato e me 
sinto bastante estimulado com o apoio j' recebido de v. 
Ex• e, neste momento, reilerado. 

Prossigo, Sr. Preaidente. laso aignitica que. pela rre
qaencia escolar, men01 de um quarto da populaçilo bra
sileira obtf:m um nfvel razoAvel de alfabetizaçlo e cerca 
de .Ri5 por cento, apenus c:omplela o ciclo de estudaR pri
múriol. comuitueionalmente obri&atório para todos os 
hr.aailcims. 11150 1ignifa, pois, que enquanto a Consti
tuiçllo diz, no ~eu art. 176. que ••a educaçlo, inspirada no 
princrpio da unidade nacional e no1 ideai1 de liberdade e 
solidariedade humana, • direito de todos e dever do El
tado"', e acrescenta, no inciso U do§ 3t do mamo artigo, 
que "'o en1ino primário ~ obrisat6rio para todoa. dos 
!ICI:e aos quatorze anos. e sratuito nos estabelecimentos 
onchliR'" - na verdade o Es1ado brasileiro estA deiundo 
de cumprir o seu dever constitueional para com cerca de 
94' dos seus cidadios e que apena1 cerca de 69fo, deslel 
e11tllo sozando de um direito que a Con1titui;io, todavia, 
a todos a1qura, nominalmente, e tlo-16 nominalmente. 

O Sr. Hel•ldlo N,....- Permite V. Ex• um apane? 

O SR. ODACIR SOARES - Concedo um apane ao 
nobre Senador Helvfdio ~unes. 

O Sr. H ... ldloNaHI- Eminente Senador, V. Ex•ea
t.i pinlllndo o quadro da realidade do enaino em no110 
Pais. Vou citar um rato que taiYCL mereça participar, 
com as reservo naturai1, do discurso de V. Ex.•. que de 
cerla forma. repmenta um tUIItemunho d11 preeariedade 
do ensino superior no nosso Pa&. Recebi uma cana, ho
je, cm que o remetente nilo esquec:c:u o doutor an~e~ do 
nome. Eu sei que f: ensenheiro, e como;a a carta. que a 
mim ~ dirigida, dizendo: 

""Tornando ciente de que S. Ex• já ae encontra 
com o meu Clll'l'leulwn 'IIH em ml011"' - Esta 6 a 
subordinadll, a principal nlo ais\e- ·~nho dizer. 
lhe que estou a disposiçlo de trabalhar em qualquer 
lugar do Brasil. Diante mio. quero dizer-lhe que 
nunca fui politico e nem tamb6m riZ opo1içilo a ci
tuaç.lu". 

Nio tem a crue e 1ituaçlo foi acrita começando com 
a lena ••c". Infelizmente nlo coloçou a letra. ••ç••, 

O SR. ODACIR SOARES- 8 porque ele tem dQvida 
de qual t a oituaçlo do Bruil hoje. 

O Sr. Heltldlo Naaea - E: evidente que Cita amostra 
basta. t. a prova, infelizmente, da preçariedade do nosso 
ensino superior. 

O SR. ODACIR SOARES - ~ que nio apeoao nela 
Senadores e n61 polftims, mas wnb6m o seu eleitor, 16 
do Piaui, tem dllvida de qual6 a situaçilo no Bruil hoje. 
(Riooo.) 

Ma1, prosseguindo, Sr. Presidente, eu fico imenlamen
te grato ao nobre Senador Helvfdio Nunca pelo aparte 
qu~ vem enfatiur 11 no11111 prooc;upaçGes na lrea do en
sino superior, na 11rea do ensino cm aeral, e da instruçilo 
ptlblica em seral. Prosseguindo. 

Uma tal situac;io - que s6se pode qualiOc:ar como es
candaiO&II, A luz dos direitos elementares da cidadania ~ 
o fru\0 das raizes bilt6rico-cu1turail que, tradic:\onal
mente. tem barrado, de5de u nouas origens, o aceuo da 
grande maioria do no110 povo A partic:ipacilo no sow:rno 
do Pai1. Para nilo innos muito longe, no tempo, aqu1 te
mos um pequeno exemplo do meado do skulo p111ado, 
jA no 11 lmptrio, em pleno ,.inado de Pedro 11. Conta o 
professor Oracy Nogueira que, entio, ••a nobre Vila de 1-
lapctinp, ilustre cidade de Slo Paulo", fez veemente pe
dido ao ltapetininga. ilustre c:idtde de Slo Paulo", fez 
veemente pedido ao Imperador para que ali inltalas~ 
••uma escola de primeiro letras". porque IA hav1a 
••vérios homen1 bons". paulislas de quatro COitados, 
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que. entretanlo, nlo podiam ICt'V'ir na Clmara Munici· 
pal porque nl.o aabiam 111inar o nome. E ai temos. ao 
lado da espantosa defici~ncia de elliCOiarklade reinante 
em todu as camadas da populaçlo. num perfodo históri
co relativamente próximo, o exemplo de mais um obsd
cuiOI que. no Bra1il, aempre se colocaram ao aceuo d01 
homens do povo aos 6rpoa do podei' p6blico. e que n ... 
sa exprealo - ""homens bons" - o qualificativo de sua 
""bonda.de" nlo representava nenhuma aluRio a qual
quer suposta pnerosidade de Rentimentos, mas apenu 
um eufemi11mo, de vez que. na linguapm da 6poca .. ••fio. 
mcnR bons" 1i1nlticava proprietArios da terras- 01 Oni
COii que. no pcriodo colonial, aozavam do privil~o do 
direilo de votar, de &erem eleilos, e, no periodo imperial, 
do duplo priviligio de votar e 1er voladoa. [SBO porque a 
Consti&uic;lo Imperial que Pedro I noa outoraou, em 
1824. e que regulou a vida institucional do Pafs ati: a pro
clamaçlo da Repdbliça. estatuia, com muita prec:illo e 
mintlc:ia, uma rfs:ida esc:a.la de valorea. neiiiC terreno, 
para ela, como se vf:, de vital importincill.. Asaim 6 que se 
exigia dos eleitores de primeiro srau (os que elegiam o 
Colégio Eleitoral) que tiveuem renda lfqu.ida anual nun
ca inferior ••ao valor de 150 alqueires de farinha de man
dioca"': e, ainda, para maior rigor ati redundantemente. 
pois que o requisito anterior jA ex.clula tacitamente do e
leitorado os nlo-proprietArioll - estabelecia« a up.-... 
10 proibiçlo do direito de votar aoa .. criado1 de aervir", 
aoa '"jornaleiros" listo 6, oa assalariados em geral) e 101 
••c:aixeiro!l de c:aSIUI comen.iai1"'. Para merecer a con
diçilo de eleitor de aegundo srau (membro, porllllltO, do 
Colqio Eleitoral) a exiginc:ia aubia algun1 dasraus de 
"'bondade", e era de que o "cidadilo bom" po11uflle 
u.ma renda lfquida equivalente a ""250 alqueira de man
dioca"': renda, asa, que, para o ""cidadilo bom•• alcançar 
o direito de ILT eleito deputado ou '"senador. elevava-se ao 
mfnimo de quinhento1 alqueires e de mil alqueira de 
mandioca. respectivamente. E apenas uma alteraçlo se 
f" em tais disp05.ilivoa con1titucionail. ji quue ao run 
do lmperio. oiro anDA antes da Proclama;lo da Rep6bli
ca: a Refonna Saraiva. de 1881, estaheleceu a Lei elo 
Voto Direto. velha propoaiçlo dos liberais. que elimina
va os eleitores de qundo snu e substitufa a exia!ac:la 
d05 alqueires de mandioca pela poase de uma renda •· 
nual superior e duzentos mil-r6is. 

De a:rta fonna, sob ronnu divenas, usim continuou 
a aer e auim tem 1ido pelo tempo afora. Proc:lamada a 
Reptlblic:a, loso se Instalaram no poder u oligarquia a
taduail do partido tlnico de cada Estado, que, a aepfr. 
se interligaram na cbamada ""politica dos governado
res", a qual, na cdpula federal, ae fechava em li-mesma 
no fam010 condomfnio do cafi.com-loite. Por tr6s ou 
mesmo A (rente de tudo continuavam com o monopólio 
fechado do poder 01 mesm01 "homens bons" do [m
ptrio, 01 baroeo republiconoo do ca"' da oana-<lo
ac;llc:ar, do cac:au e da borracha. e do que Yicue, em su· 
ma, ao lonao do11 vários cicl01 de uma economia rural 
rraticamente utrativa e predat6ria, a substituir 01 anti
gos barões da farinha-de-mandioca - mas ICIIIpre os 
mamas bar6el. Oi banles das araRdes terras, dos lati
fllndios de baixa produtividade e baixfssimo nfvel de 
vida para as populaçc1es sertanejas, oa trabalhadores-do-
cito. que apenas sucederam 101 eKravo .. do-eito. E 
quando, 41 an05 depois. uma incipiente industrializaçlo 
começou a gerar um processo de urbanizllçilo aaacente e. 
esse fen6meno deu oaisem a suc:euivos foc:ol de rebeldia 
que convera:iram para a chamada Aliança Uberal e de 
deaemboc:aram atinai na Revoluçio de 30- 01 aconrcci· 
mentos, em tlltima análiae, açabaram por ser manipula
dos, empolgado5 e c:unduzidoa por c:he(a de oligarquia 
locais, descontentes e dislidentea da oligarquia centri.l. E 
nada reJlete melhor a realidade deue fenômeno que a 
frafle, espontHnea e uprasiva, de um daquela chefe&. o 
Praidente Antdnio Carlo1, de Minu Gcraia; "façamos 
a RM-oluçi.o aniCI que o povo a raça ... t:'ma YC.l: instala
do no poder o novo regime, logo o aeu chefe maior com
preendeu que o Pais começava a nucer para nova reali-



S382 Sexta-feira 18 

dadoo dcue fcn6meno que 1 1'rue, oopontinco o upi'OIIi· 
va, de um daquelea ch"et'e:t. o Presidente Antônio Carl01, 
de Minas Gerais;. '"f&GBMOI a Revoluclo anta que o 
povo a faça". Uma vez instalado no poder o novo nsi· 
me, toso o ocu chefo maior oomprocndcu quo o 1'111 co
meçava a na•:cr para novu realidades econ&nicu e 110-

c:iais; e. entio. Getdlio VIIIJU - mais aperto que o ou· 
tro- nlo 10 comprometeu com dilJer, mu pensou 1 fez: 
fez o Sindic:ato Intel que 01 trabalhadora o nzeuem. E. 
do sindicato auim nucido - de cima para baixo, maia 
um 6rpo de eontcnçio do trabalhador junto oo poder 
- nuceu uma fqp~ra muito tlpiea a representativa da 
n0518 realidade poUtico-IOCial, patriarcalilta e paterna
lista: o ""peiCio", ao inv611 do lfder sindical. Fipra nova, 
liA do lfder sindical, que 16 h6. pouco começou a dea
pontar, parcialmente, em a)Juns pont.os. limitad01, do 
pais, em aJaumas limitadas cateaoriu pror111ionaia. 

Para nio maia caniiU"-YOI - Senhor Pruidente. Se
nbora Senadora -com a mama evidencia a repetiHC 
monotonamente, num 111111-ndmcro de epil6clios e fen&
rnenos que tàn traçado o mapa d01 acontecimcntol eco
nõmicoa, IOdai• e pollticoa de noua História remota e 
re&:ente- por aqui encerro esta breve e superficial aem
plificaçlo daquilo que. a meu ver, acabou por constitui,. 
se numa caracterfltica cultural de DOIIB evoluçlo bilt6ri
ca. c,.io que poderl•moo denominA-la de ,.atlualla
-· talvea melhor ,. .... .__ 

11 o poder do Estado a eurccr-sc sob,. a ICIOicdade, 
10bre a eomunidade aacioaal, o povo, a N~o, com os 
mesm01 componente~ que caracterizam o poder do ..-r 
ra11Uiu sob,. a comunidade familial. Ele, o Estado, o 
Pai, ube o que mais eonvtm ao ICU povo, I. aua famDia; 
e, assim, decide, aempre '"pua o bem do povo e felk:ida
de pral do Naçlo" -como, um dia, o primeiro dcloo o 
diosc e o fez. Ele, o Estado, 6 quom docidc. porque ele 6 
quem u.be. Elo premia ou pune, favorece ou cutip. Ou
torp. 0 Prfneipc DOI OUtoiJOU a lndcpcndiru:ia Uma ... 
pno do lpiranp. Dcodoro nos OUIOIJOU a Rcpllblieo no 
Campo de Santana. E a rcpctiçlo iterativo do fenômeno, 
ao longo do tempo, açaba por llCOitumar, tanto ao 
Prlncipo quanto ao Povo. E cria--. cntlo, pela contum6-
cia, o costume - um f'enõmeno de mio-dupla do pater
nalismo, que transita no bin6mio tutoria-dependencia. 
Tudo, conocqU&ncia do divido IOcial que coto 1'111 oo.a
traiu com aeu povo atravb doi qua1e cinco a6culot de 
sua cxiltencia. Divida de oducoçio e de oadde, do olimcn
taçlo, de moradia, de bem-eatar, de todos 01 fatores, ea
riDI, que fazem, de uma populaçlo, um povo ponu.nte e 
participante de 1011 próprio dootino. E a dlvidaiOcialp
rou - OIÓ poderia ter 8Crado - a divida politico, que 6 
a ucluli.o do povo nu decilõel fundamentais do daltino 
nacional. E. &~~im, 01 dois fatores do mcamo len6meno 
ae interpenetram, intercondicionam, interalimentam, in
teruplicam, fazendo-te. ao mano tempo, interdcterml
nanta e inter-raultantea, num perfeito embricamento 
aimbi6tico de malesaoclai1. num fechado drculo-vicioao 
de naptiYidadc do bcm-pdblico naeional. E, quando 
chepmota um momento de criae- como 6 o em que • 
ta mos hoje vivendo - falta ao Poder a aolidariedade 
00011 do Povo porque ao Povo faltou, nu horu de dcci
lio anteriores, a coaaulta e a voz que cornaponsabilizas. 
oc o Povo pelu dccioileo do Poder. 

e preciso que tenhamos uma conacibcia muito nltida 
delta realidade nacional. a preci10 que a tenhamOI todos 
nós, que somos uma parcela do Poder- RÓI, a pequena 
elite de privilq:iados que, ao lonao doa llflculos. temos 
aovemado este Pai• A revelia de IIU povo. PrecillmOS 
nos compenetrar de que IÓ pelo caminho de uldar a noa
sa divida 101:lal e que 11ldorcmosa noua divida polftieo, 
a divida do Bruil para com seu povo. a divida do Bruil 
para consiao mesmo. E só entlo. e 16 allim, o Brasil .. l
darê, COCID e aolidArio consiso mamo, todu u auas 
dividas, as aternas e aobretudo 11 Interna. 

Por lato - Sr. Presidente, Sn. Senadores- 6 que dia
R, na abenura date discurso, que 16 uma total l1110111i· 
bilidade politica poderia ocultar o coohoc:imcnto dooto 
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verdade evidente: o nouo Pala estA vivendo a hora mais 
decisiva do 1111 destino nacional. Esta hora de cri&e tem o 
altlssimo poder de aclaru a conscil:ncla colctiva para 
ata noiiB dramitica realidade. A coniiCil:ncia de que 6 
preciso romper o circulo viciooo da dupla divida do Bra· 
Iii conliao mesmo: a divida aocial, que acre a divida poli· 
tica, que pra a divida aocial. Nate momento de abertu
ra do Pala a si mesmo, 1.1 auu pr6priu realidades mais 
prol\lndas. o Presidente Joio Fi&ucircdo, na aua esfera 
de açlo e de podet,j6 11 pode dar, praticamente, por qui
tado na divida de seu compromiuo de ••fazer d11te Pais 
uma democracia'" . .A. forças Armadu. por seu turno, jA 
deram o aeu uemplo de disciplina e ruponsabili.dade 
dvica, ao manifestar, de maneira inequlvoca, sua deter
minaçlo de cumprir, nos atritos limites da leaalidade. 
sua precfpua destina;ilo constitucional. Tudo que resta, 
daqui por diante, 6 a inatitucionalizaçlo l11i1lativa da 
democracia bruilein. Nós - Senadores e Deputados
somos o Poder Legislativo. E precilamoa ter disto uma 
c:onvicc;lo muito clara e muito fone. A n61, o legislativo, 
cabe, nesta hora, o poder. Assumamo-lo- nóa, 05 re
presentante& imediatos do povo e das unidada da fede
raçlo. Aasumamos, n6a próprios - 10m tutorias nem 
depend6ncias paternalistas - as ROIIBS iniciativa, u 
ROIIaSreaponsabilidades e 01 ROIIOI riiCOI. E com I ml
Kima urgincia. 

Era o que linha a dizer. (Muito bem! Palmu.) 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DIS
CURSO (}UE. ENTREGUE A REVISAO DO O
RADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dalla) -Sob,. a me
sa, comunicaçlo que vai ~er lida pelo Sr. I'-Secret4rio. 

IlUda a ICIUinte 

Exm• Sr. 
Senador Moacyr Dalla 
Presidente 
Senado Federal 

Slo Paulo, 16 de novembro de 1983. 
Sr. Presidente, 

Comunieo V. Ex•. nos termoo do •rliBo 43 alfnco A, 
do Reaimento Interno, que me auHntarei do pala no 
perfodo de 18 a 20 do oorrcnte mb. - ,_..., H•ot... c.-. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A oomuni
ea;lo lida vai l publica;io. 

Sobre a mesa, requerimentos que vlo ~er lidoa pelo Sr. 
1'-Sc<.'I'CIArio. 

Sio lidos e aprovadoa 01 111uintes 

REQUERIMENTO Nt 1153, DE I!IIJ 

Nos termos do an. 313 do Rqpmcnto Interno, requei
ro dispensa de intentfcio e pr6via diltribuiçlo de avulsos 
para o Projeto de Lei do Cimua n• 122, de 1983 (a• 
3/83, na Cala de oripm), de iniciativa do Sr. Presidente 
do Rcpdblica, que dispilc sob,. a incluslo, nos proven
tos deapooentadoria, da Gn~tificaçlo por Operaçilcs Es
peciais, e di outraa providâlciu, a fim de que rza:un na 
Ordem do Dia do IICIIio '"lllinte. 

Sala das Soosilco, 17 de novembro de 1983. - Al•lr 
Plato. 

REQUERIMElliTO N• 1154, DE I!IIJ 
No• tcrmoo do UL 313 do Rosimcnto Interno, requei

ro dispensa de intentfcio e prtvia distribuiçlo de avulso• 
para o Projeto de Lei da amara n• 161, de 1983 (n' 
1.717/83, no Cosa de oriaem), de iniciativa do Sr. Presi-
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dente da Repllblica, que Ox.a 01 valores de retribuiçlo do 
Grupo-Atividades de Comen:ializaçlo e Clwificaçlo de 
Cali, e di outras providencia, a fim de que fla:ure na Or
dem do Dia da oosolo ICIUinte. 

Sala du Ses!lilcs, 17 de novembro de 1983. - Al_.r -O SR. PRESlDEI'ITE (Moacyr Dalla) - Api'OYIIdOI 
01 requerimentos, 11 matf:rial I que H referem rq:urario 
na Ordem do Dia da llllio 111uinte. 

O SR. PRESIDEI\TE (Moacyr DaiiK) - A Presidln
cia convoca ll5llo atraordiniria a realizar-te hoje. 1.1 
18 horas e 30 mínutos, destinada I. aprcciaçlo das 110-

suintes matb'ias: 
- Projet01 de Lei da Clmara nl& 122, 161 e 232, de 

1983; c 
-Partes do Projeto de Lei do Senado n•221,de 1913-

DF, relativo ao Orçamento do Dislrito Federal. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SElVII.DORES: 
AltOYir Leal - Galvio Modesto - João Castelo -

Viramo Tâvora - Marcondes Oadelha -Cid Sampaio 
- Guilherme Palmeira - Pauos Pôno -Alfredo Cam· 
pos - Amaral 1-'urlan - Derval de Paiva - Roberto 
Campos - Lenoir Varps - Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali a)- Antes de dar 
inicio I. Ordem do Dia a Praidincia esclarece ao Ple
n6rio que, confonne o an. 368,1§ 1• e 2• do Reaimento 
Interno, quanto aos itens I a IS, ser6. objeto de delibe
raçlo pelos Sra. Senadores o prossea:uimento ou nio da 
tramitaçlo da matkia. 

Se o Plenârio aprovar o prouesuimento da trami
taçlo, o projeto continuarA em seu andamento normal, 
abrindo-se l.s ComiSIÕCI, quando for o caso, o prazo de 
trinta dias, em conjunto, para a apreaentaçlo de parece
ra de que a mat6ria dependa. Fiado este prazo a propo
lliçio ocrt inclulda cm Ordem do Dia, oom ou ocm pare
cer, aeauindo, dai por diante. sua tramitaçlo normal. 

Se. ao contrArio. o plenirio rejeitar o prouesuimento 
da tramitaçlo do projeto sob eu.me. aeri o mesmo enca
minhado ao Arquivo, em carlter def'mitivo. 

Com asea eadarecimentOI, pusa-110 ao ,_., 
A) Madrlulad-.-OnlenodaDia_ .. 

o i'looollrlo UIDoen .. - .. --ta. 
(§ I• do an. 368 do Jloaimcnto lntorno.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 22, DE 1977 
(N• 382/75, na Casa de oripn) 

A_,......,.ooart.766 ... _. 
., 5.452, do I• u •alo de 1!143 (C-Iolacio ... 
Leis do Tr-). 

Andamento: 
211-1-77 - Udo cm PlcnArio c dclpaehodo i Co

miullo de Lcaislaçio Social. 
12-9-79- ê aprovado na Comiaslo de Conati

luiçlo c Julliça (audieocia solicilada pela Comillio 
de Lcaislaçio Social), Parec:er f•vorbel. 

(Dependendo de Parecer d• Comillio de Losil
laçio 'Soei•l.) 

O Sr. lhmu Fruco - Sr. Prooidenle, pela ordem. 

O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dallo) - Concodo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pela o,.. 
dem. Sem revislo do orador.}- Sr. Prelidente. eviden
temente em carlter pessoal, nil.o em cari.ter da Lide
rança, pois nosso Lfder esi.A aqui presente. Nós nlo va
mOI colocar nenhuma dificuldade para a aprovaçlo doa 
itens I ao IS, que., de amrdo com o Regimento- e V. 
Ex• jâ cxplicou bem I. Casa. bucado nlo s6 no §I' como 
tamb6m no§ :Z. do ut. 368, que permitirê que. no prazo 
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de lO diu, as Comi.- deliberem oobre eotu mat6riu. 
Como olo malbrias que voltaria b Com._, nada w. 
moa a objetar para que o Plenlrio aprove 01 referidoa i
tens. 

Era o eaclarecimento que eu queria prestar a V. E&• e 
ao Plenlrio. 

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 01 Sn. Sena
dores que aprovam o PI'OJHIIIimento da tramitaglo da 
matá'ia permaneçam aentado1. (Pau ... ) 

Aprovado. 
A Prcaidincia encaminharA o projlto i Cornilllo de 

Lcsislaçlo Social. 
O SR. PRI:SIDENTE (Moao:yr Dalla) - 1._ Z: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA S• 36, DE 1977 
(S• 82/75, na Cua de oripm) 

Dllpile-. pad..tzoclo ........... o M-......-... 
Andamento: 
23-ll5-77 - Lido om PlonArio c clapao:hado u 

Comiuê5es de Economia, de Sallde e de FinanÇBA. 
06-09-78- Aprovado na Comilllio de Econo

mia Pare::er favorlvcl, nos term01 de Subltitutivo 
que oferece. 

04-04-79 - Aprovado na Comiulo de Consti
tuiçio e Justiça Parecer pela conlti.tueiona1idade e 
juridic:idade do Subaticutivo da Comiulo de Econo-
mia. 

16-08-79 - Aprovado n• Comisslo de Sdde Pa
recer contrârio ao Projeto c ao Suhstituti'lo da C.O.. 
misslo de Economia. 

(Dependendo de Parecer dK Comillio de Fi
nanças.) 

06-ll9-78 - Aprovado na Comisdo de Econo
mia Parcc;er favorlvel, nos tennOI de Substitutivo 
que: oferece. 

04-04-79-Aprovado na Comilllio de Con&ti
tuiçlo e: Justiça Parecer pela constitucionalidade e 
jurldicidade: do Substitutivo da Comiulo de: Econo-
mia. 

16-llB-79- Aprovado no Comi!llio de S.6de Pa
recer contrArio ao Projeto e ao Subathutivo da Co· 
missilo de: Economia. 

(Dependendo de Para:er da ComiAio de Fi
nan"'s.) 

01 Sr&. Senador que aprOYam o proucauimento da 
tramitaçlo da mal6ria pe:rrnanepm ae:ntados. (Pauli.) 

Aprovado. 
A Praidl!ncia encaminharA o projeto il1 ComiuOcl de: 

Finanças. 

O SIL PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 3: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 51, DE 1977 
(N• 3.107/76. na Cua do oripm) 

.,. .... nolaçlo .. ""' 4' .. Loll' 5.7!rl, .. 3 .. 
............ 1971, ... --,..._ .. podll
cacia ao _.,t l ~ .. FVNRURAL, e .. __ ,...,.....du. 

Andamento: 
29-6-77 -Lido em Plcnirio o dcapao:bado u Co

miuGos de Aaricultura, de Economia e da Lelis
loçlo Social. 

23-8-77 - Aprovado na Comiulo de Asricultura 
PaR'Cr ravorbcl. 

29-6-78- Aprovado na Comiaslo de Economia 
Parecer ravorêvcl. 

14-9-78 - Aprovado na Comiaalo de Lcaiolaçlo 
Social Pare:cr preliminar solicitando audiincia do 
Minisdrio da Previdincia 1 Allistencia Sodal. 

(Dependendo de Parecer da Comilllo de Lcais
loçlo Social.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) 

Os Sn. Senadona que aprovam o PI'OIICfUimento da 
tramilaçiD da malflria pel"lllancçam aonladoa. (PaUM.) 

Aprovado. 
A Prcaidàlcia encaminharA o projelo l Comillio de 

Lctlislaçlo Social. 

O SIL PRI:SIDENTE (Moacyr Dallal - - 4: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA NO 26, DE 1978 
(Nt 317/75. na Caoa de oripml 

R ...... oexllddolla ............ T-omRa-
ollol ... o,o .. •- ............... 

Andamento: 
26-4-78 - Lido cm Plcnlrio e dcopao:hado Is Co

mi..ae. de Sa6dc. de Lctliolaçlo Social c de Fi
nanças. 

I M-78 - Aprovado na Comiulo de Salidc Pa
recer privio concluindo por audl6nda junto ao Mi
nisl6rio do Trabalho. 

2-11-82 - Aprovado na Comilllo de Sa6de (ou
vido o Minist6rio do Tnbalho) Parecer favorA.ve:l. 
com Emendo que apmcnta de n• 1-CS. 

(Dependendo de Porccercs du Comilli!cl de (.e. 

l!i•laçlu Soci•l e de ~·inanças.l 

Os Srs. SenadoreR que aprovam o proueauimento da 
tramitaçilo da mat6ria pennaneçam sentad01. (Pau51.) 

Aprovado. 
A Presidincia encaminharA o projeto ll Comillilo de 

Lcaislaçlo Social. 

O SR. PRESIDESTE (Moacyr Dallo) - 1- S: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 37. DE 1978 
(N• 2.252/76, na Casa de oriseml 

llllpie ... n •I"DI<Cio ...... ladadl.._ 

Andamento: 
19-5-78- Lido cm PlenArio c dclpao:hado u Co

miulin de Constituiçilo c Justiça, de Transportu e 
de 1-"inançu. 

2-8-78 - Aprovado na Comillio de Consd
tuiçilo c Justiça. Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

29-R· 78 - .o\ provado na Comiuilo de Transpor
lei. Parecer concluindo por audilncia prtvia ao Mi
nial!rio da Justiça. 

26-4-79- Aprovado na Comisdo de Transpor
tes (ouvido o Miniat6rio da Justiça) Parecer con
trArio. 

7-6-79- Aprovado na Comisdo de Finanças 
Para:er ravorA.vel, nos termos de Substitutivo que o
fcrecc. 

12-9-79-Aprovado na Comilllio de Consti· 
tuiçilo e Justiça Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade do Substitutivo d~ Comiulo de fi· 
nanÇtt.s. 

13-9-79 - Lidoa om Plonirio os Parcccna R'l 
513-CCJ, 514-CT, 515-CE e 516-CCJ, ficou aauar
dKndo im:llllio na Ordem do Dia. 

31-1()-79 -lncluldo cm Ordem do Dia, \0111 oua 
discu.uio encerrada., voltando l.s comiuacl compe
tentes, em virtude do recebimento de Emenda de 
PlenA.rio. de autoria do Senador Jarbas Pall&linho. 

1'"6-81 - Aprovado na Comiulo de Consti· 
tuiçlo e Justiça Parecer pela constitucionalidade: e 
juridicldade da Emenda de PlenArio. com voto ven
cido, cm scporado, do Senador Lcile Chaves. 

Dependendo de parecera du Comillllco de 
Transportes e de Finan;as sobre a Emenda de PJe. 
nério. 

Os Srs. Senadores que aprovam o ptouquimento da 
tramitaçlo da mati:ria permaneçam sentados. (Pauli.) 

Aprovado. 
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A Praic:te~cia encaminhad o projeto As Comiu6el de 
Tranoportca, Comunicações c Obrao P6blica1 o de Fi
nanc,111. 

O SR. PRESIDENTE (Mo.eyr Dalla) - 1- i: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 57, DE 1980 
lN• 4.625/77, na Cua de ori&eml 

A_l,.oaart.l69do. Lol"'4.737,*15 
.. Jalho •• 1965 - CddJao EloltenL 

Andamento: 
10-10-80- Lido em PlcnArio c dcopachado l 

Comi11slo de Constituiçilo e Justi;a. 
(Dependendo de Parecer da Comisdo a que foi 

diltribuldo.) 

OH Srs. Senadores que aprovam o proiiCBuimento da 
tramilaçio da matf:ria pennaneçam sentados. (Pauli.) 

Aprovado. 
A Presidencia encaminharA. o projeto ll Comissilo de 

Con1tituiçilo e Ju1tiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - 1- 7: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA NO 711, DE 1978 
(S• 2.785/76, na Cua de orisem) 

Dtl- ndaciO ao art.. Z4 ola Lol"' s.m, * Zl 

.. ·-· .. 1971, .... --. OWip ... ,.,.. 
,.tedadtl-1 

Andamento: 
1'-8-78 - Lido cm PlcnArio c d01pachKdo I• Co

mit~Õe:S de Conttituiçil) e Justiça e de Economia. 
16-9-81 - Aprovado na Comilllo de Conoti

tuic;lo e Justiça Parecer contririo, com voto venci
do, em separado, do Senador Ouo Lehmann. 

(Dcpondondu de Plrecor da Comiulo de Econo-
mia.) 

()A Srs. Senadores que aprovam o prosseauimento da 
tramit.açlo da mal6ria permaneçam lentados. (PIIusa.) 

Aprovado. 
A Praidàlcia encaminharA o projeto l Comis&lo de 

Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Moao:yr Dalla) - ,._ 8: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 82. DE 1978 
(N• 2.883/76, na Casa de orisem) 

- .................. ~~~~~ata~ •• ,_ 
................ 1-Wllacio ..... -
lf<aJco.clentlllcao. 

Andamento: 
4-8-78 - Lido cm PlcnArio o dcopachado lo Co

misscla de Asricultura., de Economia e de Financas. 
18-11-lll -Aprovado na Comillio de Asricul

tura Parecer favorivel ao Projeto, com Emendu de 
n"s 1 e 2-CA que apraenta. 

(Dependendo de Parecera dao Comiiaa.o de E· 
conomia e de Finançu.) 

Os Sn. Senadores que aprovam o pfOIRiuimento da 
tramitaçio da matiria permaneçam 1111.tados. (Pauaa.) 

Aprovado. 
A Prcaidência encaminharA o projeto u Comiaai!cl de 

Economia e de Finanças. 

O SR. PRESIDI!STE (Moaeyr Dallal - 1- 1: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 45, DE 1979 
(N• 97A/75, na Cua de ori&cml 

bMia ola --leio oa loalltato N..._l * 
Prct-~.-----·••tldadel ... _.....-........ __ _....... 

Andunento: 
27-6-79- Lido cm PlcnArio o despachado u Co

mi .. a.o de Lcaislaçlo Social e d"c Finançao. 
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I ]..9. 79 - Aprovado na Comilllio del.etlialaçlo 
Social Plrecer favonlvel. 

(Dependendo de Parec:er na Comilllo de Fi
nanças.) 

·o. Sn. Senadore~ que aprovam o proueguimento da 
tramii.BÇio da mattria permaneçam sentados. (Pauu.) 

Aprovado. 
A Presidincia encaminhard o projeto A Comiaslo de 

Financ;u. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 10: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nt 68, DE 1979 
(N• 2.248/76, na Casa de oriaeml 

Dollao • .....,..._ nllfnl•·-· ... ........ .. terrlhlrlo ....... 1 ..... _,.. ....... ............... 
Andamento: 
4-10.79- Lido em Plenario e delpachado b Co

mi..acs de Conoliluiçio e Jualiça, de R~ &te
riores e de Economia. 

7.5.80 - Aprovado na Comilllio de Conoti· 
tuiçio e Justiça ....... , favorlvel. 

1•-4-81- Aprovado na Comisslo de Relll9iloa 
Exteriores Parec:w favortveJ. 

(Dependendo de ..,,_da Comiulo de EA:ono
mia.) 

01 Sra. Senadores que aprovam o prouesuimento da 
tramitaçio da maliria pennane;am sentados. (Pauli..) 

Aprovado. 
A Presiclincia encaminharA o projeto i Comilllio de 

Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- 11ft! 11: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1980 
(N• 1.410/73, na Cal& de origem) 

Madlllao 1 Lil .. 5.107, do 13 .. - .. 
1966,.,. ..... a Fula .. Gonotla •• t .. pa .. 

Senlça, --- oapodol pon 1 -...:1• 
......... - pft.prlarilrfu. 

Andamento: 
28·5-80- Lido em Plenlrio e doopac:hado b Co

milliloo de Lcsislaçio Social o de flnançu. 
JC).I0-80- Aprovado, na ComiiSio do ~.qp .. 

laçlo Social, P•rcc:cr prtvio oolleitando tramilaçio 
COJijunto com 01 Projetoo de Lei do Senado n" 243, 
de 1979, o 46, de 19811, o diliaineiajunto ao Minil
tf:rio do Interior. 

14-11-80- Aprovado em Plcnlrlo o Requeri· 
monto n• 512, de 1980, de autoria do Senador JA. 
noir Vargu. de tnmitaçlo conjunta com 01 Projo-
toa de Lei do Senado n• 243 de 1979, e 46, de 1980. 

3-9-81- Anaado ao projeto o Aviao n•411, de 
1981, do Ministbio do Interior, encaminhando u 
informaç6elaolicitados. 

(Dependendo de Pareceroo dao Comiuilroo de 
Lcsiolaçio Social o de Finançao.) 

0a Sn. Scnadom que aprovam o p...,_uimonto da 
tnmitaçlo da matbia permaneçam oenladoo. (Plu11.) 

Aprovado. 
A Proold&ncia cncaminhanl o projeto b Comillllca de 

Lesislaçlo Soc:ial e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 12: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nt 49, DE 1980 
(N• 68/79, na Cua da oriaeml DJ.ae-1·--· ................ ........... ·-·--Andamento: 

12-9-80- Lido cm Plcnlrio e delpachado ls Co
mils&s de Constituiçlo e Juatiça, de Economia, de 
Sa.Qde e de Finançu; 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soc;lo 11) 

25-9-80- Aprondo em Plenlrio o Requerimen
to n• 391, de 1980, do Senador Oilvan Rocha, de 
tramitaçio c:ol\iunta com os Projeto• de Lei do Se
nado n"' 57, 59 e 78, de 1971, 24, de 1975, e 4, de 
1976; 

3·12-111 - Aprovado na Comilllio de Conati· 
tuiGI,o e Justiça Parecer ravortvel ao Projeto, com 
Emenda; pela inc:onalitucionalidade e injurldicidade 
do Subatitutivo da Comilllo de Asficultura ofeteei· 
do aos projet01 de lei do Senado que com eletnmi· 
tam, votando vencid01 01 Senadora Leite Chavca, 
Nel10n Carneiro e Moacyr Dalla. 

(Dependendo de Plrecerca du Comilliloo de E
conomia, de Sa6de e de Finanças.) 

Oa Sra. Senadores que aprovam o proueauimen.to da 
tramitaçio da mat6ria permaneçam aentadOJ. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidencia encaminharA o projeto b Comiuae& de 

Economia, de Sadde e de FinanGU. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- 1- 13t 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1980 
(N• 1.04Sf79, na Ca11 de origem) 

Altora af2t da 11t. lO da Lol., 4.!1!11, de 16 .. de
••bra del!l64, ... ''dlopilo...,. o-om 
edlftcocieo e u IICDrJIOnciiH lllablllirlu", 
..._. ....... .._ poriparoa, npla- I 

nallzacla de obrulllterlll e lallnu- ftllldna, 
o • .....,... .. 1111r• dedllelau reullel de coatoml
alo, e •• llllrU pmldindu. 

Andamento: 
Z.IO.SO- Lido cm PlenArio o dcapachado l Co. 

miuilo de ConatituiGio e Juatiça. 
(Dependendo de Parec:er da Comiodo a que foi 

diotribuldo.) 

Os Sra. Senadora que aprovam o proueauimento da 
tramitaçilo da mat6ria permaneçam acntaclos. (Pluu.) 

Aprovado. 
A Presidincia encaminharA o projeto A Comillio de 

ConslituiGio e Juatiça. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - - 14: 

PROJETO Dll LEI DA CÂMARA N• 58, DE 1980 
(N• 1.639/79, na Cua de ori10m) 

..__........,.ro .. ut.4ssu~ 
daa ....... Tnltalho. 

Andamento: 
10.11).80 - Udo em Plcnlrio o deapachado b 

Comi..acs de L11iolaçilo Social e de Financu: 
26-3-81 -Aprovado na Comilllo do Lcsillaçlo 

Social Plreeer favorlvcl. 
(Dependendo de Pa,_,. da Comilllo de fi. 

nanças.) 

Oa Sn. SOJUJdoroo que aprovam o prooaesulmcnto da 
tramitaçio da mattria permaneçam acntaclos. (Plusa.) 

Aprovado. 
A Prooidêneia encaminharA o projeto b Comi..acs de 

Lcsiala;io Social e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 15: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nt 62, DE 1980 
(N• 1.871/79. na CBII do oritJem) 

~- ........... !f9 da Lei .. 6.6'78, de 14 
......... 1979, .......... -. nqulolclo .. 
.......... pdblle. .. .u.lallllncia Dlnla ......... 
.....pei1JIIIIca Eleltanl,e .. DDb"II_......U. 
Andamento: 

10.10.80- Lido em Plonlrio • deopac:hado b 
Comillêles de Conatituiçlo e Juotlça e de Scrvi;o 
Pliblic:ol Civil. 
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24-11-112 ~Aprovado na Comilllo de Con•U· 
tuiçilo e Juat:i;a Paracer favorêvel, quanto ao mUi
to. 

(Dependendo de Plrecer da Comilllo de Serviço 
Pliblico Civil.) 

Os Sn. Senadores que aprovam o proi&CSuimento da 
tramitaçlo da matkia permaneçam 1011tado1. (Pauli.) 

Aprovado 
A Presidincia encaminharA o projeto A Comilllo de 

Scrvi;o Pli blieo Civil. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - lte• 16: 

8) Madrla 111 b'lllltacila -

16 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1980 

Votaçlo, cm primeiro turno (aprceiaçilo perlimi· 
nar da consUtucionalidade, nos term01 do.art. 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Sena
do n• 280, de 1980, de autoria do Scn•dor Itamar 
~ranco. detormin•ndo que a Ordem doo Advopdoo 
do Brasil opine aober a eac:olha de magiatradoa que 
devam inlepar tribunal• com jurildiçlo em todo o 
terril6rio nacional, tendo 

PARECER, oob "'634, de 1983, da Comilllo -.. c-. I Jasdca, pela inconotitudo
nalidade, c:om voto vencido do Senador Jos6 ls:ú· 
cio F errcira. 

Em vou.çlo o projeto, quanto A conatitLK.;onalidade. 
O. Srs. Senadora que o aprovam queiram pennaneaer 

1Cntado1. (Pausa.) 

O Sr. J ... Lolto - em nome da Udcrança do PDS 
voliiiiJ.os contra o projeto. 

O SR. PRESIDE.VrE (Moaeyr D•lla) - Rqcitado. 

O Sr. lta111r frueo - Sr. Presidente, poço vorifi· 
eaçlo de votaçlo. 

Eu poderia ate dizer que o projeto foi aprovado, por
que a Liderança do Governo permaneceu acntada, mu, 
em atençilo a V. Ex• vou considerA-lo rejeitado. 

O SR. PRDiiDENTE (Moaçyr Dalla) -ll evidente a 
falia de ....., •• De aoordo com o R11imento Interno, 
vou suspender a ...ao por 10 minutai, fazendo 181' a 
campainha para chamada dos Srs. Senadorea, a fim pro
cedermo• .t nova vota;lo. 

(Sw-oiul6h.,..t4m/mlllll.o..mlol,... 
-no às 16 htmU • 6 mllrulos.) 

O SR. PRESIDEI\TE (Moacyr Dalla)- Eotl roaber· 
ta alelllo. 

Sondo evidente a falia de ,..,_, a votaÇao da· ma· 
t6ria fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla)- Eod 018018· 
do a mattria conslKnla da Ordem do Dia. 

hl oradores illlcritos. 
Condedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferrei

ra. 

O SIL BENEDITO J'EIIREIRA (PDS - 00. Pro
nuncia o ICII1Iinte dileuno.)- Sr. Prooidonte. Sn. Sooa· 
dores: 

A aencrosidacle, a aolidariodade aobretudo a boall de 
nossa gente, prlaioneira da correria, da lnaia de recu~ 
rar o tempo perdido para trilhar a Cltrada do delenvolvi
mento, vem permitindo acjamos vftlmu, do maia humil· 
de, ao maia letrado e iluatre, de uma campanha, talvez a 
amai• bem industriada e 1util e, conaeqaentemeate, a 
maia diab61ica de quanw 1e tem noUcla ou poderia MI' i· 
mqinada., como arma para dCICitabilizar e deatruir toda 



Novembro de 1983 

a nossa estrutura familiar. 10cial e econõmica, 10b oco
mando do bem orquestrado realejo do distributivismo, a 
anna sccreta muito bem utilizada pelos n01sos adver
~rio~~o~ e eles têm alcança.do bi.tOI porque verifico que 
como cordeiro~ imbec:ilizados caminham01 ctlei'CI plll'l. 
o matadouro. 

E o arave, Sr. Presidente,leja por comodismo ou ma· 
mo por desespf'rança o certo ~ que, pouco a pouco va
mos todos nos I'-'Omodando, vamos de cena ronna nos 
ens:anjando na corrente do distributivismo, para como 
poULicos.. n.Ao licarmos mal po&icionados como o nouo 
povo, mesmo que tenhamoa que violentar as noll8s maia 
caras e intimas convicções: votamos ou n01 posiciona· 
mm a favor da ••onda'' o quanto maia depi"CCIa melhor 
para muitos. Os exemplos, Sr. Presidente, lio tantos 
que, muito lonp: irlamm para enumer6-l01. 

Bastaria entretanto, Sr. Presidente. para ilustrar o ra
clodnio de que intento nesta oponunidade, para caracte
rizar o quanto vamos e tilo rapidamente nos davcstindo 
da roupagem de lideres para transvestidoa de moderno• 
Raiii•HOOIIs irmos legislando, legalizando ou meuno di· 
retamente diatribuindo o que nlo nos pertence, como 6 o 
caso recente d014 Oarimpeiros da Sem Pelada ou mesmo 
o tristemente famoso Decreto-lei n• 2.065. Quanto ao 
primeiro, ao projeto Curi6, aabemos todos. ~ inequivo
camente mais que defenúvel, seja moral ou economia
mente, por descuido ou comodismo, o Poder Executivo, 
ao orpnizar e diri1ir 011arimpei1'01, espoaou e auumiu 
a irreaularidade dos mesmos. em total desrespeito ao ai
varA de pesquisa concedido e qora propriedade d01 a
cionistu da DOCEOEL. Poi1 bem, como aoluçlo, aliAs 
il'ftCUsêvel, vetou o projeto "Curi6", no entanto, numa 
medida tipicamente anedótica, a u:emplo do alemilo 
cuja mulher prevaricava, vendeu o aofl utilizado pela 
mulher para a prãtica da infidelidade, baiJ.ou-ae um aim
ples decreto, prorrogando por maisaJauns anoa a perma
nencia dos sarimpeiros na Serra Pelada. 

Quanto ao aegundo e11.emplo, o Decreto-lei nt 2.065, 
•abemos, como sablamos todos., espeçialmente os que 
combateram intranaiJCntemente. apecialmente os que 
votaram contra o hoje diploma legal. embora •ndo um 
verdadeiro .. purpnte" para 01 aaa.lariadoa das faix.as 
mai1 altas, terê uma dura,ilo delimitada no tempo, mu 
para as exaustas e maia combalidas pequenas e m6diu 
empresas, no cuo as nacionai1, passou a nprnentar um 
insuport6.vel 6nus nscal e, 0 que 6 pior 1 ele maneira per• 
manente. 

E, ilto, Sr. Presidente, neae eoclr1lxulo modelo ec:onõ
mico jê enpjado ao diatributi•lismo que, ji hi muito, 
vem matando a "plinha do• OVOI do ouro" Yilto, IIISUn· 
do alguns crkicos da nOASI polltica tributAria, UICYel"8· 

rem que. o Brasil, antn do Decreto-lei 2.065, til o excea
so de aaçilo, nta•a colocado num patamar !lo alto em 
mat6ria de cars:a tributliria que. entre todos os pala do 
mundo s6 tinha 2 companheiro•, o lrl e a Turquia. o 
que, por certo, dispensa maiorca coment6riol. 

No entanto, Sr. Presidente, n01 doia cuos,l6 10 preo- · 
cupou com aspecto imediato da caiu. naturalmente den
tro da ••onda diatributivista" eom a preaen~ d01 prim
peiros e assalariados nas plorias da ca-. esqueci
dos, toda. nós, lidera e lideradoo, povo e Governo, de 
um lado, a importlncia do respeito l ordemjurfdica e de 
outro tcnta.nnos ianorar q\\1, muito maia importante que 
a perda transitória de alauns pontos percentuais n01 rea
juates dos ~al6lri01 6 a perenidade do emprq;o, e onde 01 
aluais e futuros empnsos 11111 empresu capitalizada? 

O curioso, Sr. Prel.idente, 6 que niquem, e ultima
mente. nem mesmo 01 adoradores do E1tado-patrlo 1 
proprietário, ousam defender o no11o Eltado
empreaA.rio, tal a eloqfincia e enormidade doa nllmero~ 
do d6ficil p6blico. da incapacidade aerencial do Poder 
P6blico .. No entanto, poucos entre nóase detiveram a e
xaminar a nova cara:a tributAria, 01 aumentos dumesu
rados das alrquotas que premiaria mai• ainda OIIODCS:a
dores mu que, fatalmente. levar6 l insolvincía a:rande 
parte das empresas pequena e m6didas na hora de reco-
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lhcrem CrS O,S8 (cinqaenta e oito eentavos) por cada CrS 
1,00 (hum cruzeiro) do lucro YCrificado em HUI ba
lan~. 

Como Jabemoalodoa, Sr. Preaidente,oobretudo nesta 
6poca em que a inadipl&ncia atA institucionalizada, difi
cilmente. o cootribuinte honesto u:rf. dinheiro em Ç~.iu, 
porque o ... luoro triiNlivel eotarl in!oerido totalmenta 
nO capital do trabalho do ICU nes6cio, quando nlo esteja 
Cllminhando para a conta de lucro• 1 perdu, o que lna
r6 ao pldlê d01 no~ "'aenerosos" banqueir01 para, 
com juros proibitivo•, obterem 01 recunoJ pan entrep.r 
a "parte do leio" ao Governa federal. 

Dizem os entendidol, Sr. Presidente, qu' "'o veneno da 
cobra vem na cabeça ou no rabo". No c:aso do Decreto
lei n• 2.00, sob ••a cortina de rumaça" de penalizar-ae I 
especulado do dinheiro, nu operaç8es de curto prazo, 
eliminou-li um dos maia que vilidos instrumento& de ca
pilaliza,ilo das emprwu que era o Decreto-lei n• 157 e, 
como demonstrado, invibilizou u pequena e mldiu 
empresas, via aumento das al(quotaa do Imposto de 
Renda para peuoas jurldicu e. concomitantemente, au
mentou mais de 50'1, para o lucro tributado, a Hr distri
bufdo e, por fim, formaliza, ou melhor lepliza a in
tendo de dar aos aovcrnos ntad\laia mail lllt na aHquo
ta do JCM, ou aeja, eleYar a j6 mail que proibitiva ali
quota de 16 para 18'1, o que repraentar6 um aumento 
multiplicador ele 12,5'1, em cada operaçilo de todu u 
mcn:adorias. 
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A ~!~~.:olha da eatrada larp e C6cil do aumento de im
postos, Sr. Presidente. e. inequivocamente, fruto do ime
diatismo da crimino .. aeneroaidade oom 01 recunos dos 
OUlrOS, que premia 01 ~ ••oa hpartOI'' que sonesam. 
Alilll, em todos os paloes civilizados, onde o reapeito alei 
e a moral ainda perduram, quem aonqa impostol 6 cri
minoso, 6 peculadriÕ, 6 ladrlo. No Brasil. e "-vivo e es
perto" quem lesa o r1100, mu, tal conduta, Sr. Pmiden
te, nlo tenhamos dóvidas, e fruto, 6 filho prado na• e:a
tranhas do monstro do distributi•ismo. 

Tanto 6 verdade que muit01 administradom, no Bra· 
1il de hoje, leviana e inconseqdentemente qem e procla· 
mam que. na crise do cbempreao. a Unilo, o Estado e 
os M'unidpios devem emprepr. mesmo nlo tendo nec~~~
sidade nos 1eus quadros. 1 o pior, Sr. Prelidente. 6 que 
slo aplaudidoa.llo loundos. Daf, Sr. Praidente, ajua
tilicativa, que nilo justiftca coisa a)Juma, mu que UIIBJI1 

os 11011epdora do impoolOI. 
Para 11 ter uma id!ia a quantas andam01 na lrea do 

emprea:uiamo eatata.l, mesmo tendo-u em vill8 toda a 
automati.~:açilo e modernizaçilo da adminiltraçl.o pllbli
ca, naturalmente, deveria ata ter diminufdo OIRUI qua
dros, a eaemplo de todo1 os aetorea da economia. que 
vem, nos óltimos lO (trinta) an01libenndo muita mio
de-obra. No entanto, vejam01 a compellncia, apnerosi
dade, o respeito dos DOIIOI ,aYCrno• pua com o suor 
dos contribuintes de impo1101. Vejamo• a verdadeira or
ai• do emprcsuismo, no 111'\'iço p6blico brui.lciro. Aqui 
estA, Sr. Praidente. 

QUADRO-I 

ADMINISTRAÇÀO I'OBLICA EM RELAÇAO À POPULAÇAO GERAL 
E EM RELACAO À POPULAÇJIO ECONOMICAMENTE ATIVA OCUPADA 

Dlll:rttaloocto 1940 1!1!0 

Populaç!o Geral 41.236.31S Sl.944.397 
Funcionários Póblic:os 40S.628 512.644 

I p/ 101,66 I p/ 101,32 
Populado Ativa 
Ocupada 14.7S8.S98 17.117.362 
Funcion6rim P\lblieos 405.628 Sl2.644 

I p/ 36,38 I p/ 33,39 

No S...Jco NUca .._, iooladamente, a aituaçlo 
nlo diYerp muito do todo nacional, Yisto que em 1958, 
Unhamo• em todo• os minilt6rlol. inclusive nos milita
ra, 212.137 111rvidoru. em 1963, um aumento relativa
mente pequeno, atinafamoa 218.6061Crvidora rederail. 
em 1980, qundo atimativa do DASP aomente nos ml
niat6rios ciYia, terfam01 600.000 Hn'idora eletiVOI. 

Como ae vi. Sr. Preaidente. o quadro em anellO retrata 
bem os resultada~ da orquestraçlo do realejo do diltri
buitivi~ma. Em 1940, quando nlo conlivamoo com n. 
nh.,.ma mecanizaçlo no Pafl e em conseqotncia tudo era 
manual, nlo contéYamos com a1 mêquinu e16trieu te
lefone. interfonea. computadores etc., etc., UnhamOS: ia
cluaive •eaurança, JuatJ~ e Fo11111 Armadas, um servi
dor p6blioo para cada 101,66 habitanlel, ou 1 para eada 
36,38 pessoa que trabalh11111 na iniciativa privada. 

Em 19SO, com uma populaçlo de Sl.944.397 habitan
tc5 tinhamos 512.644 servidora p6bliCOI o que equivalia 
I runcionArio para cada 101.32 habitantea e para uma 
popula,io economicamante aliYa ocupada, de 
17.117.362, Unhamos I oervidor para cada 33,39 traba
lhadores nas atividadel priYadu. 

Em 1960, perfodo em que a demaaoaia eleitorelra mai1 
campeava no Pala, ainda assim, dnham01 maia rapcito 
pelo suor do CXJntribuinte, pelo dinbeiro pdblicci:•para 
uma papulaçio total de 70.119.071 habitantea e ainda 
noa albores da moderniza-o e mecaniza'lo do Pafl, 

1960 1978 ·-70.119.071 93.204.379 119.070.865 
661.911 1.152.)41 1.812.152 

I p/ IOS.93 I p/ 80,88 I P/ 6S,70 

22.6SI.263 29.S4S.293 43.796.763 
661.911 I.IS2.341 1.812.1S2 

I p/ Ji.22 I P/ 2S,63 I p/ 24,16 

&inhamos um aenoidor para cada 105,93 habitantes e 
34,22 individual trabalhavam, pravam recui'IOI na ini
ciativa privada para pap.r um dos 661.911 ICI'Yidores 
p6blicoa do Pais. 

Em 1970, apesar de contannoa com 01 iastrument01 
lesais autoritlrios e de CJICCIIIio, alem do apoio exponli
neo da1rande maioria da opinilo pGblica e por ilto m• 
mo. nlo preci .. ndo cortejA-la, com empresuiamo e jl 
contando o Pafs1 em particular a Administraçlo Pdblica 
com um farto inluumental de modcntizaçla e equipa
pm, """' uma papulaçia de 93.204.379 habitantea, 
tínhamos um quadro de funcionArias pOblicoa, em todos 
oseocalileo, Federal, Eataduale Munioipal dol.l52.341 
ou I servidor para cada 80.88 habitanlel o para umajl •
vantajada populaçlo econômica atlva ocupada da 
l9.S4S.293, o que correspondia, somente 2S,63 peuou 
trabalhando e produzindo para cuat&ar I servidor pdbli
co. 

Em 1980, em que puent todos 01 •foi"ÇOII para a da
buroc:ratizaçlo, toda a modemizaçlo inuoduzida, lodos 
01 cortes ante a cri&e que ROA UIOla e vaiiiBiisa,paçu ao 
mais que irresponúvel distribuitivismo, chesamoa ao 
abaurdo de uma populaçio de 119.070.86S habitanlel e 
um quadro de I.Bil.IS2 oervidorea pdblioos o que equ~ 
vale a I servidor para cada 65,7 habitantes. O pior St. 
Presidente 6 que todo o •forço nacional. Ooverno e ini
ciativa privada, para elevar o volume de peuoas da po-
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pulaçlo economicamente ativa a condição de ocupada 
que re~ultou naquele ano de termos 43.796.763 pessoas 
ocupadu serando I'CC'ursos para a economia nacional, 
tal o empreJuismo mais que purnsitilnte do distribuitivia
mo que, pn:c:islvamos, jâ entlo de 24,16 trabalhando 
para custear I 1trvidor p6blico do Pais. 

Nlo tenho estatl1ticas maia m:entes, Sr. Prelidente. 
mas V. Ex• e nobres colegas, pela evoluçlo dos nWneros, 
e sobretudo considerando de um lado a onda crescente e 
avaualadora do dilitribuitivi•mo irresponlivel e inconse
qUente entre nós, a falta de espfrito pdblico, comporta
mento de Esttdistas que se raz cada vez mais ausente en
tre 'nós, permitirA imaainar um empreguismo muito maia 
acentuado no serviço pdblico brasileiro. 

Na realidade. Sr. Presidente, como salientado, tais e 
tamanhas as disLorçôes e tantos llo 01 riac:os da pouca 
ou nenhuma divulsaçlo, a conseqUente e neeessAria re
pen:uçAo da verdade como tambf:m o riac:o da divul· 
pçilo distorcida, du chamadas meias verdades que. 
muitos de n6a, mesmo acicatados pelos desatinos que af 
estio salllndo u nos111 vidas, chqamos ao abaurdo do 
desinimo do 11nilo vale a pena", rea.ioso1 de sermos ta· 
xados de morati~atas, de Caxias, o que no vernAculo do 
deboche tio em vop. entre nÓI, j6 ~altamente depreciati· 
vo, lemos medo de aermos identificados como '"chatos .. , 
como criadores de dlnculdada quando o certo no Brasil 
de hoje 6 dar ••um jeitinho'' para ser aimpitic:o. 

Para cheaarmos ao cao11 econdmic:o e social em cujo Ji· 
miar no!ii encontramo!li, Sr. Presidente, nlo temoa como 
negar, pela açi\J \JU pela omisllo, a nOJia seraçl.o pollti· 
\."8, C. inequivocamente a srande I'Ciponsê.vel, vflimas ou 
algole5, talvez mail vitimas que algozes, iria dizar os 
que forem eSCI'C\"Cr a noua hl~at6ria, os que forem com·• 
pul5ar os nDISOS anai5, mu a •erdade. Sr. Presidente, ~ 
que lodos nós, bem o sei, nlo aOAiarfamos de entrar ou 
sair pelai panas dOS fund01 da história, que fatalmente, 
desc.TCverd para a posteridade, o n0150 c:omponamento 
como lideres, como representantes dos noiS05 Estados. 
Dai porque, Sr. Pre!iidente., a minha ans:u1tiosa veemen
cia, daf, ser eu, muitaJ vezes oau5liVO. na bua de uma 
IBfda para este emaranhado em que nos encontramos e 
que vai-IC qravando cada vez mais. 

Urp, Sr. Presidente, antes que seja tarde demais, ado
temos o en1inamento do arande Winston Churchil quan· 
do nos Jesou como politico na acepçil.o da palavra, o en· 
sinamtnlo lapidar. "0 PoJilico &tadista tem em vi11a as 
Cuturas seraç&s e o polflieo milldo da polftica pequeni· 
na, ali sempre de olhos nas pr611.imu eleiçae.". 

Somos, Sr. Presidente, e o tenho salientado constant. 
mente. um povo sumamente dac:uidado, talvez porque 
Deus aa sua inc:omensurlvol bondade. n01 tenha cumu· 
lado de rantoa favora üo c:onçecfidola outros PQ\'01 da 
terra e para quebrar a monotonia de tantu facilidades, 
fu:am01 n61a criar problema e dificuldades. 10mo1 mu
tres do CICI.pismo. do ""depoi1 eu faço" e em transferir
mos u noiiBa I'Ciponsabilidades, tudo jopmos na1 CIOI- • 

tu largas do Governo ou entio, malandramente, josa· 
mos a culpa no "'dcllino" que Deu1 noe: deu. 

Todos condenamos u sinecuras aovemamentai .. u 
mordomiu, a Oltatizaçlo da eeonomia, 011flm a mA aeo
tlo da cousa pllblica, mas peii.I'OIImente a cada dia que 
passa vam01 verificando como vai minsuando entre n61 
os que naistem a tentaçlo du facilidades oficiais, e que 
.sem 01 bafejo.s da chapa branca procuram con1rruir 1 
srandeza do Paf1 e cumprirem com todu as obripçôes 
lesais. pQando reliai01amente os seus impostos, e os que 
o fazem ainda. precisam e devem fad-lo sem alarde pois, 
ao mesmo tempo em que festejamos como '"vi\'Os e ea
pertos" os peculat6rios que aone1am, ridiculariramos 
como "'tolos" 01 que contribuem c:orretamente para o ~ 
riria. 

Se por um lado os distribuitivistas prof111ionais que 
nunca produzem n111da, porque estio sempre ocupados 
infernizando a vida d011 que efetivamente pram riqueza, 
que ela. 01 di~atribuitivistlll, condenam, mu a querem 
di.tatibuir, dr ou1ro, favorecendo a estalizaçifJ, temos 01 
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fal'ios empresários, os permanentemente oC'upados n01 
••coquetf:is", na coluna social dos vefc:uiN de comuni· 
caçào, mas sempre dependurados nos c:ufm pllblico1 e 
de m11neira tal arrosantes u L':Crt~• da impunidade que se 
permitem, apól solpes que aboorvem orçamento• de 
mllitlllli unidades da Federação, a atacarem as n051as 
mais aha.s autoridades, e tudo isto, Sr. Presidente, vai j. 
ntxoravc:lmente nos levando. como povo, como Naçil.o a 
total daobediência e desrespeito As leis e A ordem, enfim 
11 insesurança que, vai se imtalando na COJUc:ilnc:ia de lo
dos, especialmente nos habitantes dos arandes centro1. 

!'ia verdade, Sr. Pruidente. de minha pane, por feitio, 
irei prote~tar e rqjstrar o meu inconformismo enquanto 
tiver fõlego para fazi..lo, sinto que pouco ou nada temos 
feito ou iremo5 consesuir realiar se nlo formarmos urna 
corrente 11nie.a de comportamento e açoio, povo t Gover
no, tantos silo 05 dacuidOJ e erroa acumulados a~ aqui. 

Sovembro del983 

Tenh~ C"m milo~a. Sr. Presidenle, um quadro que relra
ta 1.':0111 muita cxatid3o 05 efeilo~a, os frutos do realejo. da 
orlo)UI!litraçlo 1..3.da vez mai5 ousada do5 di5tribuitlvistu, 
dos bujulildl,re~a, dos b11.jula.dores do pn\·o, dos corte5il.os 
da vonlade mumentâi1ea da populaçio, Cl!i quai&, pretcn· 
dend\J liquidar a livn: empraa e, conse~o~óntemente, a li· 
vrc iniciativa n~ Brasil, vlo "denunciando a& estruturas 
injustas" o '"modelo ccon~mi'-"U pcn·crs\J e con..:entra· 
d\Jr"', a mA distribuiç!lu de rendas ele., etc., e na base do 
"minta, minln porque algun~aac-reditam"', vil.o nos"con· 
vencendo ou .. ·encendo, c o Governo na vil. tentativa <te a· 
tender \J!i recliamo!ii continuado5, de5avisadamente, vai 
aumenlando a carso lribut6.rio exaurindo, vai de.:apita· 
li1ando a economia privada e conseqUentemente, estati· 
zando para distribuir ~ inexi1tcnte. Vejamos a quantas 
nós nos tnLuntram\Js em pn\lil.':a de !iiutisfdios nos lllti· 
mo• 3 (tresJ. ano~a, pap:os pelo TC!Iouro Nacional. 

SUBSIDIOS EXPLICITO..~ PAGOS PELO TESOURO SACIONAL 

EM BILHOI!S DE CRUZI!IROS- (Cri 19'). 

Dlocrlmlnaçlo 1981 1ttl2 1983(Sot.) 

I. Comcfi:lalio~:açüo do tri~ 92,5 221,9 ~4R.6 
2. PROASAL -Açúcar e ãl~o."Uul 20.2 t(!(),8 • 93.9 
3. PI!TROU:O 48,4 71,0 •• 316.7 
4. PAGA~F.STO POR CONTA DE 

TERCEIROS (lAPAS - D~bito no 
BB e Lei 1.411 de incrntivo.;. ii caplaçiio 
de recun~nj exlernos) 107.0 10,9 213.9 

~- Pm, .. ,'i Minim\J5 (AQF) ~7.1 t80.~ • t4,4 
6. Estoque5 Re(luludores ~-6 64,8 - 77,t 
7. Fl:NDOS E PROGRA~AS (•aldo 
liquido de) 220.0 25M 2t3,6 
8. Avi1o -GB, ~88 t72,3 64,7 1.3t3.3 
9. Sub.<idio lmpllcJio IDif. juros 
:~~ricuhura) 1.200,0 
TOTAIS 672,3 1.027,6 3.608.5 

• - Exportadio de açllcar e crtdito no BB 
•• - Ati: jul/83 -Tinha um saldo anterior em 1980 tendo sido paso dito saldo 

ReeeltoF ... onl 
Ameododo 

SublldlaoJIO&Oip/T_,:-ioclaul 
Reloclo'lo 

Aao 
1!111 

2.606.97t.OOO.OOO 
672.300.000.000 

25,79'1> 

Aao "'"' 
191l 1983- w-.to 

4.843.192.000.000 10.268.800.000.11011 
1.027.600.000.000 3.608.SOO.OOO.OOO 

21,22'1o 35,14'1o 

Vale notar que, nos an~s de 1981 e 1982 não foram in
c:luidos os subsfdioa implícitos (juros reduzidos) concedi
dos A. Qricullura. 

Por outro lado. 05 valores para 1983 compreendem 
Receila atimadu c subsrdios Pii80ii até o mes de ~e
lembro. o que signilic:ar:\ um in&:remento extraordinirio 
arõ:~ a'in~~erdo do llltimo trime~atre d~ 11no. isto porque, 
mcs~,, excluindo-se 1,2 trilhões c:oncedido5 A. agricullu
ru, nos trâo (3) lrimeslmdC' 1983, o.• 5UIMídim upllcito!l 
CdirctOii) j.i atinsiram 23,46C!& 1\Jbre o total da Receita 1!!1· 

limada. 

Temos, entl.o, Sr. Prelidcnte, para e&te ano de 1983, 
trb trilhclei e seiscentos e oito bilhae. e quinhenlos mi· 
Jhiles de cru.teitotJ de aublldios, isto alt o mh: de ,. 
temhru, mantido u ritmo ati: o fim do ano, esl&mt'loJ 
distribuindo cerca de CC'nlo e cinqUenta mil cruzeiros 
(CrS I 50.000,00), oob a forma de oubsldios a eada um (I) 
mtmbro da populac;i\J economicamente ativa da Arca ur· 
bana, isto porque, sahemoa todo5, paraaaaricultura, att 
mamo o chamado juro 1uhridiado, retoma ao homem 

urbano, atravál doa preços de comen:iali7.açlo dOI ce
reais que lha 6 imposto. 

Na verdade. Sr. Pruidento, a ma~ria de polftiea de 
c:rf:dito e preços remuneradora para a AJricultura, 
parece-me. que, finalmente, o Governo Federal despe.-.. 
tau e tomou conciincia do problema, vi1to atar elimi· 
nando o chamado juro 1ubsidiado, que atendia no mixi· 
mo 2S'I do1 produtores mas se prestava para justifacar o 
achatamento do preço dos cereais especialmente dos 7S'I 
nilo 111i&tidm pelo Cr6dito Rural. 

O curio1o, Sr. Presidente, 6 que tamanha iniquidade 
nunca foi combatida pelos Distribuitivi1ta:~ro, naturaJmen· 
te porque Di no1sos agricultores slo imperme6.veia u 
"pall\"ras de ordem'" nio fauem greves ou passeata~ de 
"quebra-quebra"' enlim nllo se pre5tam a subverdo, 
como lamentou o tristemente famoso Capitilo Lamarca 
dos ru'"-eiro~a do interior da Bahia, que nD.\J quizeram 
engajar-51: na sua Guerra de Guerrilha. 

Enquanto rreo~o."Uram-~e com os Hus "c.Jmpon'-"M:I" o 
Governo d\J Presidente" fi.gueirc;Jl, atra,·l:!!. do INCRA e 
do 01: T AT, j!J diJlrihuiu m:~iJ de: (?OO.llnOJ .rerecernos 
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miltilulos de propriedade para os rCtCCiros de mlos calo· 
115 que IA c:stav11m e continuavam na roça produ1indo. 

0$ ••t:umpunc:Jc:s", Sr. Preaidc:nte, Mm, este, estio PJF 
a(, ""Crcad"'s e pruleJ:id,u pclu "'ComiHÕL"'i do5 Direitos 
HUillJno5" dali ··c,,milis.lQ da Tctril"' dor. di:.LribuiLh··is· 
tas t faa:ndo pa:~!k:Hta5 pela ''Reforma AarAria" 11l,, da 
Reforma 1\srãri:~ mais que rcvolucionãria qur se vem fa
nndo a partir de IQM, mas a espera daquela que envol
\'CI'~ c:asa na cidade, veiculo para. ir na slc:ba, natunl
me:uc: nos lins de stmana, na Reforma~. Agr6ria qUe im
rliGUe todm 01 equipamentos ma1 que inclua um ''Japo
ne~o•• para trabalhar na terra, t claro! 

DI.<I.RIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeção III 

Ao" rfistribuitivifltlls, C:!UA mais do que claro, Sr. Presi
den~e. n3o interes5a a !liOiuçilo dos prohlem;J'i, e sim, dni
t'Ol e e:\cluai"·amcnte, a baderna e o agravamento dos 
mt'llmos, interessa-lt-es o 6x00o rura~l e as 1uas mail que 
fune~tas wnllicqCh~m:ia& cm lermo• de agravamento dos 
rroblmas urbanos. 

Como lhOi intei'C!Ii5B e lhes convi:m westam a1 1uas 
harerias ct,ntro. o Governo Central acusando-o de con
centrar do5 rec"ur1101. nlo que lha ronvenha uma mais 
perfeila panilha para melhor aplicaçlo por pane d01 
prefeitos, porque isto em realidade, resolveria problema 
mil5 e para. cle'S, os di5lrihuiti"·istas. naturalmente, quan-

Sc•lo-feira 18 5387 

lo pior, melhor, e ao me5mo tempo que vi.o inculcando 
fal:~~oos senlimentos de falliiU!I injusuça.s nas nmsas c:on
cii:ncias. Vlo b:va.ndo a Gcwcrno a impopularidade. 
me"'m'' di!ltrihuindo recursos toma~dos cmpreslado5, e os 
benefiC'i6rio5 des1a1 dhilriftuiç.les que compromcLcm sc
riamenae o DOIS\> (uturu, ,·ao cada vtz mais exiJenles c 
L-'1U.Ia vez mais dewbedicntcs As la=i11 e a ordem. 

Mas, Sr. Pn:sidenlc a Mpeito de diltribuiçõe5 de ren
da tributãrias trago aqui um estudo. um quadro compa
rath·o bastdntc ilustrativo, o qual retrata 11. situaçln ante
rior a 11164, e pós 1964. 

PRODUTO I~TERI\0 BRUTO (PIBl 10 ARRECADAÇÃO- DISTRIBUIÇÃO E PERCENTAGE)o!S 

'"I t.;NiliO ESTADOS 
Aoo PIB Arncadaçio II/I 

Total do Porlldpaclo (t.) Putlclpoclo 
l ...... tuo/IIJull 

19S8 1.310.000.000 245.142.914.000 18.71 117.816.368.000 48.07 100.276.361.000 
1963 11.928.600.000 1.9SJ.628.R41 16.37 9SJ.OS3.R7S.OOO ~2.10 830.73~.714.000 
1968 122.430.1\00JIOO 24.S49.97K.771 20.0S 11. 78S.SOS.OOO 4M2 10.739.486.771 
1973 ~OK. 745.80ll.Oll0 107.944.479.000 21.21 ~2.125.872.000 48.8~ 42.7!14.100.000 
IQ78 3.72'1.71<'1.400.1-lU 760.672.1i41.000 20.39 357.704.780.000 47.04 2~1.327.l'll.OOO 
IQ79 b.23Q.402.3()(1.000 1.17.1.014.71\2.000 1~.110 S44.:!43.690.000 46.41 4S6.630.41S.OOO 
19110 13.104.:!-IR.Knll.lMllJ 2.~37.76-1.638.000 1~.36 1.230.018.002.000 -18.48 91K.M69.670.000 

Saha as vi1tas, Sr. Presidente, pelo quadro comparati
vo que, em 19~R. éfX'c:a em que a elile politica ainda nilo 
tinha se demitido c nio andava a reboque dll opiniilo 
pdblica, a di5lrihuiçll.o dllli rendas entre as trh (3) CICII.IIIS 
da adminisLraçihl pública ob!lerva.va parâmetros razod.
veis, subretudo se tivennos em vista que. 11 noSI85 cida
dn; nio c:slavam ainda "'inchadas" pelo i:x.odo rural. 

Já em 1963, a ilpoc:a cin que 05 diatribuitivistas profm
lionais c idcológi~o.-os de hoje detinbam o aoverno central 
e grande parte dos estaduais e pensavam também ji po1-
1ulrem o Pais, tivemos uma suhltancial partic:ipaçlo a 
maior para os estados c uma reduçlo de mais de 50'1= 
para 05 municlpios. 

Nos cimo (S) ano. Jquintcs. obJerva-te uma melhoria 
acentuada para os municlpios e 1. voha doa El\ad01 ao 
patamar em que sempre estiveram e em 1980, j6 recebe
ram, os municlpi05, o equivalcnle a ~ do que panici
pavam em 1963, e em 1984, aprovada a emenda 1'111101 
Põrto mais e melhor teremos os no1101 municfpioaaqui
nhoado& eom o q,ue teremos mu.itos das 1\01101 proble
m&li urbanos resolvidos, naturalmente o que Dio coavtm 
&01 distribuilivistu e: claro". 

Na v~o"''CCade, Sr. Presidente. 01 ideol6aicos dos distri
buuivismos. estio ma.i.t que cientes de todos etteJ faiOI 
que vimos enumerando, 111bem mais do que ninaum das 
arandes, mas parciais vitóriu que loararam alcançar 
junlo a lodos nó1, especialmente, junto ao Governo Fe
deral nos 61timo5 ano5, levando-no• a praticar absurdos 
com d6lare1 emprestados para dannos ao no111o povo, 
ou -pelo menos, .,-ra grande parle da. área urbana u.m pa
drio de ,,.id3 que os no!IIOR própri01 credores nlo desfru
lam. En5ino Superior sratuito para produzir bachartill 
ICII1 mercado de uabalho e o que e: pior, em prejul1o da 
IJC'PUI~" rural que n!a matriculam 111.tquer para as 
H:ric:s iniciais do Primein• Grau. 

Um i:IUiomóvcl de passciu para habitante~ urbanos, 
para duplicar as nossWI impona\."Ões de petróleo no 
período de duas srundb crir.es do mesmo e ampliar sig.
nincativamcnte a5 rc:meuas de luL--ros da ind6stria IIUto

mobillltica como um todo. 

Sahemo!l, Sr. Presidente, sabem os Sn. Senadores que, 
at6 bem pouooaanos. a R6s!lia, com uma renda per capl· 
.._ tri:s ,·ens superior à nossa. 1:\ que e: o par .. ,ID do prole
tariado. tinha um aulomú\-cl para cada cinqdenta e qua
tro habitantes, e n6lc no Bnt1il, '"""m um n:nda per cçfht 
C\juivalente hoje a cerc:u de 1/4 da renda 1M' eaplta da· 
quele Pai5, temos um auh,móvel para cada 8.4 habilan
u:s da 6.reo. urbana. Temos um televisor para cerca de 
quatro habitanle5 da área urbana, tanas fosilo a sãs e 
refrigeradora. Mas. na verdade, ludo isto foi rc:almenlc 
patrocinado, foi coonc:stado, c de eena forma legitimado 
c palrocinado pelo Governo, mas nos levou a um n:gime 
de verdadeiro confiSC(I tribul4rio, para custear todos •
tiCII confortoJ artificiai:~. Puis bem, consesuiram nos levar 
a CJJatizaçio a nivei& de fazer inveja •• pAtrial que 111 ins
piraram, lcvanm-nos a ta, como ••mo~ tendO ate 
Kno, o Poder Pllhlico fazendo 75'\ ou 3/4 do total do• 
investimcntoa no Pais. 

lmq:inando a obra acabada, a exemplo de 1964, a par 
do realejo do distribuitivismo. passaram a destilar e in
c:ucar na consde-ncia da n0518. sente de que o Governo 
nio 1em moral, 6 corrupto, que a nosaa divida externa e 
interna i: fruto da c:orrupçlo e q,ue foi'embolsado pelo• 
governante~~ e finalmente o Governo nilo tem autoridade 
para c."t.JDVnt.:ar o povo para ucriJJciOJ em favor do pala, 
por menora que sejam, visto o povo nlao ter sido ••con
sultado ··, na hora de c.-onLrair as dividas e, com e1ta nova 
palavra de ordem, nOJo levariam a total deaobedi6ncia ci
vil, a anarquia revolucioniria, ao banho de sangue que 
lhes. pa"·imentaria o caminho para o poder, mu sraças 
mil ve1e'i GraÇd.s a Deus. desta vez ensanaram-se, vista a 
Governo Federal, o niJS!i.O emincn1e Prelidcnte Figueire
d'-'. numa postura de .srande e.tadista, ap..\5 eqotar to
dos os meios menos doloro!IOs para a l'taçlo superar a 
~o:risc, corajn!la e pulriolicamcnte, resoh·eu c.-ortar o mal 
pela rai1., determinando o c.-orle de tod011 o.s 5ub~~o(dia5, 
di~~:f:1n;adofr. ou o!lten!livo!l, t'ld05 os di•rerdicio,;, todos 
os dflicits da~ cmprc1as estatais, elegendo o caminho 
íngreme e dincil, do "verdadeiro remW.iu amaran", ma11 
o ll nico capaz de tirar-nos deste verdadeiro '"cipoal et.'\"t

nómico" em que nos enveredamo5 na bu!ICII. do dccnvol-

MU!I;ICIPIOS 

(t.) ........... (t.) 

40.90 27.0SO.IR.<.OOO 11.03 
42.52 15~.SRR.8Q2.0110 s .. 'K 
43.74 2.024.QK7.000 11,:!4 
39.64 12.42-1507.000 II.SI 
3K.2Q lll.f>~l..W.~.Oll(l 14.b7 
38.92 172.140.65"'.000 14.fi7 
3ft,21) JRR.877.01"-'.IOO 15 .. 12 

""imenta aprc55ado, cumo se fosse possfvc:l em cuno es
p:aço de tempo, recuperar 05 skulos em que ficamos dei
tad~ em '"berço aph:ndido". 

"'a vt:rdade, Sr. Presidente, de minha parte, por feitio 
irei prote5tdr e rq:i:~~olrar o meu inconfonni5mo enquanto 
liver folq;o para faze-lo, 5into que: pouco ou nada temos 

feito ou iremos consea;uir realizar se nilo formamos uma 
corrente Lini~o-a de comportamento e açào, povu c Gover
no, tanto!lsão 01 dc!iCUidoa e erros acumulados atbaqui. 

Tumemet5 como mais um exemplo a nOiila tota.l omi .. 
lollo c dcsc"uido, a Previdl:n,ia Social, que dai está inviabi
lizada pelos funo5, pela m6:antio dos andgO'S lnstilulOJ, 
cujUfi recunos, cujas receitas, que deveriam ter sido capi
talia~das desde o primeiro instante. quando nio eram o
neradas pelas pensões e aposentadorias, foram utilizadas 
para tudo que t negociata e favorecimentos para os apa
niguados dos poderosos de entio e pouca ou quase nada 
para 111 &UBI IBJradu finalidades e, por outro lado, in
viabiliada apól a unificaçi.o, pela imprevidf:ncia impul
lionda pelo dislribuitiviamo que pouc.-o a pouco foi to
mando conta de todos nÓI. 

lneaavelmenlc, Sr. Presidente, o atnio diab61ico que 
engendrou para nos destrLJír a titica do dístnDuitívísmo, 
contou c conta com uns aliado5 muito fones c naturais 
entre nós. rtontilicando a vc:rsonba que temos de admitir 
a Rt'IISD c:ondiçiln de pobres, mamo nio podend" pagar 
bicicletas, comprannosautomóvei5 c, ainda, a nolilia im
perid\:1 nece~~sid;lde de edbirm!Ji no exterior, foros de 
ooupcr-ei"'ililadooo e um pre..;osiRmo jurídico absoluta
mente incompativeis cum a nossa realidade, daf a impu
nklade dos ladrões dos grandes golpes e o n.osto insupor
tilvcl endivida10ento interno c externo. 

Mus "·ej~mn~~: Sr. l'~•identc, o que fumo:~~o e o que con
scguimoll- !loer atê aqui em ttrmo11 de Previdt:n,ia S'k:ial e 
o "'UiiMhl preC"i,;ar:"l ser rcilo para salvã-111, 'iU.IYà-la, Sr. 
Pres1dente, n.ilo 111\ das dificuldade~ linaa..:e.iras, mas mui
to mail!Õ do no5Jio mai5 que irreal exibicionism11. 
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Aqui estilo os ndmeros: 

PREVID2NCIA SOCIAL- EM 31-12-60 

I. Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Bundrios 

2. Instituto de Apo5e11tadoria e PeniÕe!l 
dos ComerciArios 

3. Instituto de Apo5enladoria e Pensões 
dos Empregados em Transportes de 
Cursos 

4. lnstiluto de ApoRnladoria e Pensõea 
dos Ferroviários e Empregados em 
Scrv. Pllbli.:o 

5. Instituto de Aposentadoria e Pensltes 
dos lnduatriArioa 

6. Instituto de Aposentadoria o Pen.ae. 
dos Marltimos 

7. lnstituito de Previdencia e Auistklc:ia 
d01 Servidores do Estado 

8. Serviço de Assi11t&ncia Social aos 
Servidores Ec:onomiArios 

Como se v~. Sr. Presidente. dos antip Institutos (8) 
oito, no lotai, em 31-12-60. Unhamos 4.3S9.196 aisocia
dos ativos (c:ontribuintes), Sl8.024 aposentados e 
697.852 pensionistas, totalizando S.S72.072 beneOciadoa 
para uma população total de 70.967.000. 

Prop. E.:on. Aliva 
Ocupada 22.6.'il.263 
Pop. lotai 70.967.196 

144.931 2.702 

1.375.971 111.414 

472.034 51.934 

386.146 63.008 

I.S43.986 268.21S 

135.S21 18.600 

291.036 2.067 

9.S71 84 

4.3511.196 5111.1124 

1960 

AISOCiados Antis01 lnst. 
4.3S9.196 19,24+ 
4.3S9.196 6,1411. 

Para lermos uma idf:ia do verdadeiro deboche com 
que eram encarados os antisos institutos, o descr!clito 
d05 mesmos junto aos a~~o~~lariados, vejamos a rclaclo 
percentual entre o n6mero de habitantes economicamen
te atiY05 ocupados e o n6mero de associados contribuin
te5 dos antisos lnstitutO!I. 

Por outro lado, vejamos os mesmos dadoa referentes 
ao ano de: 

1980 

Pop. Ativa Eco!'. 
Assoe:. Ativos 
Prov. Social 

S.6SI 

172A55 

S4.000 

126.7S4 

270.368 

26.907 

41.634 

83 

Ocupada 
Populaçlo Total 

Novembro de 1983 

43.796.763 23.782.216 S4,31111. 
119.G70.865 23.782.216 19,9711. 

Valendo lembrar que a populaçlo rural nlo 6 cadas
trada individualmente pelo FUNRURAL. AliAs, que 
ainda ellistia. 

A sesuir, Sr. Presidente., temos um quadro comparati
vo, mais abranacnte e que retrata a evoiUÇI.o da Previ
dincla Social no Brasil nos61timos20 anos, c:otejando-se 
os nC.meros de benefl'c:ios e associados dos anos de 
1960/1980. 

QUADRO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO. ASSOCIADOS À 
PREVID2NCIA SOCIAL, BENEFICIOS. ASSISTI!:NCIA HOSPITALAR E 

PÁRA-HOSPITALAR. (ANOS 1.960 -1.980) 

19611 1!11111 

I. populaçlo .....••••.......••.•....•....•. 70.967.000 
S.575.G72 
1.2U.876 
4.268.S22 

119.G70.86S 
23.782.216 
7.900.933 

2. Associados A Prov. Social ................ .. 
3. BencRcios d• Prov. Soei•! (Pcnslo Ap.) .....• 
4. Assist. Hospitalar e M6dica ••••.....•...... 191.504.625 

34.1S9.554 
90A36.158 

S. Aui5lh!cia Odonlol6sica ................ .. 
6. Tratamentos Eaccializadoa (•) •.•....•...... 8.066.861 

(•) Pequenas cirurgias, fi&ioterapia, radioterapia, curativoa, vacinas. outros. 

Temos entio, Sr. Prtlidente. para um C"'"C'Cimento de 
67,7711. na populaç.lo tola! do Pafo, um aumento do 
321,58'1. no nC.mero de UIOC'iados, ao mesmo tempo em 
que verificamos im Incremento de 549,81'1 no nllmero de 
aposentados c pensionistas. 

Na auist6ncla m6dico-hospitalar o CI'IIC'imento roi 
realmente espanto10, atingindo 4.386.4'1!, Bllistlnc:ia o-

donto16sica que inuiotia, atondou 34.1S9.5S4 IOJUrados 
e dependenta, e aa 'rea dos chamad01 tratamentol ea
pecialir.ados o evoluç.lo foi do I.Oli.G'II. no porfodo. 

Examinando-se os mesmoa nllmeroa, no quadro a 110-

suir, toremos quo, 0111 1.960, roslri!Oia 3 (lrfl) lipos do·
londimoniOI, foram p,..tadoo 12.335.337 bonollc:ioo m6-
dic:os e para·midic:os que comparados aos 70.967.000 ha
bitantes, corrapondem l I (um) beneffcio para cada 5,75 

67.77(+) 
326.S8(+) 
S49.81(+) 

4.386A (+) 
100.0 (+) 

1.021.0 (+) 

habitantes, com o qravante de nlo prell8l' nenhuma u
sist6ncia ao trabalhador rural. 

Em 1980, oom 386.577.026 alcndimontoa o ai com
preendendo 7 (-) itens, ab.......,do todoo 01 caaoa do 
doenças dos sosuradoa ...... dcpcndonloa, ioiO, para 
uma populaçlo lOtai do 119.070.865 o que c:orroopondou 
a 3,24 alondimcntoa para cada babitanlo do Pafl; o quo 
equivaleu a 31,33 alendimcn!Oo para cada (I) prootado 
em 1960. 
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PIE"IIDIIICIA 8DC1No • AUI.-:IA ... 1'1' .... ---
MllftEIICIA 8DC:IAL 

11fi0 , ... ..... 
1, .1:1'!'!'1-:'A:;li:R H08PlTALAI&I 

2, c:no:s::LT,\!11 Vf:"J•",\fll 
••••••• 

3.104,UO 

11.711.411 I. 1.112.111 

ut.75l.l7t ua.Jol.t11 

sa.su.1ao I o.cn.tat 

l,lfl,JJC 

u.u1.cn 

······'" t.liO.I.i:l oi. CO":FL"LtAS OD"l:,:ctr..:;JCAI 

S. Ui.Xi.l JU.D10L.1ciiCOI 

J4,lJI.II4 ,J.fo,tii.UI 

I. EUH:a1 IIPECIALIIADOI I') 

u.aaa.Jot u.nt.tn 
1.141.111 

J.tS.IJt 

1, ':"::'~·'"'~:="'• l:!llrF.ct,\L:r:::,~~~LI••I .1 ~~ ~•'- ~~~~ •• u• 111 

I') • A:::,MY.I~ PA'!'C':.OGic:A • I:LI'Z'IIDCAIIDIOGIWIA • 11&'1'--.ea"ai.aGuMa • lnOICQIIU ... IDICDA IIUCJ.&U .. ~ 

tnl • Pr.'UEt:AI eJR::'RGrAI • PllzoraAPIA • IIADIO'I'IIAJIIA • 8DID'IEUPD • ~ "'VAC'DU ... avnDI. 

Como estamo• wndo, Sr. Presidente. 01 ndmoros atín
sem cifras impreuionan\CS, 3,24 aten.dimcntos, pr apl
.. , quando sabemos que cerc:a de 2011:: da noua popu
Jac;lo nio 6 ICIUrada pela Previcllncia Social, por oulro 
ladC', seja por nlo adoecer ou por preferir e poder pqar 
mtdicos particulares, possivelmente uns 30% da popu
laçilo nilo integram as mencionadas estaUstic:as de atcn
dimento. ficando auim mais de 6 atc:ndimentoa por segu
rado e dependente em 1980. nm remetendo para a slria 
ronvi~o.,.-ão da Fraude do tratamento de5nece&s6rio para a 
cirurgi11. niu reali1.ada., para os medicamentos niio aplic:a
dos e que jA ah10rvem, pelos seus preçoR mais que proibi
tivas, L'efCB de s~. dOR gast05 do INAMPS na!l contas 
hospitalares. 

Levando-nos ao irm:usâvel dever de reexaminu em 
proFundidade" 01 benefk:iua do auxnio-doença e. mais 
ainda, o u.traordinãrio volume de apnsent11doria1 por 
in,·alidez, inclusive dar instruções e educaçlo ao•aesura
doa e dependentes para que, como fiKBis, zelosos, c:ui-

dem da Previdb1~o.ia Social, como de fato e direito o 6, 
um patrimdnio que lhes pertenc:a, tudo isao, Sr. Presiden
te, nlo tenhamo& dd.vidas, ser6, em breves diu, provi
denciado pelo DOISO amiao e grande companheiro que 6 
o Senador Jarbas Pas1arinho, dentro da nova poalura 
reallstica que se imprime a administraçlo Federal. 

Senilo, sem dllvidas, descredenciadOA e punidoR os de
suneslos, c:omrJ tambtm diRc:iplina.da5 oasaslos com a a
limeni3C:ÜO do1 rurtos e dearcrdfciDIII, ircmuster, para os 
rmliRsinnai!l e estabelecimenlOI honestos, uma remune
nu;ilo jusla pelo bum ReJ"viço que prestam aos scsuradoa 
e dependcnle5 da Previdinc:ia Social. 

·De qu11.lquer Forma, poucos selares da economia evo
luir-o~m ti1o signific:Btivamente quanto ao hoapitalar,lan
lu nu Arca oficial quanto particular, obtendo, no periodu 
examinado de 20 an05, um incremento de 137' cm nd.
meru de e~tabelecimentos, entre 1960 e 1979, como tam
bf:m alcançando um 11.umenlo de 125,7% no nllmero de 
leitos. conForme quadro anexo. 

ASSISTI!NCIA HOSPITAlAR 
-NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS E LEITOS EXISTENTES 

1960 - 1970 - 1979 

HOSPITAIS COM INTERNAÇÃO 

lHO Tolol Gonl Fodenla - Mllllldpolo .._...., ...,_.,.. Tolol 

1970 
1!1'19 

2.547 
3.830 
6.036 

Incremento 
l%0/1979al37,()'l), 

81 
132 

212 
323 

48 
108 

30 
21 

2.176 
3.246 

4.874/:1490 

LEITOS HOSPITAlARES EXISTENTES 1960- 1969- 1980 

Aoo Tolol Geral Brull LlltaoF-

1960 
1970• 
1979 

216.378 
354.343 
488.323 

13.()28 

lncmncnlo 1960/1979-125.7'11> 

53.330 3.494 6.947 

Hoop.PIIbl 

-
139.579 

Sr. Pre5idente, em que pesem 11 dillorçiles Bllinolo· 
das, nlo hl como nepr, muilol doa atendimentos devem 
ler sido absolutamente deanecndrios, contando 01 hDI
pitaia e m6dicos desonatot. naturalmente com a conin
vente burrice dos sq;urados da Previ.denci.a que oa pro
curaram dcsnca:~~ariamente. muitas vezes para obter 
um alestado Falso pãra justificar uma ralta ao trabalho, 
contudo, aahcmoslOdos, quanto nlo estariam hoje fiau
rando nas estatfstJCBs de pensionistas ou apoeernadoa 
por invalidez, nlo fosse a auisti:ilc:ia que rec:eberam? 

Um outro dado, Sr. Presidente, que dever6 ser credita
do a Previdincia St.x:ial, 6 o fornecimento de medicamen
tos atravú da CEME a qual, mesmo boicotada, sem di
nheiro, malhada de todos 01 lados peloa rercues e insa
ci4vei5 laboratórios estranaeiros, lc:m ac:onomizado bi
lhões de c:ru1.ciroR para o Governo Federal. visto que sua 
clientela é representada pcl01 70% da populaçlo que 6 
catalogada como fora do mercado pelos próprios labora
tórios estrangeiros. 

Tio imporlante tem sido a açio da Previdancia Social, 
oomo um todo e em panicular, atravh da CEME, e para 
con•tatA-Ia de maneira in1ofism.i.vel butaria verificar
mos o comportamento do fndice de ex~tativa de vida 
entre nós. Vejamos: 

N'os alDOI 50/00, a expectativa de vida do brasileiro era 
de 52,3 ..... 

Nos ano1 W/70, a expectativa de vida do bnsilciro era 
de S4,9 anO&. 

N01 anos 70/7S, a expectativa de vida do brasileiro era 
de 58,11an05. 

Nos anoa 75/80, a expectativa de Yid• do bl"lllileiro era 
de 61,3 anos. 

Concluindo, Sr. Presidente. o capflulo de noiiB fala a 
rapeito da n011a combalida e inviabilizada Prcvidfncia 
Social, esta terrfvel derrota que noslnflinae o distribuiti
vismo, nlo tiv6uemos, como Governo, loarado nenhum 
dos muitos acertos jA mencionados no set:or, butaria 01 

ratos e nllmcros do quadro que aeaue. 

ll'iSTITUTO NACIONAL DE PREVIDI!NCIA SO
CIAL 

lleaolldoo ... -llllllçio .............. _... ....... 
010001l!IIJO 

. Apoaentadoria por invalidez 

. Aposentadoria por velhice 

....__31-12-111 

1.()79.1162 
268.246 
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• Aposentadoria por tempo de aerYi~ 
. Abono de permanlncia em MI'Yiço 
.Pen-
• Renda mensal vitallcia 

PmWfllda Sadal Ranl 

• Aposentadoria por invalidez 
• Aposentadoria por velhiee 
• Penoiles 
• Renda mensal vitalfcia 

l'mlllinclo Sacl•l .. -.,_. 
.Pen-

Pm- Sadal (0111 ... ) 

• Urbana 
• Rural 

Tollll Cenl 

762.217 
127.46!1 

1.221.232 
920.736 

2.464.1119 

206.430 
1.473.924 

460.491 
323.974 

121.704 

121.704 

9l4.l5l 

933.148 
1.704 

7.900.t.U 

AI estê, Sr. Presidente, altm de elevar a upectativa de 
vida da no• aent.e, vem a Previdincia arcando com 
7.900.933 aposentadorias e peniiÕCs, eujo dinheiro de 
custeio, deveria ter sido capitalizado pelos antip insti
tutos. desde a fund11çio dos mesmoa. 

Mas tem mais, Sr. Presidente, o quadro em exame re
trata 2.464.819 aposentados da área rural. os quai1, na 
sua arande maioria. A 6poc:a d05 oposicioniatu de hoje 
no poder, no lupr da honrada e justa aposentadoria de 
hoje. receberam uma plaquinha metâlica de ......._, 
para nas esquinas da vida, da caridade p6blica, recebe
rem o seu 5Ustento. 

S6 este faLo, Sr. Prnidente. houveue, nos que prepm 
o distributiviamo entre aós, um objetivo real de efetiva
mente distribuir o passivei, lhes impediria, nlo tenho dL\
vida, qualquer critica depreciativa ao Governo que ai III
ti. 

Concluo, Sr. Presidente, para dizer a V. Ex• da minha 
alqria, do quanto me senti &ratificado após alinhavar 
atas nos1111 modesta oblervaçcka, ler no c.rrelo llrllll
.._, wn artiJo auinado pelo nosso nobre amiao e ilus
tre Scn1dor Carlos Albeno,oob o titulo "A lmpreviden
cia Social", que subscrevo e aostaria que V. Ex• consen
tisse, constuse dos nouos Anais, como parte intesrante 
de noua fala, 

Aqui atê o aniso, Sr. Presidente, que encaminho I. ta
quisrafia para que conste como parte intq:rante de noua 
fala. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Sn. Senado
ru. (Muito bem!) 

DOCUMENTO.! QUESEREFEREOSR.BE· 
NEDITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 

A IMPREVIDENCIA SOCIAL 

Ctu/06 Albeno 
A problem6tlc:a da Pnvidhcia Social, entn n6o, 6 IU· 

Ocientemente antisa para desautorizar afinnaç&a. de 
que se trata de uma questlo meramente cozUuntunl. 
Nlo 6. Um mal estruturado modelo de arrecadaçlo e a
plicaçlo de recui"!!IO torna crónico o d6ficit daquela Pai
til. Na verdade, a Previdencia Social brasileira 6 um saco 
aem fundo, que oferece mais do que pode 111111urar e. em 
conaeqDencia, pra mais delpesa do que 6 capaz de obter 
em receita. O resultado ai ati, aos olhos de todoa. 

A cri111 econômica nlo 6 a raponú.vel pelo volumoao 
dMicit de CrS 420 bilhaea. Ela pode ter aumentado •• di· 
mensões do rombo, mas a verdade: 6 que a problemltica 
do nouo sistema previdenc\Ario prec:cde a crise e. H nlo 
houver mudanças estruturais, atará condenada a 
aobreviver-lhe. H6 fatores 6bvi01 que tornam inadimpJe.. 
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mente o sistema. Um dela: a auistlncia m6dica - que 
nlo deveria ICI' atividade prioritlria daquele minist.6rio 
- pesa cada vez maia em seu areamento (alauma coisa 
em tomo de 30'1). E mais: 6 enorme o nL\mero de benefi
ciArias (cerca de cem milhGn de brasileiros), muitos doa 
quais foram incorporados sem que tiveuem contribuldo 
para isso. E o caso dos trinta milh&a de uabalhadora 
rurais (boje, sio qu ... cinqUenta mUhilesl que, em 1963, 
foram inclufdol no rol doa beneficiirioa, nwna manobra 
politica apressada . 

H6. wn prindpio bélico em economia que ati hoje nin
au~m foi capaz de desmentir: 6 impossfveJ pstar mais do 
que 11 sanha. As despesas com beneficias da Previdbcia 
craccm a uma ta11:a real de 10'1! ao ano. E a receita do 
sistema cresce a uma taxa real mbima de 3'1 ao ano. A 
partir dai, toda a arsumentaçlo ~ su~rtlua. Os fatores 
conjunturais - inYQÇ~~dos como causa Onica do presente 
dtracit - apenas aprofundaram o problema. Mu nlo o 
geraram. De certa fonna, easea fatora contribuem para 
evidenciar que as falhas alo estruturais. Afinal, em um 
si!1tema cuja receita ati baseada em contribuiçaea sobre 
111ll1rios. questacs eomo o empresa o a produtividade a
tio a ele inlimamente relacionadas. O mlnimo que 11 po
deria imaainar ~ que um aiatema que 11 diz eficaz previs
se essu oscilaçaa e dispuscue de anticorpua para 
defender-se. 

Os que arsumentam com a tese de que a problemAtica 
do sistema 6 fruto da acumulaçlo de diatorçOaantisas 
na aplicaçio dos recunos -e nlo propriamente de uma 
falha na estrutura do sistema- esquecem-se de um fato 
sinplo e cristalino: a divida bist6rica da Unilo para com 

IMPRF.VIDÊt!CIA 
SOtML 

O SR. PRESmE:'iTE(Aimir Pinto)-Concedoapa
lavra l nobre Senadora lril C6lla. 

A SR•IRIS ctiJA (PDS- AC. Pronuncia o 110111in· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Sn. Senadora: 

Nala data. 17 de novembro, comemoramos o Trata
do de Petrópolis. 

No dia 17 de novembro de 1903,- hi oitenta anos, 
portanto - o Brasil concluiu, com a BoUvia, um doa 
mais imponantes ajusta da aua História: o Tratado de 
Petrópolio. 

Else ato internacional, all:m de por fim • chamada 
Quatlo do Ac:tc. que atava a ponto de causar prra 
enue o Bruil e Bollvia, incorporou duzentos mil quil6-
metros quadrados ao nouo território. Em troca, o pafs 
vizinho recebeu 3.164 quiiOmetroo quadrados de terras 
brasileiras e a indenizaçlo de doia milh6es de libru es
terlinas, assumindo, ainda, o Brasil, osencarsos da cons
truçio de uma catrada de ferro lig'ando u res:iae. do rio 
Madeira e do rio Mamor6. 

Para que se. poiiB compreender o que representou, de 
imediato, a conquista do Acre, para o Brasil, basta infor-
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a Previdincia foi cobena em 1982, atravfls da emisslo de 
uma s&ie especial de ORTN, em valor equivalente a CrS 
180 bilhCSea. Ou llja, o presente rombo nlo tem vincu
laçilo com distorç&s passadas. Exprime apenas uma 6-
nica. distorçio, e bem atual: o irrealismo do sistema. 

Como alterA-lo? A susestlo que me parece mais 
plau.slvel 6 a da privatizaçlo do sistema, adotada com t
:~.ito em diversos pafsa. Seria izUusto penalizar o contri
buinte com aumentos nas allquotu, pois j6 lhe pesa 
sobre 01 ombros uma enorme carga tributAria. E maia: 
de nada resolveria. Eltarlamos aplicando paliativos e 
frustrando novamente o cidadlo. 

A preaente crise. de que resultou o afastamento do Mi
nist6rio do Sr. H61io Beltrlo- lisura du mais rapeitê
veis - deve ensejar a abertura do amplo debate sobre o 
tema. Esperamos apenas que ele seja encarado de frente, 
sem demqogias. A aposentadoria por tempo de serviço, 
por exemplo, nilo pode ser vista com cautela eleitorci
ras. A verdade 6 que o brasileiro aposenta-se, cm m~ia, 
cedo demais. E as conseqUhcias deua aposentadoria 
precoce 51o óbvias: ele retorna ao mercado de trabalho 
Uli que o valor diSIB aposentadoria 6 irrisória). onera os 
corres do Estado e contribui para manter achatadol os 
111IArios. 

Por aua complaidade e alcance. o tema repraenta um 
desalio A. classe politica. Precisamos di~euti-lo com since
ridade e iic:nçlo. Do coatr.rio atarem01 repeLindo 01 

erros do passado, em que a Previdincia Social foi sempre 
a vitima n• I da demqoaia. E da imprevidà1cia. 

•c•rl01 Albeno 6 S..IUior pelo PDS do Rio Grude do !1\lone .. 

mar que nouas despesas montaram a 34.D.OOOSOOO e. 
em apenu seis anos. isto 6, de 190J a 1909, as rendasa
creanas chepram a 78.000.000SOOO. 

Para muitos, a incorporaçio do Acre foi a obra-prima 
do Barlo de Rio Branco, o C.ual, na u.p01içlo de moti
voa submetida ao Presidente Rodrisuc:a Alvca, aiiCIIIn: 

Ao decisGea dos doia pleiiOI em que me coube a 
honra de defender os intereues do Bruil (quesUia 
de limita com a Arseatina e a Guiana Francesa) 
nlo acrescentaram, apenu mantiveram o patrimô
nio nacional dentro dos limites pl"'lltisiadoa por a
linnações seculares do n0110 direito. Verdadeira u
panslo territorial só hA agora e com a feliz circuns
tincia de que, para efetuu, nlo apoliamos uma 
naçlo vizinha e amip, antc.s a libertamos de um 6-
nus, oferecendo-lhe compengç&a materiais e poli
ticas, que dade jA se revelam verdadeira equivalin
cia e que o futuro ae encarrqarA de traduzir em ou
tros tanto1 laços de solidariedade internacional. 

O papmento de indenizaçlo brasileira I. Bollvia, isto 
6, dois mil~ae. de libru 11terlinas, se fez em duas parc:e-
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las isuaia: a primeira. trts mnea ap61 a troca du ntifi
caç6e.s do ato internacional e, a .. unda, no dia 31 de 
março de 190.5. 

Hoje, oitenta anoo p-doo daquele Tratado, que ,.. 
Jou a epc>p6ia ..,..na, da qual participaram O,uraa que 
• História rqiatra, o Acre .,.,_ aaquecido. O deacnvol· 
vimanto ec:onõmico e 10cial continua um 1011ho para a 
sente daquele arulado pedaço do Braoil, onde o aetor in· 
duatrial6 iau.pnssivo: onde faltam atradaa, alimentoa e 
CBIIII populai'CII. o tranapone 6 feito, basicamente. por a
viôea monomOtorea e pelo• no.. quando ata permitem 
p.._,. dai embarcaçêlea. O combulllvel e caro e de 
dilicilabastecimento. &te ano, ainda hi poUCOI mete~, a 
aituaçlo 1e qravou de tal fonna, que ICI'Yiços cuenclaia 
tiveram de paralisar. Houve falta de óleo diael, o que 
prejudicou o func:ionamento daa ind6slriu de eutanha e 
de madeira, prineipalmento. Aa obras pdblieas tiveram 
de parar e a Capital do &&ado sofreu o pa!IIBmento cner
J6ti.:o. 

O u.trativilmo continua. hoje, como on1em, a princi· 
pai atividade ccon6mica do Acre. E. prccilo que aquela 
4rea de 152.1100km', dos quaia cerca de IS milhi!cl de 
hectara olo cobcr1os de no,..,tu tropic:aia - em que 
10bres111.ern a aerinaucira. a cutanha e u madeira de lei 
- tenha um trabalho oerio, planqjado, para .., implan
tado. Ninauem pode cosltar de um plano deaenvolvi
mt.'lllilla, sem que: de prioridade eapecial ao tnnsporte. 

De acordo com o Projeto Radam, oa solos acreanos 
alo de .,.,.de fertilidade, com o auboolo rico em mi· 
ntrios. 

Convem oalicntar que 01 rioa Acre, Pu1111, e Juru4 di
videm o território acrcano em duu mlc:rortt:)li&a: a pri
meira constitufda pelo Vale do lurul (parte lituada na 
faixa ocidental) e a qunda, pelo Acre-Puros, na qualea
ti a c:idadc de Rio Branco. A cidade de Cruuiro do Sul, 
no Vale do 1uru6, aitua-11 a aetecentos quiiamet:roa de 
Rio Branco. Apeou a BR-364, lip u duas cidada. Mao 
0118 rodovia 6 apenu uma trilha deamatada, objelo de 
rano façanhu de bravoo bandeiranlel, em 6poca de ln· 
tenso verlo, que 111 tranaformam em verdadeira odil• 
'iu. 

Chep-oel conclualo de que e neceu4rio aforço Inau
dito e atrema decido do GOYmlo, para que o problema 
do transporte oe oolucione, no Eotado do Acre. Qu111to a 
..., upecto conviria: 

- que a força iRa brasileira partidp...., da 
nova arrancada acreana. Eua anna 11mpre ateve 
p,.ntc noolupl"ll mail diltKnlCI do território pi
trio. A FAB- uma pnoença marcante nu tqii5cl 
de fronteiru. E hoje, ma.ia do que nunca, e preci10 
que ela •tejall, dizendo ao caboclo do intereuc na
cional pela terra e pela pnte aaeana, conatitulda de 
patriota que luta com di6culdada u.tremu, para 
evitar que a cobiça esli'Bqein volte a coaitar de no
vu ediçllcs do Bolivian Syndic:atc. 

Seria oportuno diriair, neate momento apelo ao 
Ministro da AeronAulica. no tentido de que S. Ex• 
determine 1 nalizaçlo de eatudoa objelivando que, 
pelo manoa quinzenalmento, avii!cl da F AB nali
zcm võo a cada cidade acreana, numa tarefa do 
maior oenlido pllblico. 

A p,.nça da FAB, noa munidpioo do Eolado 
interiorano do Pais, dart a certeza ao povo aercano 
de que o Poder Cenlra1ar.tl determinado a &dotar a
quela unidade da fedcraçlo, da iafra-cstrulura nc
c:euêria ao 11111 dar:nvolvimenlo económico e social. 

- R.ealivaçlo do transporte nuvia1 que por lon-
801 anos cumpria aua f\ançlo lnleJradora, apesar 
doa percal.;oa com a• limitaçd'el cfclic:as, 
dcstacando-ae u vazantes que impedem a navc
aaçlo. o que obrip a atinair o Solim&l, no Estado · 
do Amazonu, pan ettabelec:er-ae o cantata Ouvial 
entre a <apitai (Rio Branco) o as cidadel de Feij6, 
Tarauac:6, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. em via
aem de api"Ollimadamento 80 dias de duraçlo: 
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- implantaçlo acelerada de uma fenovia lip.n· 
do Rio Branco 1 Mlncio Uma, por meio de Cruzei
ro do Sul, trabalho que oerl• facilitado com a utili
lllçio da atrada primAria j4 aberta. 01 ncunoo Jo.. 
cais permitiria a celeridade nos tnbalboa que, 110 • 

fetivados, trariam lnimo novo ao acreano, quejiiC 
acostumou 1 conviver "com antiJoaaonhos e pro
mcuaa esquecida'', 

A eattada de f'erro ora preconizada teria o ainau .. 
lar efeito de promover: 

I - A delinil:ilo de uma politica de retomada 
ampla da borracha. nata hora em que a borracha 
ainttlica se torna de alto custo, em virtude do au
mento de preço dos combuatfveia; 

2 - a implantaçlo de um corredor de u.por
taGio, tendo um porto no· Pacifico (no Peru ou no 
Equador) como objetivo;. 

l - a tranaformaçlo de lup faixa de terras em 
zona caeaueira e cafeeira, dade que u.periCnciaa jA 
comprovadas demonatranun a lertilidade do oo1o a
creano: 

4 - o fim do abandono a que permanentemente 
alâ relepda a pnte acreana. que se vi mais c mais 
prejudiCMda pelo aiatema de tranaport.e proclrio. 

A tudo iuo, acreaceDtc-se que o povo acreano espcn. 
que o Bruil tome conlcilncia de que a inddatria utrati
vista da borracha precisa • estimulada. O mercado in
ternacional de produto começa a oofre o impacto da dc
pneresc:incia dosllerirqais asiAtiCOi. E: rato notório que 
o• ~erinaais do Oriente dlo linais de caruaço e o preço 
alto do petr_61eo vem cauaando preocupaçae. aos palia 
desenvolvidos, no tocante l borracha lintkica. 

Ora, o Bnsil6 deficidrio em borracha natunJ. Entlo, 
01 serin1ai& acreanos poderiam, protamcnte. suprir o d6-
ficil nacional. Para tanto, 6 impreacindfvel que seja teci
do um arande aistema ele tranaportes. abranpndo o ter
restre, o nuvial e o aúeo. &te embora o maia caro, apa
rentemente, 6 o de mail (AciiiOiuçlo, em termos de pra
zo, tendo em vi1ta a cxperilncia da Força Airea Bruilei
ra. Incrementar a produçlo qrfcola como altenativa, a 
w.no prazo, de indepen~ncia econõmica do Estado e, a 
lon1o pruo, celeiro da Naçlo, o que preuupae o deaen· 
volvimento do lelor de tranaportc: como inccmtivo a pro
duçlo . 

Sr. Pnsiclente, o Acre alo pode parar. E, como Elta
do, deu certo. S6 apenaa Rio oe pode nqar que falta oen
sibilidade de certos aetores da adminiltraçlo. O Acre 
aeopoliticament.e. III localiza em poaiçlo invejAvel. o 
General Meira Matos. no seu livro ••uma Geopolltica 
Pan-Amal6nica'' enurp para meu Escada a pouibili
dade de tomaii-H um corredor turfstico, por estar próxi
mo dn ruínas lncaa de. Macc:hu Picchu, Cuzço e outras. 

Por outro lado o terril6rio ae:reano podo tornar .. um 
poJo de irradiaçlo econ6mica, politica e aoc:ial, nlo Ipc
nu para o imenso vazio 4emoarlf1CO dos Ealadoa vizi
nhos, maa tamb6m para 01 pafscllimltrofea. Precisa, ao
mente. de maior atençlo ao Rtor de \ranaportea c comu
nk."Bçõel. 

Não ó poulvel deiaar de trazer a •ta Cua do Con-
• BJ'ISIO que. 1111 vinude do i10lamenl0 a que 11 acha 
1a.nç:ado, o pOYO acreano, que habita a faixa do A.l\.0 Ju
ruA. vem repetindo que a aoluçlo t a criaçlo do Estado 
do Alto JuruA. Eu• Unidade conlla de um projeto for
malizado, em 1911, pc1o Deputado Siqueira. Campot. de 
OoiAs, na Cimara doa Deputado•. 

De acordo com o aludido projeto, o alto Juru6 teria 01 
munidpios de Banjamim Constant e Einmepl. no Ama
zonal, e TarauacA. Mdncio Lima, Feijó e Cruzeiro do 
Sul, no Acre. 

Entretanto a divido do Acre nio tnri a ao1uçlo dae
jada peloo que conhecem a problem4tic:a acreana. Em 
primeiro lupr, o atual Eltado ficaria reduzido a menoa 
da metade do MU território, e nlo teria modifieada a si
tuaçio de abandono. Pelo contrArio. esta seria asravada 
pela reduçlo das aua1 condiç&:s produtivas. 
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O ideal111r6 que o Brasil, neste 80 anoa de anulo do 
Acre. valorize u terras que adquiriam a Bolfvia, depois 
de açlo polftica e militar doa próprios aeranos. promo
va a sua deHnitiva intearaçlo 16cio-ec:on6m.ic:a 1 cultu
ra~ a partir daooluçlo de aeus problema búiCOI, det1tre 
os quais ressaltamos os tran1portc1, ec:onomia,sallde e o
ducaçilo. 

Prv.za aoa'*'" que o 00110 apelo oeja ouvido, e aquela 
aentc abandonada pooaa, depoil de 80 anoo de bruileira, 
começar a ter o reconhecimento e a1 atenç&s que mere
a:. (Muito bem!) 

O 811. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Nelaon Carneiro. 

O SR. NELSON CAR~EIRO (PTB- RJ. Pronuncia 
o aeguinLe discuno.)- Sr. Prnidente e Sn. Senadores: 

Os municfpios bralileiroa. desde a dltima ref"onna tri
butã.ria, vim sofrendo um contfnuo proceuo de depau
peramento financ:ciro, conseqUente A irUuata reparti.;lo 
do produto tributirio nacional, quando reeebcm cerca 
de -cinL"O por <:entu da arrocadaçio. cabendo l Unilo 
mais de seuenta por cento e aos Estados meno1 de trinLB 
e cinco por cento. 

Mamo 11 capitais 111 mostram empobrecidas. inc:apa
ZCII de atender ao desenvolvimento dosaerviçol urbanos, 
pressionadas pela irnplodo decorrente da• miJ:raç6es in
u=maa, (avclando IUB peri(eria, incrementada a popu
iaelo sem capacidade contributiva, incapacitada a1 pre
feituras de atender, RUHcientemente, A ampliaçio do (or
necimenLO de Ag.ua. de eqotos, de transportes, de edu
caçlo e de aaúde. 

Tam~m u cidades industriais alo avaualadas pelo 
problema de ncauez de rec:unoa financeiros. E: o CBIO, 

por exemplo, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, 
onde a capacidade de investimento catl reduzida a zero, 
aem que a receita consisa cobrir aequer as dcapcsu de 
custeio e os encaraoa da dfvida municipal. 

O Municlpio, hA miiSCI, catA impossibilitado de reco
lher as contribuiçites para o lAPAS e o Jo"GTS. referentes 
101 funcionArias, com uma dfvida que 111 aproxima de 
dois bilhcki de cruzeiros e tende a crac:er cada vez maia, 
prejudicando o atendimento aos servioos a~enciaia da 
municipalidade. 

Enquanto isso, propõe 3 reforma do C6diao Tribu
tAria muni.:ipal. previsto um aumento das taus de lim
peza urbana e iluminaçio púhlica, bem como a elevaçlo 
da alfquotu do lmrosto sobre Serviços. 

Ao justiriCUr a pruposiçlo. o Secreti.rio Municipal de 
Finunc;a1, Joio Balista de Oliveira salientou: 

"A fuma de municfpio rico transformou Volta 
Redonda em cidade pohrc. E o que~ pior: pobre de 
receita e rica de encarfOA." 

Volta Redonda, com fama de riCd, deixou de receber 
inveslimenws estaduais e federais, a11umindo encargos 
crescentes, principalmente em decorrincia das levu mi· 
arat6rias empobrecidas, al~m de ter executado obras 
viiirias de maior parte~ responsabilizando-se atf: pela 
DODslruc;io do prédio onde funciona o fórum. atribuiçlo 
do Ooverno Estadual. 

Ale-m di551J, toda vet que se provoca uma alleraçio 
nos critérios de disaribuição das cobls do ICM. base da 
arrecaduçio municipul, u .:idade se vC prejudicada, com 
a sua panicipa~o 'Rduzida. 

O apelo ao aumenlo dos lributos municipais 6 medida 
paliativa. 

Torna..e neces5ú.ria uma reforma tribut6:ria que po51i
biliLC aos municfpiUH melhorar sua arrecadaçio, aten
dendo. assim.. 101 serviço11 essenciais, cuja execução nio 
pode aer adiada. 

Era o que trnhamos a di~er, Sr. Presidente. (Muito 
bem~) 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir PinLo)- Concoclo a pa· 
lllvru ao nobre Senador Oastiio MUller. 

O SR. GASTAO M0LLER (PMDB- MT. Pronun· 
ciu o &eluintc dili\:uno.)- Sr. Prelidenlc: e Sra. Senado· 

• Fut poucos dias. ou seja, nos dius 20 d 23 de outubro 
Clltimo. R'Uniu-w: o XII• Congreuo dos Tribunais de 
Contas do Brusil. 

O Congrc111o nw.lizou-se na c:idade de Foz do Jsuaçu, 
no P..aranii. 

No final do conclave, Sr. Presidtnle:, Srs. Senadores, 
os Srs. Conselheiros aproYIIram, por unanimidade, um 
documento que 1M: intitulou ''Manifesto de Foz do 
Jsuauru". e bastante importante e de alta relevãncia os 
conceitos emitido• bem como as sugestões apl'elientadlll 
que visum aperfeiçoar a ação dos Tribunais de Contas, 
objelivando u melhor fiscalizaçio dos gestores de bens e 
valores p6blicos, Consideram os Sn. Conselheiros eue 
rato. fundamental para o regime ckanocritico. 

Ainda mai1, Sr. Presidente, Sn. Senadores. o '"Mani
resto de Foz do lsuaçu•·. preconiza reforma constitucio
nal que defina a compet~ncia e juri!Kik:lo dos Tribunais 
de Contu, paralelamente. a novas atribuições. a fim de 
""dar cabal cumprimenlo .l sua prccipua e relevante mis
são de uen.'"Cr O controle dOI 831105 pl1blico1''. 

leio. Sr. Presidente-. Srs. Senad.,res. para que conate 
do1 Anais. des1u Cua. o jâ referido documento. 

MANIFESTO DE FOZ DO IGUACt: 

Os Tribunais de Contas do Braail, reunid01 em 
Consresso na cidade de Foz do l&uaçu, 10b os 
auspicias da Cone de ConLils do Estado do Paranâ. 

Considerando o principio universal de que a lis
Cillizuçio dos satora. de bens e valores pl1blicol 6 
postulado fundamenlal du regime democ:r4tico: 

Considerando que i atravi:l a con~~~gração desse 
prineípio que ac poder6 obter a conviv6ncia harmô
ni.:a dos podere.• Nnstitufdos da Rep6blica 1 das 
Unidude1 Federadas: 

Considerando. finalmente, que aiOCiedade brui
leira rcsponsâvel tem por obrigação devolver à 
Cortes de Contas Nacionllio, oo podereo que lhes Fo
ram subtraídos e. ao mesmo tempo, oulorpr-lhea 
outros imprescindíveis i realizaçio de um verdadei
ro e les.itimo controle dos bens e dinheiroa que per
tencem ao povo desta nac;io; 

Proclama. por ate documento, afinnando, di
zendo t reclamando o imperativo da adocllo de mc
didu e.uen~..;uis ao cumprimento de aua elevada 
misslo constilu~o.;onal. 

Assim, pretendem que seja d~:finida, com clareza 
e pn.~islio, a nfvel conslitucional, a competincia e 
jurisdição dos Tribunais de Contas. para: 

1) julgar os resronsâveis por bens e dinheiros 
píiblicos e niio apenas as suas ""'ntas; 

•> julaar as contas municipais; 
e) julaar os utos de aposentadoria, reformas e 

pensões de todos quantos pi'C!Itam serviços pl1blicos; 
d) julgar o5 administradores das autarquia!~. em

prek!s pl1blicas, sociedades de ec:onomia mista e 
rundoçileo; 

• e) impL-dir a exiqDibilidade dos contratm juJsa
dos ileaai5. 

Enlendem 05 subscritores deite manifesto a Rr 
dado a pllblioo para conhecimento da Nac;ilo brasi
Jeira. que somente com o retorno de tais competCn
.::ias e a criação des5a5 novas atribuiÇÕCI. os Tribu
nais de Contas do Pai,; terilo condit;Ües e instrumen
to! para. de rorm:J. erttiv:J. e desenganosa, dar eabll.l 
cumprimento iii sua pre.::ipua e relevante missilo de 
exen..'"Cr o controle dos gastos píihli"'\)!i. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION.t.L (Sec;ão 11) 

Rec:onhecem os subRCritores deste manifesto que 
as mudança1 ora reivindicadas em nome da coletivi
dade brasileira. importam em superar diraculdades 
de ordem lesai e alteraçaa do próprio diploma 
con,;titu~o.ional maior. 

Mas sabem -e tem plena consciência do fato -
que com essas novas normas, a Saçilo se enarandc
cerál. pois não s6 oom ela11e exercerA um perfeito e 
cabal ""'ntrole do u10 e do dispCndio dos bens e di
nheiros píiblicos. 

&."Dilo, nilo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinlo)- Concoclo • pa
lavra ao nobre Senador Jutahy Maplhle5. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES (PDS - BA. Pro
nuncia o sesuinto discuno.) -Sr. Presidente e Sn. Sena
dores: 

De 12 a 16 de outubro dltimo viveu a Bahia momentos 
de arande emoção cristã. tomando-se lede de um Con
aresso Eucarfstico Regional, que teve repercussiio bem 
mais ampla. vez que a ele nilo raltaram nem o represen
tante oricldl, nem a mensagem especial de Sua Santidade 
o Papo João Paulo 11. 

O objelivo de seus orsanizadores era o de çomemorar 
o cinqUenten.6rio do Primeiro Consres!IO EucarlstioJ ~a
cionul Brasil~~o.-iro, realizado na cidade de Salvador, em 
1933. que acolheu os peregrinos de todo o Brasil. 

O po"·o da Bahia compareceu unlssono ills prosra
maçiSes eucarfsti.::us e superlotou o Estldio da Fonte No
va. manifestando com aplausos entusiobticos e acenos iii. 
bandeira do Conaresso o seu fervor religioso e o seu 
compromisso com Jesus Cri1to. 

Para quem o presenciou com seus próprios olhos foi 
espelãculo inCAqueclvel a participaclo de milhares de 
pessoas ao banquete eucarfltico e o modo como ae can
tou o Hino ao Senhor do Bonfim. 

A alma de todo o prosrama foi a f13ura fmpar e infati
&Avel de D. A velar Brandia Vilela que teve a i~ia de or
ganizar o evento e de usociar. cm bells5ima homilia. as 
idiias de araça e de fonte nova. que R exprn1avam nos 
próprios nomes d01 f.atAdio1 que acolheram os conara
sistas, respt:L'"Iivamente. em 1933 e em 1983. 

As palavraa de D. A velar sintetizaram•oe em lrilll'ltD· 
de1 e fundamentais compromi11101. auumidos por todo• 
os presentes. a 1aber: 

I• A nossa f6 cristl e católic:a. Somos Isreja e 
queremos ser lareja para Rmpre. 

2t O compromiRso de justiça 10clal com os nos-
101 irmilos. Nilo podtmOI esquece..los. Ela e n6a 10• 

mos membro1 do corpo de Cristo. 
39 O amor rraterno 6 tio fundamental que IC o 

despi"GZUrmos corremoR o ri~eo de fu!Jir de nossas 
ori~tns e perder o senao de noua lsreja e a certeza 
do nosso co.minhar". 

no importante e tão rica de ensinamentos DOI parece 
a mensasem fina aos consrcss~tas, pronunciada com 
exaltação pelo Arcebispo Primaz da. Bahia. que solicito iii. 
MeSa Diretora do Senado que a raca conltar de 001101 

Anui,;, CPmo complemento indispens6.vel a este meu pro
nun";amento. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A. QUE SE REFERE O SR. lU· 
TA.HY MA.GA.LHilES EM SEU DISCURSO. 

D. A. VELA. R RESSALTA. A. GRAÇA. DO SENHOR 

"No dia du abenura de1te Congresso Eucarfstico, pro
curei associar as idêiaM de sraça e de fonte nova, H. partir 
dos estAdias que acolheram as multidões em prece. em 
1933 - E,;tidio da Graça- (Consre11o Eucarfsticu Na-
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cional) e, aaora. em 1983- Elt6.dio da Fonte Nova
(Congi'Ciõlo Eucarlstico Re,gional de Salvador) ... 

-A graça do &"Ilhar esteve conosco nesta Fonte No
va. Tudo o que acontec:eu. neste campo de esportes. nio 
foi obra n01sa. Seria veleidade pensA-lo. Nlo fomos n61 
os autore!l destll imen1a graça.aolenemente v61. Senhor, 
aois a fonte nova da sraça. E aqui. nilo emprego e nós em 
sentido mujestitico. tal como nos ensinaram 01 sramlti
cos. mas no sentido real da palavra - nós - a l&rejll de 
Siio Sulvador da Bahia: nós. 01 nossos billpos. sacerdo
tcs. reliJ:i01us e reli@imas, os nusws leisos comprometi
dos com a fi batismal: n61, a 11ociedade civil, com seus 
instrumt:ntos de serviço, em tod;ui 15 Arcas pllblicas e 
particUlares: n6s, a arande comunidade baiana. com to
dos os seu5 recursos espirituais e materiais. nós todos 
que formamos 05 mais diversificados tecidos do orsanis
mo social desta arande cidade: n6s, o centro. a Arca de 
e1.pansilo. us periferias. as invasões. os alagados: nós. a 
zona rural e seua11rredorea: n6s. que flZCmos o conareuo 
nada fizemos, porque a sraça niio 6 nossa 6 do pai. e a 
fonte que jorra para a vida eterna i dAdiva do Senhor. 

E todos pmcuram01 qir dentro daquele lAbia princi
pio de que devlumos trabalhar com pleno entusiasmo, 
como se ludo dependes~e de nós e. ao mesmo tempo, 
oonfiar em Deus, como ac tudo dependeu10 de sua dili
sente providência. 

Qutm ler ll.tenlamenle o nosso prosrama. pig.ina por 
pAgina, verá que fuaimos de toda e qualquer orientaçlo 
estreita e eJr."'lusivisla. Tentamos matar o individualismo, 
o radicalismo. a cami,;a de força ideolóaica, os crit~rios 
meramente humanos c nos colocamos numa plataforma 
de aran&.les proporçõe5, onde o horizonte da Terra quia 
encontrar-se t.:om o Infinito de Deus, e a vocaçlo trana
cendental do Homem ae misturou à poeira da Terra e 
sentiu e ouviu semidos de dor e as cx.plosões de alegria 
do povo em marcha pelos dewertos e vales da vida. Assim 
a n055a lpreja !IC nos apresentou una e variada. • um s6 
tempo, com sua plena riqueza doutrinAria, com aeua ca
rismaa, profetas. pastores e sacerdotes. Não quiiiCI'ITlOI 
tomar conhccimenlo das tend~ncias prosrc:uistas e con
~ervadoras, mas colocar lodoa no organismo vivo da 
meoma 11rcja dirilido pelo Papa e assistida pelo Elpfrilo 
Santo. 

Se os encontro5 especializados, e&pec:iaia e ministerlail 
d~~o."CCrn:ram admiravelmente bem, com pequenflsimu 
uceç3es; se as concentrações e oelebrações eucarfaticu 
prosramadas atenderam plenamente ao desejado, cada 
noite, aqui. nesta Fonte Nova. teve a sua caraderfstica 
própria e incunl\mdfvel. Quem perdeu atei encontros 
nlo sabe o que perdeu. 

A noite de oraçio nos envolveu na contemplaçlo dos 
mistêrio,; do Stnhl)r, abrindo apaçoa no coraçio de to
dos para a presença viva de Jesus Cristo. caminho, ver
dade e vidu. 

A noite dos voc-.açÕCIII e da juventude nos transmitiu a 
força do chamado de Dtus para a mi!Uiio que nos cabe. 
desempenhar e nos emocionou com a alegria contq.iante 
e sadia que os jovens nos comunicaram. debaixo dOI 
aplausos da lnnl chuva que n01 veio visitar. 

A noite da m.'On"'iliaçilo nos trouxe uma sf:rie e ampla 
meditado sobre os pecados individuais e coletivoa. para 
o exame das no11581 consci~cias, nesta hora arave da 
nossa hi&tóriu. 

A noite da ramflia e da Igreja nos transmitiu a verdade 
de que. sem a famflia e a sociedade C5tli realmente de
samparada. Famfiia. conACiente de sua miYilo. ramllia 
"lareju dom~stica". lsrej• ••famflia de Deus". 

E. agora. enfaixando tudo. enslobando os trabalhoa. 
as ora~s. 3S atividades do Conaresso, as imensas preo
cupaç3e5 no.uas e de nosSOI colaboradores, trazendo 
para o altar as idearias e 05 sofrimentos de tantos, vamos 
entregar e já o fizemos. nesta con..-:clehraçilo. tudo e to
dos ao Pai. Jesus Cristo pelo Espfrito Santo. 
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Senhor cardeal Alfr·cdn Vicente Scherer, nós 111redea.-. 
mo5, 11Umamen1c lt'nsibilb:ados. a sua presenç11 no meio 
de nW;, camo L"OI~:J. no epis~o."Opado e no cardinalato e 
~o.\>mo amiJ;o. e agora, na qualidade de c:ardcallea;ado do 
Santo Padre e reprcsrntunte et~pa..ial ne~~ta solene conce
lebração, que o Senhor lhe cona:da 5aiÍdc e paz, querido 
D. Vic.:ente Schen:r. 

Senhor N6ncic' Apost.Siia.,, dom Cario Furna. sua 
vinda utC. Sulvudor no1 alegrou profundamente. Peço 
tranRmilir ao Santo Padre o que viu e ouviu natas plagas 
baianas. Diga ao Sunto P..adrc que a Bahia e o Brasil niio 
o esque4.'eram c jamais o efoqucc:era.u. E a~rescente este 
pur:igrafo: que o noli50 Congresso, apesar de regional, de 
foto L"umportou a preKnça de um Heu n:preJCntunle eApe· 
dai. 

AularidadCii civil e milimrcs. partidos pollticoa, insti· 
tuiçõe5 cultur-oli5, artísticas, cducalo.ionais c religiosas, 
muito obripdo pela L"Ooperação. 

MeUs queridos bispos auxiliares. dom TomAs, auaenle 
por doença, prc:senle pelo coração. dom Ãngelo e dom 
Bmi\·"Cnturu, sempre solícitos no am\lr à Igreja e ao Cris
to. estimados vigârioa gerai5 e vigArios episcopais, meu5 
queridos &U~o-erdotL'S dioccsanm, rcligiusos e religiosas. 
maravilhosos exemplos da dedi~o-adn. meus queridos IJ"oo 
milos de> lelcato cutólic\l, um verdadeiro eército piedoso 
e forte a servi\o"O do Cristo. Seus nomes niic1 foram cita
dos, mus eu po.-u ao Senhor que os ~reva no livro da vi
da, seminarislus estimudo!i e colaboradores todos, Deus 
lhes pUJUe. Paru OS que trabalham mai5 emrenhadamen• 
te neste ano de sraça, niio podemos resSHitar pessoas. 
Mas. no Lrubalho das Santas Miuiics, obra do Espirita 
Santo, I."Omo esle CongrHSO, lembraria o ooordcnador 
padre JoR Pinto, e. de modo muito especial. no que tan
IC a esle certame de fi que hoje 5e oonclui, diliJentc c de
dicudo coluhorador. o Mons. Jos6 Gilberto de üma, 
com todas as comis!IC5cs e srup01 de apoio. Na verdade 
lruvam(ts, tod,,s. sem ex~o-eçtiu. uma batalha de extra\lrdi
n6rias proporções. 

Nada foi improviiHdO. Tudo roi planejado e executa
do com amor e espirita de R: pur uma falange de leigos, 
de pudr85 e de rclisioiOI que disnificam qualquer diocese 
do mundo. Deus os abençoe. 

E. agora, devo encerrar, senhor cardeal Vicente Sche
rcr, este ConlrcSIO pura dar a padavra ao Santo Padre 
que no5 vai falar e nos vai abençoar. 

Mas, confe550, encontro-me numa diraculdadc qualiC 
invencivel. 

Como posso en~o"etrar este congn:1110? 
Como pouo fechur o caminho que se abriu? Como 

posso ferir ou dCL"Cpatr a verdade? Como pouo matatr a 
vida? 

Ah! eu não posso. Como 6 que tirarei de noaso cami
nho a figura do Cristo Redcnlor? Como poderei fechar 
as punas da Igreja de Cristo, no51i8 mãe e no15a mntra? 
Como desconhecer a presença do homem, 11Ua oripm c 
seu destino? 

Nilo. meus amigos e meUA irmil01, nlo pnsso encerrar 
este congrcuo. E cu recorro a Cltd auembliia aqui reuni
da. As!iCmbliia soherana. 

Sim ou nilo'! 
Ret~pondei-me. diante de Deus. 
E o cnngreMO vai CPntinuar ... 

E daqui sairemoslevundn trilgrandes c fundamentais 
compromissos: 1• A nossa I! cristti e católica. Somos 
Igreja e querem\ls aer Igreja para &empn:. 

2Y O comrromisso da justiça social com 01 nossos ir· 
mãos. ~ilo podemo5 e&quecC-Ios. F.lcs e n6s somos 
memhrns di) corpo de Cri5to. 

3• O len:ciro I."Ompromisr.u ii do amor fraterno, 6tlo 
fundamental que se o desprelamos, L"OrremOA o risco de 
fuair de nouas origens e perder o lelllkJ de nollll igreja, a 
certeza do nosso caminhar: '"Amai-vos, como voa 
Amei ... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOIIIAL (Seçilo 11) 

O amar completa a Justiça. 
Dcvemo!i desocupar esta Fonte Nuva a ~airmo1 daqui 

renovados, alimentudos na li, levando conosco. mais 
forte. o amor a Deus e ao próximo. 

Quem jamais irii esquecer CAte Congresso? Escolha, 
meu irmilo, o que dentro dele mais lhe falou à mente e ao 
coraçilo. 

Renove todos os dias as emoções por ele despertadas. 
OJ ensinamentos que ele lhe transmitiu. 1-: continuemoa a 
viver. mitSion6ri05 cutólicos. o clima, o espirita c a reali
dade das Sanlus Missões. completando o que faltou, 
aperfeiçoando a obra como;a.da. alimen,ando a nosld es
perança com\l u pão da vida. 

Pros5igamos, congres5islas. Eucariatia, na caminhada 
L'Om Jesus CrishJ, a pensar como ele e a viver no seu 
amor. 

Conlinuemos. congressistas das, unidulii e fortes, dis
poslos à lulu padfica pelo Reino do Dooo, na der ... d01 
valores divinUI e humanm. como nosso querido Jnào 
Paulo li, pu11tor e me1ilre. 

Obrig11do. Senhor, obrigado, Bahia, obriJado Brasil. 
obrisade~. Mario. 

E 111aru, alcnt;:i1o, vamos ouvir a palavra do Papa, cm 
silfncio profundo. na mais sublime e•pec:tativa de rt.•• 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Nlo hã maio 
oradores iniK:'ritOR. 

Nada mais havendo a tratar. vou encerrar a presente 
~e~~~oão, dcsiJ;nundo paro a sessão extraordini.ria daa 18 
horus e lO minutos. anteriormente convocada, a seguinte 

OEDEM DO DIA 

-·-
Discusslo, em turno a'inico, do Projeto de Lei da a

mara n• 122, de 1983 (n• l/83, na Casadooriaem),doin
ciciativa do Senhor Presidente da Repdblica, que diap& 
aobn a incluslo, nOA proventoa de apoaentadoria, da 
gratincaçlo por opcraç&s upccia.ia. c dA outru provi
dencias, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'II.OOJ o 1,004, 
de 198l, da5 Comiuilel: 

-Sorrico Plillllco CI.U, o _ .. ,_,__ 
-z-

Disc:uaslo, em turno a'inico, do Projeto de Lei da a
mara n• 161, de 1983 (n• 1.717/83, na Clll de origem), 
de iniciativa do Senhor Prcaidente da Repdblica, que fiu. 
os valores de retribuiçlo do Orupo-Atividada de Co
merc:ializaçlo e Clauificaçlo de Carl. e d6 outras provi
df:ncims. tendo 

PARiiCERES FAVORÁVEIS, oob n" 1.005 oi.006, 
de 198l, daa Comi!ll&:a: · 

- .. Sorricu PAliou CI.O, e 
_ .. l'ln. __ 

-3-

Diacu111lo, em turno dnico, do Projeto de Lei da Cã· 
mara n• 232, do l!llll (n• 1.918/lll, na C111 de oriJem), 
que diapõe aobre a emi1slo de uma a6rie especial de selos 
comemorativa do Primeiro Centcnlrio da aboliçlo da 
e~cravatura no Estado do CearA, ten.do 

PARECERES FAVORÁVEIS. sob"'" 9HS e986, de 
1983, das Comi...,..: 

-do ~. CallllllllcaPloo e Obnl l'ellcu, o 
- .. Edo .. cio o Culloro. 

-4-

Diacussil\l, em turno dnieo, do Projeto de Lei do Sena
do n• 221, de 1983- DF, que eatima a Receita e fixa a 
De&pesu do Distrito federal para o curdcio financeiro 
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de 1984. nas panes relativas ls Sec:rctarias de Viaçlo e 
Obras e de Serviços Piiblicoa. tendo 

PARECER FAVORÁVEL. oob n' !162, de 198l, da 
Comis&ilo 

- .. DiolrltoFedcrol. 

-5-

DiM:ulllo, em turno úni1:0, do Preje\o de Lei do Sena
do n• 221, de 1983- DY. que estima a Receita e fixa a 
Oespeaa do Distrito Federal para o c•crcfcio financeiro 
de 1983, na parte relativa 4 Secretaria de Agricultura c 
Produc;ilo, tendo 

PARF.CF.R FAVORÁVEL, oob n' 963, de 1911l, da 
Comililo 

-- DlolriiO f' ...... t. _,_ 
Diocuulo, cm turno úaic:o, do Projeto de Lei do Sena

do n• 221, de 1983- DF, queosUmaa Rooeita o filiRa 
Dclpesa do Distrito Federa\ para o uerdcio financeiro 
de 1984, na parte relativa i Sec:retaria de SepranGB 
Públi<a, tendo • 

PARECER FAVORÁVEL, oob a• 964, de 1983, da 
Comiulo 

--D-Fedcrol. 

-7-

DiKUsslo, cm turno ta nico, do Projeto de Lei do Sena
do n• 221, de 1983- 01-·. que estima a Receita c fiu a 
Dclpua do DistriLO Federal para o cxerclcio financeiro 
de 1984, nas parta relativas ao Tribunal de Contudo 
DiSlri.to Federal e l Reaita e -Ta.to da Lei, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, oob n' 965, de 1983, da 
Comisslo 

-do DllllriiO Federo!. 

O SR. PRESIDE.'UE (Aimir Pinlo)- Eaté eaeerra
da a scsslo. 

f LrvantD-Jr a Hllio d1 17 lumu 1 SO minutar. J 

Ata da l08• Sessão, 
em 17 de novembro de 1983 

I • Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Pf't!sidint:ia do Sr. Moacyr Da/la 

AS 18 HOR.fS E JO MINUTOS, ACHAM.SE I'RE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Cf:lia - Altevir Leal - Oalvlo Modeato - Oda
cir Soares - Gabriel Hcrmca - H~lio Gueiroa - Ale
xandre Coata- Joio Castelo- Alberto Silva- Hclvf
dio Nunes - Joio Lobo - Almir Pinto - ViqDio TA· 
vara - Carlos Alberto - Humberto Lucena - MaJ"oo 
condeo O•dolha - Milton Cabral - Marco Maciol -
Cid Sampaio - Ouilhcnnc Palmeira - Passos Põrto -
Ju,ahy Magalhl• - Lomanto J6nior - Luiz Viana -
Joio Calmon - Jos61snAcio Ferreira- M'oacyr DaDa 
- ~el10n Carneiro - Rnbcrto Saturnino - Itamar 
1-'ratn~r.-o - Alfredo Camp01 - Amaral Furlan- Bene
dito Ferreira - Henrique Santillo - Derval de Paiva -
Oastl.o Milllcr- Robeno Campos- Marcelo Miranda 
- Alvaro Dias - Jai50n Barreto - Lenoir Vergas -
l"arl05 Chiarclli - Pedro Simon - Ocr:avio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (MuiiC)'r Dall•l- A liota de 
presença aL"UIIa o comparecimento de 44 Sn. Senadora. 
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Uavendo nú.mero resimental. deciOJro aberta a se!JSilo. 
Sob a proteçilo de Deufl iniciomo1 no1101 trabalhos. 
O Sr. 1'-Sec:rctiri\J irA proceder à leitura do EJcpedic:n-

10. 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N'l IJI07, 1.0011 E I.GO!I, DE 1911 

Sobn o Projeto de Leida Cimara atl-46, .. 1!10-
Com ....... tu (Projeto de Lei c-piiiDIIIIIIr"' .J..C, 
de I!III.J, aa ClimaradooDepuladoo), ... ,._ ....... 
erll4rlo poro a n.,.aeroçio de Vereodoreo ao uerd
elo .. l!lll". 

PARECER N• IJI07, DE I!III.J 
Do c-luio .. Coatlbdçio e Judco 

RELATOR: Senador Hei•Wo N-. 
O Projeto de Lei n~ 146. de 1983 -Complementar 

(Projeto de Lei Complementar n• .J..C, de 1983, aa Ci
mara dos Deputados). estabelece crit6rioa c limita pan 
a fixaçlo da remuneraçlo de Vereadorca no uerclcio de 
1983. 

2. A proposiçlo original. de autoria do Deputado A
droaldo Ca"!pol, pretende alterar a ndaçlo do -• do 
art. 7t da Lei Complementar nt 25, de 02 de julbo de 
1975, que estabeleceu limite mi:llimo de trà por cento 
(311>) da n:c:eita municipal, efotivamoniC realizada no c
xerclcio financeiro imediatamente anterior, para a despe
III. anual do municlpio com a remuneraçlo do1 Vereado
ra. 

Ju1tificou-a o Autor: ""Em cenoa municlpioa aquele li
mite percentual tem sido um obstAculo i. remuneraçio 
condigna de seu& respectivos Vereadora. Tendo-110 em 
conta o aumento do eleitorado, e o eonsequente aumen
to do nllmero de Vereadores em muitos Municfpios de 
pequeno e mb:lio porte populacionaL bem como nos mu
niclpios que contam com mais de um milhio de habitan
tes, este aumento, com respaldo na Emenda Constitucio
••1 n• 22. de 29 de junho de 1982,6 flcil pnver, que o li
mite de 3'1> (trh por cento) teri de ser ultrapusado". 

3. Durante a tramitaçio do Projeto de Lei n• 146, de 
1983, na outra Casa do Consresso Nacional, juntaram
se-lhe o Projeto de Lei Complementar n• 18, de 1983, que 
altera o ftem X do art. 4• da Lei Complementar n• 25, e o 
Projeto de lei Complementar n' 90, de 1983, que modifi
ca o item X do art. 4• e do caput do art. 7' da Lei Com
plementar n• 25. 

A cungênere da Cãmara dos DeputadOA, após o regu
lar exame da mat~ria, concluiu pela apraentaÇio de 
substitutivo, unanimemente aceito. E a Comis51o de Fi
nança5, através dd relator designado pela Mesa, tambml 
acolheu o parecer da ComilÃo de Constituiçlo e Jus
tiça. 

4. Em plen.i.rio, porf:m, em razio de emenda apresen
tada pelos lideres doo Panidoo Dcmocrltico Social -
PDS; Partido Democrático Trabalhista- PDT, Partido 
do Movimento Democ:rltico Brasileiro- PMDB e Par· 
tid" Trabalhi~~ota Brasileiro - PTB. sob o fUndamento de 
que a momcatinea dinculdade da economia do Pall "a
fcta a situa!iil.O dos nossos Vereadores", mu que a e&pe
ranc;a da próxima refonna Tributãria implicarA. na cle
vaçlo da receita municipa.L com repercussôcs 9bvias. foi 
aprovado o substitutivo ora obj&."tO do exame deate Cole
giad,,. 

S. F.ntendo que os Vereadores slo o su5tentác:ulo da •· 
tividadc politic:.a. Claro que o Pai5 i pobre e que. em face 
da vesga sislemlitica de dilitribuiçiln das ra:eitas pllbli
cas, os !Ytunic:ipios padeCem grandc5 aperturas. O 
problema t, I'Orf:m, estrutural. A moldura federativa s6 
existe na doutrina, na prãtica os Estados e ~unicipius 
vivem ii mlnsua de I'C\.""Ursos. 

DIÁRIO DOCONGRESSONACI01'"AL(Sel;àn 11) 

!'!5o é, entretanto, a remuneração mais L"Ondigna aos 
Vereadores, na e!lpiral inflacionêria pur que pas!l8 o Pais, 
que vai inviabilizar a vida doR M.uniclpio&. 

6. Isto posto. incensur6.vel que a proposiçlo atende ao 
pruscrila no an. IS,§2t, obedece ao dispoato no art. 50, 
e Lcm rulcru no a.n. S6, lodo• da ConstituiçAo Federal, o 
parecer 1: pela apronção do Projeto, com a Emenda nt I 
- CCJ, sugeridK pelo nobre Senador Pedro Simon e a
colhida pela unanimidade deste colegiado. 

Sala da Comisdo. 19 de outubro del983. -JoafFra· 
pill, Prctidcnte em e:urcfclo Hel,fdlo ~ ...... Relator -
Aderlltd Jore-- Manlaa Ftlho- Pedn> 811111111- Oc
"•lo Cardoao - CuDberDIO Palmeira- Joaf ,..,..... -
Ellfu Faria - - Põtto. 

EMENDA N• I..CCJ 

Ao Projeto de Lei d• Cimara n• 1<46. de 1983. 

No aniso 19 do Projeto, suprimam-seu HSuintas u
preSIÕCI; "No cxerclcio de 198l'' e, ••• ""nlo se aplicando 
o disposto no art. 7' dK Lei Complementar n• 2S, de 2 de 
julho de 1975". 

Sala da& Comissiles. 19 de outubro de 1983.- Nro 
Slmoa. 

PARECER N• 1.0011, DE 1911 

Da COIIIIIoio de Monldplao 

Relator: Senador r- Põtto 

Pelo Projeto de Lei c:omplementar, formalizado pelo 
Deputado Adroaldo Campoa e que passa a Hr uamina
do por esta Comisslo, a deapesa com a remuncra;lo de 
vcreadore&, no e:urclcio de 1983, nlo ultrapassarA a qua
tro por cento da receita efetivamente realizada no uercl
cio imediatamente anterior. 

Com i110, dehta de ser aplicado o disposto no an. 7t 
da Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975.o qual 
fixa em trts por cento o limite múimo da aludida despe
sa, tomando-se como base a receita realizada no exerci
cio ftnanceiro anterior. 

Na Juatificação, o autor argumenta com a impossibili· 
dade de remuneração condigna dos vereadora de deter
minados Municlpios. E alinna que o aumento do eleito
rado enseja maior nllmero de vereadoi'C5 e obriga muitos 
Municlpios a ultrapassarem o limite de tris por cento a· 
labclCLi.do pelo referido art. 71 da lei Complementar nt 
25/75. 

A pNposifiiiO foi aprovada pela Cimara dos Deputa· 
do~~o e, nesta Cua, a douta Comisslo de Constitui;lo e 
Ju5tiça apresentou emenda que suprime, no art. t•, as u
pmsües ""No exerclcio de 1983" c " ... nlo se aplicando o 
disposto no an. 7' da Lei Complementar n• 2.5, de 2 de 
julho de 1975"". 

Des5a forma, o tCJ.to aprovado pela CCJ do Senado 
Federal tem a seguinte redaçio: 

- An. I• A despesa wm a remuneraçio de 
Vereadores nio ultrapassar& a 4'i (quatro por cen
to) da receita efetivamenle realizada no e:nrclclo i
mediatamente anterior. 

A Lc::i Complementar n• 2S jli foi alterada pela Lei 
Complementar n• 38, de ll de nobembro del979. E, ao 
projeto cm C!litudo, foram juntados. na Câmara d01 Dc
putlldoR. o Pro~ de Lei Complementar nv 18, de J98l 
(que ••altera o item X do art. 4' da Lei Complementar n• 
25. de 2 de julho de 197~") e o Projeto de Lei Comple
mentar n' Qf}, de 198J (que ""Modific."'l a redaçilo do item 
X do url. 4"e do Cllput do art. " da Lei Complementar 
n'2~. de 2 de julho de 197~"). Ambil!li as proposições pre
tendiam elevar para cinco por cento da receita do exercl
cin anterior efetivamente realizada. a despe5a com 0111 

subsfdios de vereadores. 

N<>vembro de 1983 

Tenhl, l"·'' juflta e emenda formulada pela doutK Co· 
mi55iln de C.:onstituiçilo e Ju1tiça desta Ca5a. com ba11e 
no pure«r do Senador He•vidin Suna, que diz: 

~ntendo que os Vereadores sio o sustenticulo da 
atividadc polllil:a. Claro que o Pais ~ pobre e que, 
en1 face da .. ·esga 5istem6.tica de distribuiçilo da!i re
c:eita5 p6blicas. os Municfrio!i padecem grandes a· 
perturas. O problema t, portm, estrutural. A mol
dura federativa s6 existe na doutrina; na prAtica, 01 

l:5tado5 e Municípios Yi't"Cm a mingua de recursos. 
Nio ê, entretanto, a remuncraçio mais condiana 

aos Vere!ldOrcl, na espiral inOaciona\ria por que 
pa55a o Pais. que vai inviabili.r:ar a vida doa Municl
pios. 

A redaç.l.o do projeto. tal como foi aprovada pela Ci
mara, aceita o percentual de quatro por cento, apenu 
quanto ao excrcfcio prestei a encerrar-se, isto 6. de 1983. 
E: produto de emenda das lideranças em Plenirio daque
la Casa. que argu'mentaram com Ho momento dillcil da 
economia do Pais". A Juatific:açlo da emenda asseaura 
que ••e: urgente e concreta a reforma tributAria que se faz 
neceas6ria a fim de ajustar a economia dos MunicfpiOI 
brosileiros, que em grande maioria, se apresenta quase 
que em insolvfln"ia". 

Ora, estA reconhecida. pois, a necessidade de modifi· 
c:açio c.ostrutural no 1istema tributê.rio brUJ1eiro. Reco
nhecer isso, todos reconhecem. Por isso mamo, nlo 6 do 
limitar-se ao pre5Cnte exen:fc::io a majoraçlo preconiza
da. 

Opinamos, ponanto, pela aprovaçio do pnaonte pro
jeto de Lei com a emenda apresentada pela Comillio de 
Constituiçio o Justiça desta Casa. 

Sal• das Comilsi!es, 27 delllllWbro de 1983. - N
Caraelro Pruidenta. -r- NriD Relator.- Allü 
PlniD -lrlo alio- Jool Jpúlo--. Faria- a. 
aedllll Fernlra - Odaelr Saareo - Mllrlo Maio. 

PARECER !lo-. 1.110!1, DE 19113 

Da Camlsoio de n.aacu 
ReiKtor: Senador Odllrio C-
O projeto de lei complementar em uame. de autoria 

do nobre Deputado Adroaldo CKmpDJ. aprovado pela 
Câmara dos Deputad01, foi encaminhado por aquela 
Casa i. considL-raçio do Senado Federal. 

A Comissão de Constitui!iiO e Justiça e a de Municf
pios ex.aminaram exaustivamente a proposiç:lo, quanto A 
c:on!itituciunalidade, juridicidade e relevante mbrito, con
cluindo por sua aprovaçlo com a emenda que lhe ofere
cemos J'ara suprimir, do aniso t• do projeto, as empres
SÕC'Ii: ""S u elercicio de 198l" e .. nilo se aplicando o dis
posto no art. 7• dK Lei Complementar n• 25, de 02 de ju· 
lho de 1975". 

Sada temos a acresa:ntar ao muito que se diue, n01 
pan:cere5 jA rruferidus, quanto ao m~rito da propo1içio 
que prCtcura fa1er um pouco do muito que merecem c de 
que na:e!ili.itam os Senhores Vereadores que. por seu tra· 
balhd às "'c::ies at6 anónimo. do. incontelitavelmente. a 
ha5C em que se assenta toda açio parlamentar de uma 
Democra~ia. 

Sob o a5pecto finan.:eiro, nada hã que se oponha A 
~o."On\·er51lo do projetu em lei, muito embora seja de se sa
licnl.llr, ma.is uma VC7, a ur,:Cnciu, por que clama toda a 
N'a('ão, para a tiln esperada reforma tributAria com que 
se l'rororcionarào os meios de que necessitam os municf
pios br~ileiro!i para fazer frente lls SUdl nec:euidades. 

l5to posto, 11nmns pela aprovaçiln do projeto de lei 
complementar em name. com a emenda ML"Oihida pela 
CorniAAilo de C"naLituic;ão c Justiça deata Casa. 

Sala da Comissão, 17 de ncwcmbrn de 1983. -ltaiDU' 
Fnaro. Pre!iiidcntc. - Oct,.,lo C•rdoso - Relator. -
Hfllo Guelras - lrlo Cflla - Juto-y Maplhlea - Cal
lbenno Palmeiras- ........ Põrto- Abn .. ftlto- Ro
berlu Satuml110. 
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PARECER N• 1010, DE 1913 

Da~·~ oJolllça,-• 
Olldo ''S" rt' 10, do 1981 (OIIdo o• :13-P/MC, do 
19-+IZ, • arlpm).., Senhor Pnoltloote dos..,... 
100 Trlbulllll Fedenl, ............... oo Sonodo Fftle. 
nl cáplu llu -•tnqoi.,.O.u e do oalnlilo pro
Ctrldo pelo S1pre1110 TJibunol FNenl, - oulal •• 
Recuno Extnonllnirlo ri' 96.39J.8, •o Ellodo do 
Sio l'lllllo, o ••ol deelorou o .-lllcloiUIIIdode do 
on. 59 do Lei ~lualdpol ri' Z53, de Z de dezem•ro de 
1977, .. Mllllk:lplo de Papollno, d-1• Eolodo. 

Rdollll': Seaodor :llorllo llodoró 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

para os fins pre,·i5tol no arl. 42, VIl, da Constituiçlo, re
meteu ao Senado Federal cõpia5 das notas taquiJnificu 
e do aalrdlo prurcrido por aquela Calenda Corte, nos 
aul.,s do RCC"un.o Extraordinâriu n' 96,392-8, do Eslado 
de São P.o~ulo, o qual de<:larou a inconstitucionalidade do 
arl. ~· da Lei Municipal n• 253, de 2 de dezembro de 
1977. d11 Municfpio de Pupulina. daquele &tado. 

"'amam us autos que o recorrente, orerec:eu emhargos 
à execução liscul, ""m o objeth.·o dC' infirmar a tua de 
a>n5truçào, con~rvação e melhoramento de estrada de 
rodagem, sob a alegação de que o Código Tributa\rio 
.Municipal "'iolou 01 artigos 18, § 2', d11 Constituiçlo Fe
deral, e 77, parigraf('l 6nico, do Códia:o Tributlrio Na
cional, ao in1tituir taxa que tenha eomo falo gerador o 
mC!IiJnO que- seniu para a cobrança de imposto. 

Jula:ados improcedentes os embargos em ambas alln&
tl.nl.':ias, r'C\:'orreu extraordinariamente o embarsante, 
com arrimo na letra ''d .. do permi5sivo constitucional. •· 
le(!ando di55(dio juri5prudencial no tocante a ilesalidKCie 
da que!llion:~da taxa ao apontar numerosa der.:isões pa
radigmal do Supremo Tribunal Federal. 

Relatando o apelo extremo, o eminente Miniatro Fir
mino Pai. reconheceu a inconstitucionalidKCie araUida, 
argumentando com o pac(fico entendimento jurispru
dencial daquela EgRa,ia Corte. contrAria ao di111poiitivo 
contido no Código TributAria do Municfpio de Populi
na, que tem a baw de d.lculo divorciada do fato aerador 
da taxa. 

l:!m a(ntesc:, o Supremo Tribunal Federal, coerente 
com os seus julgados. mediante jurisprudencial reitera
da, mais uma vez repeliu a chamada taxa de conservação 
de e~tradas de rodagem que tem çomo base de cAlculo a 
divis3o do custo do KrViço pelo valor venal da proprie
dade ou n6mero de hectares. 

Em Scsslo Plonlria do4 do marçodo198l,o Supremo 
Tribunal Federal, por unanimidade. conheceu do recur· 
so e lhe deu provimento, nos termos do voto do 
MiniRtro-Relator para dec:lar•r a inconstitucionalidade 
do an. S9 da Lei Municipal n' 2S3, de 2 de dezembro de 
1977. do Munidpio do Populina. Eslado do SAo Paulu. 

O acórdlo foi publicado no Dllrlo u Julllço do 26 do 
marc;o de 1982, transitou em julgado, com a sesuinte e
menda: 

-Taxa de COIIMnaclo de Nlrldu de radllflll 
inRiilulda pelu municlpio pauli1t11 de Populina (l..ei 
n• 2SJ. de :!-12-1977). 

- A jurisprudbcia do Supremo Tribunal Fede
ral ~ pa~o.ifica no sentido da inconslitucionalidade de 
legislac;lo municipal que institui a chamada tau de 
con5ervaçlo de estradas de rodagem que toma por 
base a dislribuiçil~ do custo do serviço em pro
porçio ao n6mero de heclam das propriedades ru
rais. 

- Ro.::uriD ea.traordinirio conhecido e provido. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!o 11) 

Ã \'i5la do exposto. observadu as exigbcial resimen
tais e L'Onlititucionais que regem a esptcie, formulamos o 
!ieguinte: 

PROJIOTO DIO RESOLUÇÃO S• 117. DE 1983 

Sunpende o OXI<IIÇio do onlp 59 u Lei •••ldpol 
o• 253, de J de denm.,. de 1977,.., :llooldplo de 
Populloo, Eowlo de Sio Poulo. 

O Senado federal raolvc: 
Artipo dnico. E: susrensa, por inconstitucionalidade, 

nos termos da dcc:isilo definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, pNferida cm Scssilu Pleni.rla. de 4 de março de 
1982, nos auto:s do Recuno Extraordinirio n• 96.39:!-8, 
do Estado de Sio Paulo. a execução do artigo S• da l.ei 
Municipal nt :!SJ, de 2 de dezembro de 1977, do Munici
pi'l de Populina, daquele ERtado. 

Sala da Comis!iil,,,, 16 de novembro de 1983. - Juf 
Fnplll, Pres.iden1e em exercício - MarUo Badard, Re
lator. - Hrbidlo ~un - Odadr So1n1 - JoM l1•lli· 
do Ferreiro - Hfllo Guelroo - Gullhenoe Polmelro -
Corloo Chlorelll. 

PARECER )lo 1011, DF. 1913 

Do Comllllio de Cooollrulcio e Jullllco, lllltre o 
ProjeiO de Lei do Cimon n'li6, de 1913 (ri' 1.197-B, 
de 1979, •• Cãmlll'll doe Depuladoe), •• 11

811t11UFB 
ao emprepdo nt'Yelque optou pelo Fundo de Glna
rlo do l"empo de Senlcu - •"Gl"S, o nceldmenlo do 
lodeolzocio ... lhe correopondlo e flUO .... rol
tempttdJBBICnte••. 

Relator: Senad('lr G1llhem. Palmrlda 
O PLC n' M, de 1983, foi aprovado na Climara dos 

Deputad!Ji na forma do Substituto patrocinado pela 
douta Comiuio de Conltituiçlo e Justiça. daquela Ca1a 
do C onare550, cabendo-nos. por força das normas do 
Regimento lnlerno do Senado. examinar-lhe apenas o 
m~rilo. 

A propo1içlo, em suma, quer acrescer 01 seauintes pa
rás:rarosao an. 17 da Lei n• S.I07/66(quecriouo Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço): 

§ 4' O emprep.do at6.vel que reseindiu leU 

~o."Ontrato de trabalho na fonna e nu condições pre
vista• no51o orligo e que. deiKio a data da publicaçlo 
desta lei, tenha permanecido na mesma empresa 
sem receber a indenizado que lhe correspondia, te
ri direito, ao se aposentar, a um depósito, efetuado 
pela empraa, de valor corre5pondente a um IBI6.rio 
por ano de aerviço anterior l opçio pelo resime do 
Fundo de Oarantia do Tempo de Serviço- FQTS. 

§ S• No caso de mone do emprepdo a que se 
refere o parigrafo anterior. o depósito ali previsto 
revenerA em favor de seus dependentes. 

O supracitado an. 17, çomo IC sabe, to que permitiu o 
scordo entre empre1adus eslê.veis e ICUI empreaadorn, 
detenninando o SC~~~inte:aO IS 

Art. 17 Os contratos de trabalho que eontraem 
mail' de lO (dez) anos, na data da publicac,.-lo desta 
lei, poderão Kr rescindido• a qualquer tempo, por 
liHe a..::ord11 entre Bl pana. E, na oeorrincia desta 
hipótese:, u empregad,1 reçeherâ diretamente dn em
pn.-gador.a impnrtãncia que canvencionar como in· 
denizução. 

§ I' Se o empregado for ~ptante poderA movi
mentar livremente a conta vin..::ulada depn5itada a 
partir da data da opc;il('l, 

§ 29 Para a validade do pedido de demis!ii.o ~ 
C!isencial o cumprimento das formalidadn prescri
tas no an. SOO da CnnRolidaçlo da• Lei5 de Traba
lho. 

§ J• A importãncia a ser convencionada na for
ma deste artia,o. nunca pod.er6. ser inferior a 60% 
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(sessenta por cento) do que resultar da multipli
cado dos anos de senic;os contados em dobro, pelo 
maior r.alã.rio mensal percebido pelo empregado na 
empresa. 

F.m que pC!iC restrin1ir-se a nos58 responsabilidade re
limcntal. nesla C('lmiuilo, ao m~rito do rrojeto, nio po
demos fusir &l'1'11J"'Dtumenlo de falhastlcnicas que. poa
sivelmente. ensejariam bons motivos para a ex.pectativa 
de um veto presidendal. Por outro lado, nosso dever de 
Cas11 Revisora obria;a-nos iiO esforço de aprimoramento 
dw; prnpo1ic;ões legislativa5, mormente quando aR incor
reções são osten1ius e irrevenfveis, como no caso sob e
xume. 

O o~rt. 17 da Lei n' S.I07 /66, acima tran~~:rito, per
mitiu o 3!o.-ard('l ali esl.ll.belecido sob as condições expres-
5amente delinidas nos seus trC& palifrafo5 vipntes. Sob 
I ai oportunidade legal - que prati~o.ilmente já se exauriu, 
DI) decurso de:~IK."!!I 17 anos de vipnci• da Lei-. o aeor
du enln:: os empresadores e 5CU1i empregad05 Olitâ\"Cis, 
J'lllrtolntu, ou foi formalizado ou não foi formalizado. 
~a primeir;1 hipólcse. ('I emprepdo nilo poderia dei

Ali r de ter recebido a impurtànl.':ia a que tinha direito, isto 
t. um m(nim,, de 6()';. (5cssenta por cen\o) do que resul
la"se ""da multiplicac;l.o du11 ano1 de sen.·iços contados 
ern duhm, pcl'' maior saiArio mensal pen.-ebido pelo em
presado na empNII:I ... Pard fiJrmaliaçilo da.se a..::urdo, 
fui impi'C!iCindi\·el, como condic;Au ~o.-sKnciall sua valida
dr. que se l.':umprissem IIS formalidadc:s do an. SOO da 
Cl.T. ~lu seja, que o empn.-gado tivel!le a auistl:ncia do 
rcspecli"n Sindit:no ou de autoridade local competente 
do ~inisléri~, du Trahalho. 
~a o;egunda hipótese, em que o empfelado não desis

tiu da10ua e5tabilid&~de, fru11trou-1C a perspectiva do acor
d('l r o assalariado. em decxJrrincia disso, mante\'1-IC n
tAvel, protesido pela• di11posic;õe5 es(JC':iais da CL T que o 
1-'GTS prati..::amente expungiu da lqill.lac;i.o trabalhista, 
tornando-o incj~uo pela calincia de interessados. 

P. juridicamente incabfVC"I, ponanto, o arsumento de 
que ,, empresado estAvel formalizou o acordo permitido 
pelo reiC:rido an. 17 e. sem R!o."Cber a imporlãncia indeni
;o.atóriu a que tinha incontestado direito, permaneceu tra
balho na mesma empre!iit, cumo optante do FQTS. Esta 
~uma hipótese tecnitamente imp0111ivcl, em termos dou
trinário•. jã que u mais ampla prnteçln lesal foi ofereci
da ao empregado eontra fra1.1dL"'i ou coac;c1es patronais. 

Su entanto, H IIJIIIIIeDt&&dlllll - consoante 1 idaa 
tontida no projeto -. se ocorreu o episódio fraudulento 
do empregado ter re~Cindido seu contrato de trabalho, 
manlendo-se niJ mesmo empresa, e por negligencia da 
liscalizac;-ilo, nada ter reccrbido !o."Omo indenizac;io, ainda 
af peniste inla..::to o 1eu direito A imponincia que nio re
cebeu, ba."itando acionar a Justiça para rec:uperi-la eom' 
juNs e L'fJrreçio monetâria. Desnecasâria, pois, uma 
no""" lei para que se cumpra a legislaçlo vigente. 

F.ssc: tipo de fraude. poRm, parece-me de compro
vaçl.u da·cras dillcil, ji que o empregado estêvel demis
sionúrio firmou os documentos da reci!IJo contratual .. 
fonaa e 111 eondlc&s previstas no mencionado dispositi
vo da l.ei n• S.I07 /66. 

O próprio texto do §4' idealizado pelo projeto atabe
ICt.."C a impo51ibilidade do seu cumprimento, ao precei
tuar: 

"0 empregado estável que restindiu 1eu eontrato 
de tra.balh~J na forma r DBI eGidlcin previstas nate 
unis;o ... •• 

Or:~. a fona1 e 111 &."OIIdlcin previ,;t11111 foram. entre nu
trall, as jil ressaltados: livre negocia ;lo entre as parte~: a 
pNteçl.o assistencial do art. SOO da CLT: e o pen:entual 
mínimo da importãncia pecuniária a ser acordada. 

A!.':us,, ni\('1 sa.tiRfeitas tais exigC:ntias, o acordo nilo se 
convalidou e u empregado, mumo que optante de boa 
rc. não perdeu sua Clilabilidade. Se porventura despedido 
sem Wli formalidude!l d('ls art:s. 411:! e l!o."gUinta da CL T, 
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iria receber nilt:t os valara nxados para depósito pelo 
projeto, mas a idenizaçio cm dobro, preconizada pelas 
leis uabalhiRtas. 

A riJ!.or, a eventual fraude porventura perpelrad:.I:DII
tra o emprego e~tAvel, na hipótese de illcito no acordo de 
res.::isio contratual, constituiria falta arav[llima do em
preaador, enaejando ao empregado, mCIIRO nos dias a
luais. o direito de reclamar a despedida indireta, com in
denizaçio cm dobro. 

Creio que o objetivo do autor do projeto foi o de criar 
uma esptcie de prfBIIo para o Ulalariado que, nio op
tante pelo FOTS, em 1966, manteve a sua estabilidade, e 
agora chqa ao período da sua •posentadoria sem os be
neficiO& que o pedlio do FGTS lhe poderia proporcio
nar. A verdade 6 que tal empn:aado assumiu, l 6poca, 
um risco calaalado, bastante peculiar a um regime de e
conomia de mercado como o nouo. Nlo tert aaora o pe
ciilin do Fundo, mas teve assegurado, durante tod01 es
ses ano5, o seu empresa. Alterar a ata altun tal sistemê
tica ReTia 1urpra:nder os emprqadores com dnua inju1to 
e injurídica. 

Os empregados ainda eatbeis, após a criaçlo do 
FGTS. foram atualmente pequenfssimo percentual entre 
os ec:onomiamente ativos. Nio obstante, devia-ae ima
ginar um mcc:anismo" qualquer que lha recompensasse 
os lonso1 anos de trabalho numa mesma empreaa, •o
luçlo que, infelizmente. o PLC n• 66/83 nio enconlrou. 

Em face do exposto, opino contrariamenle ao projeto, 
por injurfdi"'D e. quaniO ao mtrito, por aua inviabilidade 
de execuçio. 

Sala da Comiuio, 16 de novembro de 1983.- Murllo 
BadanS, Presidente.- Gullller• PaiiHin, Relalor.
Holtlül NaHI- Martlu !'Do- Ocdtlo Ca.,._
All'ndo CDipoo - HQio GHI,.. - Jool Fnaelll -
-.....GIIdelbo. 

O SR. PRESIDENTE IMoacyr Dalla)- O Expedien
lc lido vai l publicaçio. 

O SR. PRESIDE.,'TE (Moaoyr Dalla) - A Presiden
cia recebeu, do Governador do Estado do Maranhlo, o 
Oficio n• S/29, de 1983 (n• I.S02f83, na orisem),solici
tando, nos termos do item IV do artiJ.o 42 da Conali
tuiçilo, aulorizaçilo do Senado Federal a fim de que a
quele E5tado popa realizar operaçlo de empristimo ex
temo no valor de USS 15,000.000.00 (quinzo milhaes de 
d61are5 americano5), para o fim que especifica. 

A matk'ia ficar6 quardando, na Secretaria Geral da 
Mesa, 'I complementaçlo dos documentos nec:esdrios. 

O SR. PRESIDEI''TE (Moacyr Dalla) - Paua ... 6 

ORDEM DO DIA ...... 
Discllll4o, em turno ünico, do projeto de lei da 

Cãmara n• 122, de 1983 (n• 3/83, na cua de ori
pm). de iniciativa do Senhor Presidente da R• 
pdblica, que dioplle oobre a iacluolo, nos proventos 
de apoaentadoria, dasnllirlcaçlo por operaçaes a
pec:iais, e di outras provid6nciu, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, oob n .. 1.000 e 
1.004, de 1983, dos Comissaea: 

- .. Senlto Ptillllco a.a; e 
-deFiaaacoo-

Em discusolo o projeto. (l'llu11.) 
Nio havendo quem queira di~euti-lo, declaro-a encer· 

rada. 

E:m votaçilo. 
011 Srs. Senadora que o aprovam permaneçam acnta• 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào III 

O projeto vai l 1ançlo. 

a o !iCguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CA.MARA N• IZZ, DE 1913 
lN• 3/1.1, aa Cua de orlpm) 

/h iniâutiva do Sr. PnsldMtt da Rtpúh/lm 

Dlspie ••re o llldlllio,-pn-.. -
todorlo, •• Gntmcoclo por o,.nç~es Eopeclola, o 
dl oatno ,...llliacloo. 

O Conaresso lliacional decreta: 

An. I• Fica inclufda, nos provento!l de arosentado
ria, a Gratificado ror OperaÇÕes Especiais a que alude o 
Do:reto-lei n• 1.714, de 21 de novembro de 1979. na ra
zilo de 1/IO(um décimo) de seu valor. por 11no deefetivo 
n.en:fdo em cara:o de natureza estritamente polic:ial. 

§ 19 Serã computado o tempo de serviço. prestado 
em qualquer i-poca. desde que pr~nchidas a5 tondiçôn 
estubele.:id:a!l neste artis;o. 

§ 2• E. vedada a pen:epçilo cumulaliva desta gratin. 
caçilo com qualquer purccla decorrente da incorporação 
a que se refere o art.]' do Dec:relo·lei n• 1.714. de 21 de 
novembro de 1979, ou cum qualquer outra vantascm 
c:om ela "-onsidcrada incompatfwl. 

Art. 2• A incorp.>riiÇÜil a que se refere o art. I• desta 
lei alcança os inativ05 que, se estivessem em atividade., 
~~eriam beneficiado5 com a conce55io da vantasem, inde
pendentemente da tpoca de sua apo~entadoriil e nas con
dições estabelecidas nc5ta lei 

Art. J• Fica a!i.5egurada a incorporação integral da 
1rutincação de que trata e5ta lei aos provento•. nas hip"i
teses de aposentadoria do:omnte de l(:idente em ser-
viço, de moli!5tia profissional ou doença grave. contiiJio-
511 ou indurável, especificada em lei. 

Arl. 4' Aplica-se o dispo5to nesta lei aos~ervidores 
du Policia Rodoviária Federal, do Departamento Nacio· 
nal de E11tradas de Rodagem. que façam jus l Gratift. 
cacilo por Opcraçõe5 Espec:iai1 nos termos do Decreto
lei n• 1.771, de 20 de fevereiro de 1980. 

Art. ,. A desposa d01:orrente da aplicaçilo desta lei 
aer6 atendida A conta das dotacões constantes do Orça
mento Geral da Uni3o. 

An. 6t Esta lei entra em vigor na data de aua publi
caçilo. inclusive quanto a ~eus efeitos financ.-eiros. 

An. 7• Revopm-se •• disposiQõn em a:Jnrnlrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dolla) - 1- Zo 

Discussio. em turno dnico, do Projelo de Lei da 
Clmara n• 161, de 1983 ("' 1.717/83, na Casa de 
origem). de iniciativa do Senhor Presidente da Re
p6blica. que lixa os valores de retribuiçio do 
Orupo-Atividades de Comercialização e Cla51ifi .. 
caçio do Cal!, e di outras providencias. tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n" 1.005 o 
1.(106, de 19113, "das Comis5c'!es: 

- de Sonlço N.II<U Otll; e 
-de Flaancoo. 

Em discuSI.Io o projeto. (PauHB.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam aenta

dlll. (Pauso.) 
Aprovado. 
O projeto vai l 1ançlo. 
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~ o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CA.MARA Jli9 161, DE 1!113 
(Nt 1.717-B/83, 10 Cau de ..._) 

De in11·iatiWJ do SrnluJT P"1/tkntr do R~plihllm 

fixo • •olores de nlllllulcio do Gnopo-Ad•ldHn 
do Comerclallncio o Cluolllcoçio de Cllff, o IIi oa
bU,rotWinclu. 

O ConJres.so l'li3cional dec-reta: 

Art. I• Às cla51Cs das CJJ.tegorias funcionais inte
grantes do Grupo-Atividada de Comercializaçilo e Clal
oificaçlo de Ca~. código l T -CCC-2000, correspondem 
a5 refer!nciaH de vem .. imentu ou Sdlirio por classe estahe
lecida5 no Aneto dnta lei. 

Art. 2• A primeira composicão das catq:orias run
cionai5 do Gruro·Atividades de Comerciali7.aclo e Clas
sifiealilo de Cal! M:ri cfetivada mediante aproveitamen
to dos \.'UTgOS efetivOS e ernpreg011 permanentes, oom 05 

respe~:tivolj ocupante5, da c:ateporia fun .. ;onal de Agente 
de Comen:ialila,·iJI) d.: Cali, r:ódi{ll.l NM~I02l ou LT· 
'P-i'M-1022, do Grupo-Outra !I Atividade~ de Nível M~io, 
Km alterat;"ilo do regime jurfdico, observados 01 seguin
tes criti!rios: 

I - nu. categoria funcional de lnspctor de Cali o atual 
Agente de Comercialização de Café, em J 1 de outubro 
dt' 1974, Ch:Upavu cargo efetivl) ou emprego permanente 
de Fiscal Geral de Cal'&. Fiscal de Comercializaçlo de 
Café, Fis~:al de CaR:, Classificador Provador de CaR:, 
ClaMilic:adnr de Café, Ticnico de Comen:ializaçlo de 
Café e Técnico de Annal.t:nasem c Eatocagem de Cafi 
ou que J'OISua um dos cur101 de nível superior de Admi
ni5traçilo Pública ou de Empresas. Agronomia. Ciências 
Contábeis ou Aluariai1. Ec.>nomia. Direiw, Qufmica, ou 
habilitacilo Jogai equivalente ati! a daw da publicaçilo 
de5ta lei: 

li - nu categoria funcional de Agente de Atividades 
de Cali, 011 Agente5 de Comen:iali7.&ÇÜ.o de CaR:, ocu
pantes de Cai'JO efelivo OU emprego permanente nlo 
abrangidos pelo inciso anterior, ou que possuam certifi
cado de conclusão de en11ino de !ICgundo a:rau, ou habili
tação legal equivalente, ou cuno oficial especializado de 
Clu5ificac;ão de Cafi. 

Par;\tzrafo 6ni .. 'O. P-io aproveitamento de que trata este• 
anigo, que será efetivado nos limites da lotado aprova
da, o servidor 5er.11ncalizadn na referência de vencimen-
10 ou sa16.rio igual ou superior mais próxima do percebi
do no Cllf80 ou emprego que ocupava l data da via:&ncia 
do ato que o aproveitar. niio fazendo jus A. diferença de 
vencimento uu sul.trio com efeilo retroati\'O, 

An • .3• Poderá huver a~~K.-ensilo funcional para cate
goria funcional do a:rupo mencionado nesta lei de ocu
pantes de categorias funcionais de outros arupo1. obaer
vado o di5posto na regularnentaçilo apedfica. desde que 
possuam 11 qualif~ea~s u.iJidas para o seu provimen
to. 

An. 4' Fica inslitufda a Gratificação de Ativiclades 
Espec:fficu de Cafi. destinada 805 servidore& da catego
ria funcional de lnspetor de Cafi, do Orupo..Atividadea 
de Comen:ializado e Classificado de Cal'é:, como incen
tivo ao aperfeiçoamento dm m~todos empregados na 
classificacio c comercialimç!o do Cali. 

§ 1• A Gratificado prevista nate aniso, calculada 
em al~ BOCJ(. (oitenta por cento) sobre o vencimento ou 18• 

léria mensal do carso efetivo ou empJ'CI" permanente 
ocupado pelo servidor. &eri concedida na forma que vier 
a 10r estabelecida pelo Poder Executivo. 

I 2• A Gratificacão tambán aer6. paga ao servidor 
quando no exercício de cargo em comiMão ou funçio do 
Grupo-Direc;iio e A~R:tsoramenlo Superiores ou. ainda, 
funçio do Grupo-Direçin c AslistCncia IntermediArias. 
de5de que haja oorrelac;;ão com a5 ativ"•hut .... aoecfficas 
do Grupo-Atividades de Comercialização e Cl~&ifl· 
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cu .. ào de Cafe. não rodcm.h, ,, bltul J\C=I\:Chidn de \'&:nci
mcnto, "'illúriu, Repi\."Scnta\·ãn Men'iill c Grutili!:a~üu de 
Ath·id;ld.:"\ Fsp .. '\:ilica~ de Café: ullrõlpil~ur a retrihui~ão 
lixadu puru ,, !i.Ímholo J)AS-~. 

~ 3" So1 hirótc"..: d,, piltiigro~fu anlerior. ,, !iCr\·idor 
pucJcrú nptur rch.a ~trihui10Jt' dt' ~eu ~.:uran efeth·o uu 
cmrrcJ:lO rcrmum:ntc. :n:n.::tc:ida de 20'=:-. tvinte ror ccnltl) 
d,, \CRCimcntn uu s:dárit1 liudtl pana•' car(hl cm Ctlmi!O
,;,àu uu fun,·Ut> de L"t.mlianc:a. ou fa1cndo ju:~ à Repre~n
li.l,:fi,, \1c:nsal. 

~ 4• A gratilic:açã,, mcndonadil ne!llte artigo nJ.u po
derâ'ser pug:u ~o:e~muhnivamente com a Graliticação de 
!'lível Surc:ril.'lr. 

.4.rl. ~' A Orutificut;:itl de Ath.·idnde!io Espec(fica!l de 
Catlo. st\hi"C' a qual in~idirá o dcscCtnto prcvidcnciário. se
r;'• L"Omputadu para n cdlculo do prnvenlo da iniltividadc. 

P.Jr6g.rafn únic1,. Para ns rin:. do di .. po!Cll, ne51e arligc.,, 
a Gronilicuçu,, de Ali"·idada; Eaip~o..,;iri,as dr= <.:al"é liCri. 
L'On:.iderada desde t.~ue ~nha "r=nd,, perL-ehida pcld Jcn·i· 
dor h:í mililli dC' 2(d,,i,.) ;.mn~. 

Art. 69 As dcsp~s dL"Cilrrenln da apliccilo doia lei 
scrUo atcndidu.s ii conta dos recur!ill!i orçamentdrios pr6-
priolli do lnslitutn Bra'iilciN do Cal"é. 

Art. 7t E'la lei cntr;• em \"ip:nr nu dala de ,;ua puhli-

O SR. PRESIDE:-.TE (Moacyr l>alla) - 1- 3: 

Dis..:u55ilo. em turno 6nito. do Projet11 de l.ei da 
Cdmara nt 2J2. de 1983 (n' 1.91R/83. na Cusa de 
origem). que di<srõc suhre a cmi!Oiiio de um11. Hrie es
J'C('iul de ~~elus. L"Omemor;.nivas dn primeiro ccntL"
miri,, da uhnli10:iu da elli\.'rll""lltur;•. no Estad,, d1l 
CearA, tcnd,, 

PARf.l"ERES F.~VORÁVEIS. ooh n•• 985 e 
981'1, de 19Kl das L"Omis,.õc..: 

- 4e "l"nll&pDrlell, Co•ualnçàel e Obru Nllll· ..... 
- de Ed1eacio e ('alhlra. 

Em discuuão n projch). {Pausa.) 
Não havend1l quem queiro1 dis.:utí-111, declaro-a encer

rada. 
l:::m \"Ola\'ii,,. 
0" Sr,. Scnad1,re'i que O arrovam permano,o:am JentB• 

dos. {Puusu.) 
Apro"·udu. 
O projeto vai ll 511nçào. 

~ o SCJ:Uinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• Dl, DE 1910 

I .. 1.918/13, 11 C.11 do arlpm) 

Dlopõe ..... o.,.llllio de•,.. llirle _.(ola,... los,.....,.,.,.,,,. do prl010lro _.rio do ollallçio 

da ncra"'lhlra no Elllado •• Cnr•. 
O Can(!rc!l!'iu N;.~~:itmul dC\:'rcta: 

Arl. I' O Poder Executivo providenciará a emiMilo 
de uma sf:rie espcci11l de ,;elos, ~omemorativmi do trans
..:urs..l do primeiro L"Cntcn:i.rio da aboliç;i,, da eRCravatura 
no E111ado dn Ce11ri.Í. 

§ 1• Os Rc:lns integranles du sf:rie ora instituída terlo 
valor e curaL1erlslic;llo que ,·ien:m ·a JliCr determinado1 no 
&llo d,, Poder F.xecu1ivo que rcp:ulamentarú esta lei. 

§ ::!t A emiu;.i,, w:rd rt:itu e lnnçuda publicamente at~ 
ll dia 2S de RIUn,."l, de I'.IK4. 

Art. ,29 O Poder Executivo rcgulamentar:i e1ta lei no 
rral'O de 60 (ses,.enlu) dia,., contadoor. da data de sua 
rublit:UIOÜO. . 

Art .. 1• F.stn l.ei L"Dira em \"ijr:or na dali.l de suu publi· 
ea~:ão. 
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Art. 4t Re\·ogam-~ 1111 di11posi~s cm contrário. 

O SR. PRESIDEI\óTE !Muucyr llollal - lte• 4: 

DiRcus~o. C'm turno iinim. dl) Projeto dC' lei do 
Senado n• 221, de 19Hl- Df'. qUCL'IItima a rcL"Cita e 
fixa a de!i['C'!IIa d,, Distrilo fcder;.d r.tra o exercfcio 
linan1"Ciro de 19K4, na11 rarte!l rel11tiva111 às Sccrcta
rills dC' Viaçlin c Ohral'li c de Scrvilw"<l!ii Púhlicolli, tendo 

PARR"ER FAVORÁVEl.. suh n• ~61. ~c 19Kl. 
da Comi!t:iàO 

- do Dlllrlto Federal. 

Em diseu!lt!Uo o projL"'.o na11. partes mencionadill. (Pau
sa.) 

Na,, hu•tcndo quem I.JUCiru discuti-ln. declaro-a encer
r:~da. 

Em votaliàn. 
Os Srs. S!!!nadorrs qur o apron1m permaneçam ~enta

door.. (Pausa. I 
Arro\o"ildl,. 
A muti=ri:t voltu A Comilisiio dn Di11trih1 Federal, para 

11 redaçUu final. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moocyr Dallal - Item S: 

Discu'iSào, em I urnn único, do Projet\) de Lei do 
Sen11do nt 221, de 1983- DF. queL"!!tima a receita e 
nxa a dcs~11 do Ui111rilo F~o.ocleral para ,, excrclcio 
finanL-eiro de 1984, na parte rclati\o"il à Secretaria de 
Agriculluru e Prnduçilo, tendo 

PARF.CER FAVORÁVEL. oob n• 963. do 1983. 
du C"omi,;sU11 

- do Dlllrlro Federo!. 

Em llis.cu11sUo o projetu nu parte mcnLionada. (Pauso~.) 
:"~!;lo havendo quem queim di~~~:ut•-lo. declaro-a enL'Cr

ruda. 
Em "·otu..,ão. 
Os Srs. Scn11dores. que o aprovam pcrmano,;am !lenta

do,.. (P:.IUJiiil.) 
Arro"·udo. 
A mat~ria \o"Oita à C omissiln do Di,.trill) Federal, pura 

a rrda"i'lo final. 

Di,;cusllilo. em turno 6nico. do Projelo de Lei do 
Senado n9 221. de 1983- DF, que estima a ra.-eita e 
lixa a dCSif~CiU dn Dillitrito Fed..:ral para ,, e11.erácto 
linanL-eiro de 19K4. nu pari.: relativa à Sa.:relaria de 
SeJ!urant;u P6blica. 1end11 

PARECER FAVORÁVEL. sob n•964. del983. 
da Comilli!ii.i:.O 

- do Dlllrlto Federal 

Em diseu111ilo o projelo na rarte mencionada. (PauSi.t.) 
!'lião hu,-cnd,, quem qu-=ira discuti-111, declaro-i.l enL-er-

rudu. · 
Em \oOtaçiln. 
01 Srs. Senadores que a 11provam rermaneçam ienlot

dos. (Pausa.) 
Apro\·ad,,. 
O rmjetn vohu à Comiuiln do Di'Sirilo Federal. para 

u redut:iio linul. 

O SR. PRESIDENTE (Muocyr Dallu) - 1- 7: 

Discussão. cn1 turno Unico, do Projeto de: Lei do 
Senud,, nt 221. de 198J- DF, quce!i.timll a I'C\."Cilu c 
lixa u dcs~;1 do Dislrilo Federal (lilra o elercf~.:io 
financeiro de 1984, na1 p11nes relativas a,, Tribunal 
de Contus do Distrito Federal e à rca:it:t e teuo du 
lei. lendo 

PARECER FAVORÁVEL . ..,h n•96S. de 19U. 
da Comi5c;iio 

- •• Dlootrlro F~-
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Em di,.~ullsào o projelo not• parte5 mcm:ionada5. (Pau
sa.) 

Sd.o hu,-.:nd,, t.~uem queira discuti-lo, declaro-a enL"Cr
rada. 

F.m \"Oiuç;"i:o. 
01 Sn;. Senadore'i que o urmvam pennam:çam "Senta

d"". (P;IU'ii.IJ 
Arrovotdll. 
O prnjetCI \o"CJita à C'omi!l!oào d~ Distrito Federal, para 

11 red:.ça,,, linal. 

O SR. PRESIDF.!I;TE (Moacyr Dalla)- 1\óada mais 
havendo a tral:tr. vou en...-crrur a preiiCnte sessão. de~ig
nando par1.1 a !iC'!i!iila ordinâria de amanhil a !iCSUinte 

ORDEM DO DIA 

AJ Molirlos lodoldu •• Ordem do Dlo poro .,. o 
Pledrlo delibere 10 .... ., ter -'meato. 

I§ 19 do art. 368 do Regimento Interno.) 

I 
PROJETO DE I.EI DA CÁMARA N• 106. DE 1966 

(N• 314/6l. na Casa de ori10m) 

Dispa. oobre o-. do ardo .... IIÍflleo •-
doooiHOtm_.oldenqh:uo ... ae. 

Andamento: 
16-5-66 - Lido em Plenário e despachado b Comis

SÕC5 de ~anomia, de Minas e Enera;ia e de Financas: 
20-9-67- Aprovado na Comisailo de Economia Pare

cer ri.lvarével nos termos de Substitutivo que aprc1e11ta; 
24-1-68 - Aprovado na Comisslo de Constituiçio e 

JuJtit;i.l Parecer pela con1titu"ionalidade e juridicidade 
do Substitutivo da Comi11ilo de Economia; 

20-3-68- Aprovado na Comiuilo de Minu e Eneraia 
Para."ÇJ' favorbel ao Projelo, nos lermos do Substitutivo 
da l"omis!aio de Economia: 

27-3-fiM - Aprovado na Comiulo de Finançu Pare
cer ravor:i.vel ao Projeto, nos termo5 do Substitulivo da 
Comi11sào de EL-nnomia; 

IS-!'i-6R -lnL"Iu[do em Ordem do l>ia, tem a di!ICUulo 
enL'Crrada, Vlllti.lndo à!ii Comisslie& competentes em vinu
de do rCL-ebimL"Dto de Emenda em Plenllrio; 

28-11-611- Aprondo na Comissilo de Conatituiçlo e 
Justiça PaJ"CL-er pela constitucionalidade e juridicidade 
da ~menda de Plenirio; 

11-8-71 - Aprovado na Comisslo de Economia Pare
cer preliminar solicitando audiencia d01 Minist6rios das 
Mina5 e Energia e da lndllstria e do Coml;rcio sobre a E· 
menda de PlenArio: 

ll-9-79 - Aprovado na Comiloio ele Economia (11C111 
as inrnrmaç6ei ~alicitada5) parecer contrArio l Emenda 
dC' Plenãriu. 

(l)cpendend,, de Pareceres das Comissões de Minas e 
t:nergia e de Finunc;as sobre a Emenda de Plen6rio.) 

z 
PROJHO DE LEI DA CÁMARA N• 115. DE 1975 

(N• 1.411/73. n• Cls• de orilem) 

Vedo I_.. .. do ........ Mlalolrooe Cao-
lbelrao a ._...... .... olleo do , ..... uoo de e-
xercido no earao. 

And;tmento: 
4-12-7S - Lido em Plenário e de5pacbado ls Comis

siJcs de Serviço P6blico Civil e de Finanças; 
14-6-76 -Aprovado na Comiaslo de Serviço l'llblleo 

("i vil, et.lm voto ICpl.rado do Senador Luiz Viana, Pare
L'Cr 50licitando audiencia da Comiasilo de Constituiçlo e 
Ju,.tiçll; 

16-3-77- Apro"·ado na Comisslo de Constituiçlo e 
Jusli.;a Plln:cer pela con!iititucionalidade e iuridicidade: 
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19-1-79- Aprovado na Comiulo de Serviço Pllblil:o 
Civil Pa....., ravorivel. 

(Dependendo de Pa.-r da Comiulo de FiJ1811G111.) 

3 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N> 111, DE 1977 

(N• 286/75, na Casa de oripm) 

lllopile- a - .. leio .. _ ......... -
!aridade pelo d&uloà olel..,.., --•..,........,. 

Andamento: 
1().11-77- Lido em PlenirioedapachadolsComil

séles de Edueaçlo e Cultura, de Serviço Pllblico Civil e de 
Lqislaçlo Social. 

14-5-81 - Aprovado na Comi!lllo de Edunçlo e Cul
wra Parecer contrArio. 

16-9-81 -Aprovado na Comillslo de Serviço Pllblil:o 
Civil Parecer contrArio. 

(Dependendo de Parecer da Comiodo de Lqiolaçlo 
Social.) 

4 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N> 100, DE 1978 

(N• 2.002/76, na Casa de oripm) 

_ .... oalirlo - ...... 01 _... .. 

- .......... oNtrka, ... eoadiPieo .. perlculoll---Andammto: 
28-8-78 - Udo em Plenirio • deopachado lo Comia

Mies de Lqislaçio Social e de fiDKnças. 

5 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 1\o"l 102, DE 1978 

(N> 2.357/76. na C•sa de oriaeml 

Faoulta o ... ll18ooto ao l18poolo o1t R .. o1u 
Cllllllrlllulçileo pra u llnlu 4o .......... aodoo, • ,.. ............... . 

Andamc:nco: 
J0-8.. 78 - Udo em Plenirio • despachado Ao Comio

sks de Economia e de Finan.;as. 
14-S·HO- Aprovado na Comillilo de Economia Pare

cer contrArio. com voiO vencido do Senador Pedro Si· 
mon. 

(Dependendo de Parecer da Comisolo do finanças.) 

6 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• t09, DE t978 

(N• 1.964/76, na C••• de oripm) 

Ahora a nolaçlo do ut. 1:16 do n-eto-lei• :1110, 
à 2S o1t-.., àl967, ... ''dllpio oabnt a orp
*"clo• Mm......,.feoloral,_........._._ 
.. pra..,.. .. amlnlmadta, e 4• Oldru ,....._ 
4iadu". 

Andamento: 
13-9-78- Lido em Plenirio e deopachado ls Comio

.aes de Serviço Pllblico Civil e de finanças; 
5-12-78- Aprovado nquorimeniO de ur&tncia para a 

mat6ria. Sio lidos em PlenArio 01 Parec:era n .. 968-
CSPC, 969-CCJ, e prorerido Parecer, pel• Comiulo de 
Finanças. Relator Senador Ruy Santo1, hvorive\ ao 
Subltilutivo apresentado pela Comi1slo de Serviço 
Pllblico Civil. Aprovado requBrimento de u.tin~o da 
u,.Cncia; 

25-4-79 - lncluldo em Ordem do Dia, 6 aprovado o 
Substitutivo da Comililo de Serviço Público Civil, fi
cando prejudicado o Projeto. 

3-S-79 - Lido em Plenirio o Parecer a' 148-CR; 
17-5-79- Despa.:hado is ComisiiÕcl de Constiluiçlo 

e Justiça, de Serviço P\l,blico Civil e de Finança, em vir
tude do recebimento de Emenda em PlenArio, em tumo 
111plementar: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) 

12-11-80 - Aprovado na Comiulo de Conotituiçlo e 
Ju1tiça Parecer coatrlrio ao Projeto o 6 Emenda de PI• 
n6rio: e 

S-5-82 - Aprovado na Comioslo de Serviço Pllblil:o 
Civil Parecer contrArio ao Projeto e A Emenda de Ple
nArio. 

(Dependendo de Parecer da Comisolo de finançu 
10bre a Emenda do PlenArio.) 

7 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 127, DE 1978 

(n• IA23/75, na C••• de oriaeml 

""' ... a - .............. -- ,....Wiaclu. 
Andamento: 
27-1(). 78 - Udo em PlenArio • despachado As Comis

sões de Asricultura e de Finança. 
30-11-78 - Aprovado na Comiulo de Asricultura 

Parecer ravorlvel ao projeto. 
10-~-79- Aprovado na Comi1slo de Finança• Pare

cer favortvel ao projelO. 
14·5-79- Lidoo em Plenirio 01 Pa,_... ... 174-CA 

e 175-CF, ficou asuardando inclullo em Ordem do Dia. 
23-S-79 -lncluldo em Ordem do Dia. tem a diocu!lllo 

encerrada com apl'l!lentaçlo de Emenda em PlenArio de 
autoria do Senador Saldanha Derzi, indo l Comi1sio de 
CoMtituiçlo e Ju1tiça para u.ame do Projeto e da Emen
da e voltando As Comis!l&s de Aa:ricultura e de Finanças 
para enme da Emenda. 

12-3-80- Aprovado na Comilllo de Constituid.o e 
Justiça Parecer pela con1titucionalidade e juridicidade e. 
quanto ao mf:rito, favorêvel ao Projeto e contrArio l E
menda de PlenArio. 

7-S-110- Aprovado na Comiulo de Aaricultura Pare
cer prtvio 101icitando audiencia da SUDEPE. 

18-11-81- Aprovado na Comiulo de Aaricultura, 
sem as informaçaes solicitadas, parecer favorével ao. 
Projeto e contrArio A Emenda de Plenêrio. 

(Dependendo de Parecer da Comillilo de fin•nças 
sobre a Emenda.) 

I 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 131, DE 198J 

(n• 2.961/76, na Cpa de oriaem) 

Dllpie- a ........... a,a~lldd ... __ 

tltiUes OXOCIIIaalft ... oerYlcoa .. ndlolloio, I de-
leradna eutru prorldlndu. 

Andamento: 
24-11-78 - Udo em Plenirio e deapachado AI Comio

llilco de Tranaporta, Comunic:aç!l .. o Obra Pllblicas, de 
Educac;lid e Cultura e de Economia. 

' PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9J, DE 1980 
(n• 1.151/79, na Casa de ofiaem) 

Dl..,ae oabra ..__ l pnoolucio olt lllcoal, <lo
tenalnaaatruprotNiadu. 

Andamento: 
27-11-I().Lido em PlenArio e despachado 61 Comia.aes 

de Minas e Enera;ia, de Asricultura e do Economia. 
14-lo-81- Aprovado na Comiulo de Minas o Ener

aia Parecer favorlvel. 
J 1-8-82- Aprovado no Comi!lllo de Aaricultun Pa· 

recer favorAvel. 
(Dependendo de Pa,_ da Comi11lo de Economia.) 

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1980 

n• J.JIJ8/77, na Casa de oriaeml 

111111111 o Dia N..._. da Pooolo. 
Andamento: 
27-11-80- Lido em Plenário e despachado A Comio

slo de Educaçio c Cultura. 

Novembro de 1983 

S-11-81 - Aprovado na Comi!lllo de Educaçio e Cul
tura Parecer favorbel, nos temos do Substitutivo que a
praenla: 

(Dependendo de parecer da Comiulo de Conotituiçlo 
e Justiça sobre o Substitutivo da Comiulo de Educaçlo 
e Cu\tura.} 

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 96, DE 1980 

(N• 144/79, n• Casa de oripmJ 

Dellae Hldlao o1t oatureallocole Blebelees praao 
de ,_,.~ç~o, 

Andamento: 
3-12-80 - Lido em plenoirio e despachado AI Comil

sões de ConstituiçAo e Ju1tiça e de finanças. 

12 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3J9, DE 1978 

(De autoria do Senhor Senador Murilo Paralso) 

Dllpio oabnt a ndacio da eallleuo olt - pdllll.... ,......,_,.ti Oltru ...... ldfadu. 

Andamento: 
24-11-78- Lido em PlenArio e despachado As Comis

sões de Constituição e Justiça e de finança. 
4-6-80 - Aprdvadu na Comissilo de Constituiçlo e 

Justiça Parecer favor6vel. 
4-9-so"- Aprovado na Comiuld de Finanças Parec:er 

favorbel. 
S-9-BO- Lidos em PlenArio os Pareceres n,. 640-CCI 

e 641-CF I ficou asuardando includo em Ordem do Dia. 
9-9-80 -lncluldo em Ordem do Dia, 6 aprovado em 

I• turno. 
16-10.80-lncluldo em Ordem do Dia para apre

ciaçio em 29 turno, tem a discuuio encerrada, voltando 
As Comissões competenta em virtude do recebimento 
da11 Emendas de n'os I a 5 de PlenArio. 
11-11-81-Aprovado na Comi1slo de Constitui;lo e 
Justiça Par~Ccer pela constitucionalidade e juridicidade 
das. Emendas de PlcnA.rio. 

29-9-Sl- Aprovado na Comiuilo de FinanÇIII Pare
cer contrArio As Emendai n's I, 2, e 5, e favorAvells d• 
mais Emendas, com Subemenda que oferece A clC n•3. 

3-10-83- Lidos em Plenário 01 Pareceres n" 856-
CCJ e B57.CI', oobnt as Emendu, • m•t6ria r100u quer
dando inelud.o em Ordem do Dia. 
B) Matlrlu UI b-ldo •anui 

13 
Votaçio, em primeiro turno (apreciaçlo preliminar da 

constitucioinalidade, nos termos do art. 296 do Rqi
mento lnletno). do Projeto de Lei do Senado n• 280, de 
1980, de autoria do Senador Itamar Franco, detc~minaa· 
do que a Ordem dos Advogados do Bruil opine sobre a 
escolha de magistrados que devam intcaru lribunail 
com jurisdiçlo em todo o tBrritório nacional, tendo 

PARECER, sob n• 634, de 198J, da Comilldo 
- CHidr.lcio e Jutlca, pela inconstitucionalidade, 

votd vencido do Senador Jolf: lanicio Ferreira. 

14 
Discusslo, em turno \\nico, ela R.edaçio Final (ofereci.da. 
pela Comisolo de Redaçlo em 1011 Parecer n• 994, de 
198J~ do Projeto de Decreto Lqislativo n• 9, de 1983 (n• 
ll2/~. na Cimara doo Deputados\ que aprovo o luto 
do protocolo de prorropçlo do acordo aobre o comtr
cio internacional de tbtei1 (Acordo Multifibru), assina
do em Genebra, a 9 de fevereiro de 1982, que inclui a1 
"concluiÕOII Kdotadaa pelo Comite do Tb.teillem 22 de 
dezembro de 1981". 

15 
Disculllo, em turno d.nico, da Redaçlo Final (ofereci

da pela Comissio de redaçlo em ~eu Parecer nt 995, de 
19831. do Projeto de Decreto Lqiolativo n• 16, de 198J 
(n' 2/83. na Cimara dos Deputado1), que aprova o lUto 
do acon:lo comercial entre o Oovemo da Rep!lblica Fe-
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denlliva do Brasil e o Governo da RepQblica Popular do 
Conso. celebrado em Brullia, a 7 de julho de 1982, 

O SR. PRESIDEI'TE (Moac:yr Dalla) - Eat6 encer
rada a seulo. 

IL..,nttl-lt • uudo •• 18 lrorru • 4!1 ,.,., .. ,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
JOAO CALMON NA SESSAO DE 16-1/~J E 
QUE. ENTREGUE j REVISAO DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOllO CA.Ut'ION (PDS - ES. Para uma co
municaçl.o.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Mais um antentado terrorista ocorreu, anteontem, 
dala ve1: atingindo O Ellado de S. Pa1lo, que tanto tem 
se destacado, ao longo de sua futaurante u:i1tincia, 
como um baluarte inapugnével, lutando em Cavar do re
gime democrêtico e contra a corrupçlo. Como ocorreu 
tantas vcze5, no passado, o combativo jornal, que nunca 
recuou diante de ameaçu, nlo se deixa intimidar, conti· 
nuando a divulgar sraves denúncias, envolvendo os ca
candãlo5 da CAPEM I, da Coroa-Brutcl, das polonet111 
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da Delfin e da1 mordomiu, como ainda ontem recordou 
o seu diretor-responsbel, o jomaliata Jlllio de Mesquita 
Neto. 

Todos os sesmentoa da snciedade brasileira. sem dil
tinçlo de partidos, estlo manifestando, com a maior vee
m~ru:ia, a sua repulsa ao hediondo atentado, que Wse a 
mais rigorosa apuraçio, a fim de nlo ser incluldo no lon
lo rol de outro• atai de terroriamo at6 hoje impunes. 

Nesta hora dramitic:a que o Bra1il at& enfrencando, 
torna-se maia nec:cuê.ria do que nunca a voz altiva e de
&Bssobrada do O lltadG • S. Pulo, que nlo recua dian
te de ameaças e de peria,os. Mqulhado num& crite ICR\ 

precedentes, nilo deve o Pal• imaginar que seus mais ara
ves problemas se circunscrevam A. Area da dfvida externa, 
da divida interna e da innaçlo. O que estA abalando oa a
licerces da nacionalidade t uma corrupçio avassaladora, 
C'Ujas proporções slo nalmenll dterradoru. A 1rande 
vo.t: que a tem denunciado, sem poupar os maia altos es
caliles, f: a do O t:.t.do .. S. Paalo, que atentadoa como 
o desta semana procuram em vlo 1ilenciar. 

Delta tribuna envio I indõmita equipe de O EIIHo de 
S. .._lo e do JOIBI•a T.,.. a certeza de no111 irrestrita 
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solidariedade, que abranae todos 01 Partidos. O Senado 
Federal estA viailante, exigindo a maiariJorosa apuraçlo 
dali rnponsabilidades por ase novo aotpe c:ontra a liber
dade de imprensa. 

Era o que tinha a di!er, Sr. Preaidente. (Muito beml 
Polmas.) 

PORTARIA N• 51, DE 1910 

O Diretor-Geral, no uao dasatribuiç6u que lhe confe
re o artia;o 21 S do Regulamento Adminiatrativo do Sena
do Federal, RI!IDive de1i1nar Djalma J'*' Pereira da 
Costa, Tknico Legi&1ativo, Paulo lrinn Porta, Tknieo 
Lesislativo, e Marco Aur61io de Oliveira, Asliatente Le
aislati:o, para, sob a pre&i~ncia do primeiro, inteara
rem a Co,mia1ilo de Sindic:ãnc:ia incumbida de apuruem 
os fatos COR!itantea R05 Proceuoa n'l 008719837, 
009M738l0, 010214836,010240837 e 010216839, noa ter
mus do anigo 481 e 1 I• do Reaulamento Administrati
vo. 

Senado Federal, 16 de novembro de 1983. - AI .. • 
Nopftra •• GaN, Diretor-Geral. 
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LOCIII: S.la d11 Comiu•o. na Ala Senador Alnalndrc Co•t• 

- Ancau da Comtuac•- Ramall121 

COMISSAO DE TR~NSPORTES. COMUNICA«)ES 
E OBRAS PÚBLICAS- ICTl 

(7 mmbras) 

<."OMI'OSICAO 

Pmidentc: Benedito FcrNina 
Vicc-Praidcntc: Aderbal J"rem• 

Ti1uiara 

I, Luiz CP11lcan1C 
2. Aderbal Jurema 
J. lencdtro Ferreira 
4. AleiUindre COSia 
S. Lomanto Jllnior 

I. MaNeio Miranda 
2. Afl'0n10 CllllllfiO 

Suplcrna 

PDS 
I. Cial"lo MIXIalO 
2. Jo!d Llk-iu 
J. 

PMDB 
1. Alberto Sdva 
l. H61ioCiueiroa 

AllilleniC: Mara=lino do1 Sarnas Camcllo - Ramal 1491 
Rcuni6& Quintu-fciru. a li :00 horu 
Local: S.bl da Camiuia, na Al11 Scn11dor Alaudre C011a 

-Anuo 41• Comiuan- Ramal lllQ. 

Bo SERVICO DE COMISSO~S MISTAS 

Chefe: Alfcu de Ol•vc•r• 
Local: Anc1.o das Comislan - Ali Senador Nilo CoeJho 

-And11rT..,_ 
Tcldone - 211·1507 

Allillcntn: Helena l1n11rcl Ace~~uh, - 211·1510 
Mauro Lopn de 54 - 211-3509 
Frederk Pinheiro Bameir11 - 211·150.1 
Martinho Jo.t do• San~m- 111-1503 
Joio Htho Carvalho Rocha - 211·1520 

CIS~RVICO DE COMISSOES ESP~CIAIS ~DE INQL'~RITO 

Chefe: Cltide Mar•• Barbou Ferrara Cruz 
LDCIII: Anc'h' da Comiu6n - Al8 Srn11dor Nilo COC'Iho 

- Andar Ttrrco 
Telefone- 211·1511 

Auistcnl.n: Haroldo Pereira Fcrnilndn- R11m11l 351~ 
Edson Luiz Campos Atnao - Ramal 1501 
Nlldir da Roc:ha Oomn - Ramal 35011 
Clayton Zanlorenci - Ram11l 1502 

SER\"1("0 DE COMISSOES PERMA:IõE~TES 
QUADRO DE HORÁRIO DAS REUNI0ES ORDINÁRIAS DAS 

COMISSOES PERMAN~NTES PARA O BIENIO 1963/1911-1 

TERCA·FEIRA 
LOCAL DA REL'~IAO A!iSISTESTE ...... c--. 
SMia da ComiuLJ. na Ala 

Ql"ISTA·FEIRA 
LOCAL DA REL"~IAO AS.'IISTENTE 

09:JO CME Senildor Alexo~ndrc COlhi CoON(ALVES "- c • ....., 
Romalll>52 

Sllla'da Comildo. na Ala 

10:00 CAR Senador Alexandre Coslu GUILH~RM~ 
Ramal J024 

Sala da Comiuio. na Ala 
10:00 CEC Senador Alexandre Cos1u SI':RCliO 

Ramal 3SI6 

Saiu da Com1Hào, na Ala 
Saiu da ComiuUo. na Ala 10:00 (."F Senador Si lu ('oclho GUILH~RMf. 

10:00 DF Senador Alr!f.andrc Co11a KLU~R Ramal~.l23 

Ramilll161 

Sala da Comissuo. nil Ala 

11:00 (i\ Se.iador Ptr.ilo Coelho StRGIO 
Ramal 337K 

Sala da Comi!io5Ü:o. na Ala 
I.UIL 11:00 CLS Senador Alexandre Cosia 

Rama13l.19 (."LÁ!;DIO 

Sala da Comi•ilo. na Ala 
Sala da ('omiss.D.o. na .\la 

PAI; LO 
11:00 cs ScnadcJr .o\lclf.andre C~H.Ia 

ROBf.RTO RamallO:!O 

11:00 l"M Senador A.le\andre l' o."la (;CJIIO(AI.HS 
Ramall122. 

Sala da ('omiHilo. na Alo& 
11:00 CT Senador Ale,andrc (·,,,.,a MARt"loLINO 

Ql AR"rA·n:IRA 
Ramal.lllO 

I.CICU DA REI":IõiAO A!õ!õiSTI:,n: 
Horas ("ooaltl6n Sulu da Coll'li5"ilo. no& .-\la 

1~:00 l"R Senad,,r .1\le,andre (·,,~~ola fÁ TI MA 

Sala da Comiuao. na Ala 
Rumal.l121 

09:)() ("("J ·Senador Alexandre ('u~~old ROI\oALD 
Ramul ~3)~ 

Sala du l'omiDào. na Ala 
10:00 CE Senador ,_.ilo C.'oclho FRAS<.:IS(."O 

Ramall2~ 

Sala dal'omi""'ilo. na Ala 
PM.L<l 11:00 (."U Scn01dor l'loilo ('~lh,, 

RORt.RTO 
Ramall~'~ 

§Mia da Cumiuio. na Ala 
cs ... Senador Alllf.andrc ('u~~ola MAR(."Hil\.0 

RamaiJ0%0 

Sala da Comi""!oõlo. nu A lu u;oz 
11:00 CSP<: Sen01dor ~le\andre('U51u (."LÃL"DIO 

R11""'1 ,1:!1 

F.l>l('.\0 o•: HOJF.: 32 PÁGISAS PRE('O DESTE EXEMPI.AR: C.S 50,00 



República Federativa do Brasil 

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII - N• 158 CAPITAL FEDERAL 

-~ '· ;. 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 20!10 SISSlO, 
EM 11 DE NOVEMBRO DE 1!1113 

1.1-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1---.M-
I.Z.Z- Espodlnle .-.., 
- Lilla n• 6, ele 1913. 

1.2.3- c-llllleacia do l'nll--- Recebimento da doc:umen-
taçlo nec:ess6ria i tramilaçio do 
Oficio n• S/29/83. lido aa oelllio 
anterior. 

1.2.4- Lolllln ~ ....... 
- Projeto ele Lei da Senado n• 

295/83, do autoria do Sr. Senador 
Robcrlo S.turnino, que concede 

,iac:nçio do Imposto aobre Produtos 
Industrializados para aquillçlo de 

SUMÁRIO 
autom6veia a 61cool, por dofic:iente
fisico, nu condiçlles que apeei fica. 
I.Z.S--*'h...,._ 
SEJIIIIDOR LUIZ V/11/VA -

Homenagem póstuma ao Presiden
te Nilo Coelho. 

FIILII 011 PRESIOtfiiC/11 -
AIIIOCiativa U homenaacna prata
das •o Prcoidonto Nilo Coelho. 

SENADOR HtL/0 GUEIROS 
- S•id• do Sr. Helio Bcltrio das 
quadros da Adminillraçlo 1-·cdc
nl. lndicaçlo do Sr. Jarbao Passa
rinho para o Minist.6rio da Prevt
deneia e Assistincia Social. 

1.2.6-R .. aorl.-
- N• 855/83. ele autoria do Sr. 

Senador JoR Sarney. 101icitando 
auLOrizaçlo do Senado Federal 
para participar. como Oblervador 

Parlamentar, da Delegaçlo doBra
oill XXXVIII Sessão da Aooemble· 
ia Geral da1 Nações UnidMs. 

I.J- ORDEM DO DIA 

- Projeto ele Lei da Cãmara n• 
106/66 (n' 314f6J, na Casa do ori· 
pm) que di1põe sobre o consumo 
do Cllrvlo metahlra:ico nacional nas 
empresas siderdrgicas a coque. 
A-"'cio dlado por falta de 
••quorum"'. 

- Projeto de Lei da amara n' 
115/75 (n• lAII/73. na. Casa ele 
origem) que veda a ocupante de 
cargos de Ministros e Conselheiros 
a apo~~enladuria antes de quatro 
anoa de uei"C'Icio no earau. Apre
dacio aliJado por falta de "quo
rum". 

SEÇÃO 11 

SABADO, 19 DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 209• Sessão, 
em 18 de novembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinâria, 
da 47• Legislatura 

Presldincia do Sr. Moacyr Da/lo. 
~OiriiJIIIo Júnior e A /mi r Pinto. 

ÀS I~ HOR.fS E JO MIIVL'TOS. IIC'HAM·SE PRE· 
SENTES OS SRS. SE/VIl DORES: 

Iria Célia- Oalvio Modcato- Odacir Soares
Aloysio Chaves - Gabriel Hennes - Htlio Oueiroa -
Alexandre Co1ta - Jolo c .. telo - Jo!ll; Samey-Jolo 
Lobo- Almir Pinto - VirgOio Tbora - Martins Fi
lho - Humbcno Lucena - Marcondes Oadelha -
Aderhal Jurema - Cid Sampaio - Marco Maciel -
Guilhcnne Palmeira - Pauos Põno - Jutahy Maga
lhles - Lomani.C) J!lnior- Luiz Viana -Joio Calmon 
- Moacyr Dalla - Nel10n Carneiro - Itamar Fnnco 
- Alfredo Campos - Dcnal de Paiva - Pedro Simon 
- Oc:têvio Card010. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
pi'C!IIença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. 
Havendo n6mero resimental. doclaro abana a seulo. 

Sob a pNtoçlo de Deus iniciamos DOM05 trabalhos. 
O Sr. Jt.SecretA.rio iri proteder ll1eit\lra do Expedien

te. 

t:: lido o scauinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECER N• 1.012, DE 1!1113 

Do Ca•- do c-1to1c1o o Judço, ..... o 
PnjobldoLoldo-lfiZD,do I!JIIJ,.,.•._ 
*-••blbadoroonuollo......,.do,-o 
- oodoJ..orhao, III•- o Joalol•clo do 
-·---·nbol•o.o ., .. __ _ 
clu". 

Rolotw: Saaodor Hololdlo N-. 

O Projoto de Lei Complementar n• 232. do 1983. de 
autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, ••atende 
a05 trabalhadora rurais o rq;ime da previdincia e usis
tCncia !IOCial- urbana, bem como a lesisla~O do ICJUro 
de acidenta do trabalho"". 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senodo Federol 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Dlretor e-utivo 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor lndu1trial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativo 

- Projeto de Lei da Clmara n• 
111/71 (n' 286/75, na Cala de ori· 
gem) que dispõe sobre a sublti
tuiçio do cenincado de iltolarida
de pelo tnulo de eleitor. nos c1101 
de admisd.o em emprqo. A.pn
daçio Hlado por falta de "quo· 
rum"'. 

-Projeto de Lei da Climara n• 
100/78 (n• 1.00'1./76, na c ... de 
origem) que in1titui 181lrio adicio
nal para os emprc:JBdos no actor de 
energia elf:trica, em condições de 
'JII'•iculosidade. Apndoclo Hlado 
por falta de .. quorum''. 

- Projeto de Lei da Ci.mara nt 
102/78 (n' 2.357/76, n• ca .. de 
oripm) que faculta o abatimento 
no Imposto de Renda das çontri
buiçacs para a igrejas de quais
quer crc:dos, na forma que mencio
na. Apndacia adlodo por falta de 
••quorum''. 

- Projeto de Lei da Cimara ni 
109f78 (n• 1.964/76, na CBI& de 
oriJem) que altera a redaçlo do 
art. 126 do DecreLOolei n' 200, de 25 
de f ... reiro de 1967, que "dispiie 
sobre a orpnizaçlo da Adminis
traçio federal, atabelcce diretri
zes para a reforma administrativa, 
e di. outras providencias. Apre
cloçio .. lodo por ralla de "quo-
rum". 

.- Projelo de Lri da C~mara rJ9 
127/78 (n• 1.423/75, na Casa de 
~rigem) ·que proíbe a "pesca pRda
tória e d4 outras pro"·i~ncias. 
Ajlrrdaçio odiada por falta do 
"quorum"'. 

- Projeto de Lei da Cimara a• 
lll/78 (n• 2.961/76, na Casa de 

·origem) que dispõe sobre a propa-' 
pnda e a publicidade nas entida
des executantes dos serviços de ra
diodifud:o e detennina outru pro .. 

•idi:ncias. Apndoçlo odiado por 
falta de ••quorum". 

- Projeto de Lei da Cimara n' 
9Jf80(n' 1.151/79, naCuadeori· 
&em) que dispae sobre incentivos A 
produçlo de élcool e determina ou
tras provid&nciu. A.pndacia •dia
da por falra de "quorum". 

- Projeto de Lei da Ciman n' 
95/80 (n• 3.308/71, na Casa de ori· 
sem) que institui o Dia Nacional 
da Poeoia. A~ odiada por 
falta de "quorum". 

- Projeto de Lei da amara n• 
96/80 (n' 144f79, na Casa de ori· 
gem) que define illcitOI de natureza 
fiscal e atabelec:e pnzo de pres
criçlo. Apndoçlo dlado por falta 
de .. quorum''. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
339/78, que dispiie 10bre a e•· 
linçio da enfiteuse de beno p6bli· 
cos e parliClllares, e d.t. outru pro
vidências. Apndoçio odlodo por 
falta de .. quorum". 

- Projeto de Lei do Sonido n• 
280/80. determinando que a Or
dem dos Advopdos do Brasil opi
ne sobre a escolha de magistrados 
que devam in~qrar tribunais com 
jurisdiçto em todo torril6rio nacio

nal. Apndoçio ·-por falta de 
"'"quorum". 

- Redaçlo Final do Projeto de 
Decreto Lesislativo n• 9/Bl (n• 
132/82, na Cãm•r• dos Deputa· 
doa) que aprova o talo do proto
colo de prorrosaçlo do acordo 
sobre o com6rcio internacional de 
thleis (Acordo Multifibras). aui
nado em Genebra, a 9 de fevereiro 
de 1982 que inclui u •-conclu&an 
adotadas pelo Comite de Tbteis 
em 22dodezembrodei981".Ap,... 
YHL À promuiJaçilo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpreno aob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINATURAS 

VIa Superflcie: 

Semestre ......•...........•.........•. 

Ano •••••••••••••••••••••••••••••• ... 

CrS 3.000,00 . 
CrS 6.000.00 

Eoamplar Awlaoo CrS 50,00 
r.i-age,.,· 2.200 exeniplare• 

- Redaçlo Final do Projeto de 
Decreto LOiillatiYO n• 16, de 1983 
(n• 2/83, na Clmara doo Deputa· 
dos) que aprova o tex.to do acordo 
comercial entre o Governo da Re
pllblica Federativa do Brasil e o 
Oovemo da Reptlblica Popular do 
Congo, celebrado em BrasRia. a 7 
de julho del982. A,........ À pro
mulpçlo. 

1.4-COMUNICAÇÀO DA 
PRESIDENCIA 

- Adiamento da aprecia;lo do 
Requerimento n• 855, de 1983,1ido 
no Expediente. 

I.S- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR G.4BRIEL HER· 
MES- Acolhida com que foi dis
tinsuido o u..Senador Jarbu Pu
sarinho, por ocasilo de aua chea;a
da .l cidade de Bel~m, na condiçlo · 
de Ministro da Previd6ncia e Assis-
tincia Social. 

SEN.4DOR MARCO MACIEL 
- Defooa da adoçlo de uma pollli· 
ca slobal de recursos h(dricos para 
o Pais e, em panicular, para o Nor
de5te, 

SENADOR JOÃO LOBO -ln
dicaçio feita pelo Ministro Jarbas 
Passarinho, do Dr. Jofran Frejat, 
para exercer o cara:o de Sec:retArio
Oeral do Miniot6rio da l'reYid!ncia · 
e Auistfncia Social. 

SENADOR MARTINS FILHO 
- Defeia das eleiçõeo direlal para 
Presidente e Vice-Presidente da R.e
p6blica. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- '"Carta de Belo Horizonte", 
aprovada no I Congresso de Eco-· 
nomislas de Minas Cicrais. 

2. Na julliftcaÇio, o ilustre repreoentanbl do Rio de 
Janeiro esclarece: 

"A pre,..te proposiçlo, c:om aiJumu altera;iies 
de redaçio, vem de ser enviada ao siJnatArio pela 
Camlira Municipol de Presidente Prudente ... " 

E mais adiante: 

"Ela ... procura englobar ao id6iu do trabalho da 
Comisdo institufda por decreto presidencial de 
1979 e as da aegunda veralo oriunda do Minisdrio 
da Previdbcia e A1sist6ncia Social que, aegundo 
consta, estA na CBIIH Civil da Praidincia da R.e
pdblica. Utiliza..., ainda, dos ,..ultados de diac:uo-
16es, a nfvel est.ad.ual, havidas nu federaoan de tra
balhadores rurais e, finalmente, de reivindicaÇC}es 
aoolhidq durante o 3• Consraso Nacional dos Tra
b&lhadura Rurais, realizado em Brunia, cm 1979.'" 

J. Va1.ado em vinte e dois anisas, nio bA dúvidas de 
que a proposição repruenta um ideal a atinsir, vez que 
nada mais natural e humano do que estendera os traba
lhadoi"C!I do campo, que slo os srandes responsiveis pela 
produçlo e riqueza nacionais, os beneftcios de que hoje 
desrrutam, embora alguma vezes ainda que nlo com a 
erzciencia e prestem recomendbeis, do reaime de previ
den~ia social-urbana. 

Auxilio-doença, aposentadoria por tempo de .-viço, 
apOentadoria especial, abono de permanincia en1 H,.. 
viço, aux.Rio-natalklade. uiArtg..famRia, abono anual, 
apenu exempli(ICO alguns dOI benoO"ciol que ainda nio 
chepram 101 trabalhadores do campo. 

4. A proposiçlo a tudo contempla. E dtep mesmo a 
e•tabelec:er que, "'independeale de contribuiçlo direta, 
01 trabalhadores rurai1 em pral, fazem ju1 aoa bcneft
ciOI pecuni6rios previsto& na Lei a• 3.807, de 26 de agoa
to de ~960 e Jesi5laçl.o p01terior pertiaente. em valores 
equivalenta ao salério mínimo de maior valor do Paf1" 
(Ir!. :!9). • 

Previdente o ilustrado Autor oferece inclusive as ron· 
te~ de custeio do prosrama, que tio as e:dstente~ na pre

. vidéncia urbana (art. B•, ntsl,ll e lll)enaJesislaçloins
tituidora da &lli&tencia ao trabalhador rural. 

S. A proposiçl.o vai mais lonp. Assesura 01 benef1cios 
c ac:rviÇOI da legislaçlo de IC!UrDI de acidenta do traba
lho urbano aos trabalhadoi"CI rurais (arl. 12), manda que 
a pendo devida por acidente seja coacedida indepeaden
lemente da data de falecimento do trabalhador rural 
(arl. 13) e institui Conselhos Administrativos"objetivan
do a fixaçilo de cri~rios na prataçlo de serviços e con
c:eWo de benefTcim". · 
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SF.I>ADOR ALFREDO ("liM
POS- Aniao publicado no ••Jor· 
na I do Brasil .. , sob o tftulo Como 
trilar o C'tiOJ, de autoria do Dr. Joa6 
Alencar da Silva. 

Z-DISCVRSOS PROfERI
DOS Elll SESSOES ANTERIO
RES 

mentar. e ao Manual de Pro11ramu 
e Instruções. 

Do Sr. Milton Cabral, pronun
ciado na ,....o de 16-11-83. 

5- CONSELHO DE SUPER
VISAO DO CENTRO CRAFJCO 
DO SE.'IADO 

1.6-COMUNIC,\ÇAO DA 
PRESID~SCIA 

Do Sr. Almir Pinto. pronuncia
do na .....ao de 16-11-83. 

Do Sr. Itamar Franco, pronun-
6- YIF.SA DIRETORA 

-Termino do prazo para 
~:~preM:ntaçilio de emenda .., Projeto 
de Reoolufõio n• 11 S. de 1983. 

ciado na scsslo de 17·11-83. 

l-ATO DO PRESIDEI'ITE 
N• 117. de 1983 

7- LIDERES E VICE
LIDERES E PARTIDOS 

4-ERRATAS 1.7- DESIQ:'IIAÇAO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSAO. ENCERRAME!I;TO. 

- Referenlei ao Edital de Con
curso Pliblico para Assasor Parla· 

I- COMPOSJ(;AO DAS CO· 
MISSOES PI:RMANE!IITES 

O Projeto de Lei Complement•r n• 232, de 1983, poio, 
tem o mais longo alcanL'C !i()Çial e 6 daqueles que osleais
ladorel, em geral, aostariam de t.cr • plllCI'nidade. 

6. Acontece que, no siatc:majurldico-constitucional em 
Yii'Jr no Pa.is, o poder de intc:ialiva dos Senadores e De
pulados ~ muito restrito. 

J'liio bastasse a vedaçlo aleaada. no caso partiçular. o 
art. 165, par6grafo llnico, da Cuta Magna viaente nio 
deixa marsem a qualquer dúvida: 

''Nenhuma preslaÇio de serviço de wistenc:ia ou 
de beneficio compreendidos na Previdincia Social 
scrA criada, majorada ou atendida, sem a corres
pondente fonte: de cuatc:io total." 

Assim. relevantes as ru6ai. de m6rilo, a propoliçlo 
nlo poderá prosperar, infelizmente. pelo vicio da inc:on ... 
titucionalidade. 

J: o parecer. 
S.la da ComiJSIO. 16do novembro de 1983.- Morllo 

Badani, Presidente:.- Hel'ffdlo N ... , Relator.- CHa
drSoam- c.u.._ -•-JoollpidoF..m
,. - Hfllo Cuelrao- Amonl Fllrlon- Al•lr l'tlllo
Mo- Go.elho- Jool F..,..UI. 

PARECI:R N• J.DJJ, DE 1913 

Da ~ .. ~•leio o Joollp, ... n • 
PluJota ... Lol•• SoaHo 11'179, ... 913, .... ._ 

.... lnl ... --.................. ... _..... .. . 

O Projeto sob exame, de autoria do iluatre Senador 
Nelson Carneiro institui aposentadoria apeciala01 vinte 
e cinco anos de: serviço, com proventos intearaia, a favor 
do condutor de. empilbadeiras cm atividada ponúrias. 

2. Na justificaçio, arsüi o Autor: 

''Os motoriatu ou condutores de empilhadeins, 
nos ponos. exercem a aua atividadc dentro du mais 
precárias condi;aes. 1rabalbando ininterrupu.men
te. mesmo quando chove. Na eueuçlo de suai tare
fat~, as máquinas com as quais operam e du quaia 
dependem dezenas de trabalhadores ao mesmo tem
po, muvimcntam-ac em pisoa dCanivclado1, caUIID• 
do trepidaçaa violentai e afetando o operador. no
tadamcnte na coluna vertebral. •em contar 01 pre
juizos relacionados I. diJestlo." 

3. O Projeto nlo oferece óbica de natureza conatitu
cional. mas e injurldico. Com efeito. dispile o art. 9t da 
Lei n' S.RV0f73: ••a apoHntadoria •'PICiaiiCrl concedi· 
da ao segurado que, contando no mlnimo 5 (cinco) anoa 
de.contribuic;io, tcnba trabalhado durante IS (quinze), 
20 (vinte) ou 2S (vinte e cinco) anoo; pelo menos confor
me- atividadc: profiSJional, em serviços que, para CISC 

efeito, forem considerados penosos, insalubrrs ou pc:ri-
80105, por decreto do Poder Executivo". 

4. Neste Colesiado, ~empre manifcatei a orientaçlo 
ao lonao dos anos. de que o reconhecimento das c:on
diçcle5 de trabalho consideradas pcn01a1, insalubres ou 
pcrigosa5 110mente deve 1er feito atravá de órJio tkni
co. jamais pela via Lqislativa. 

Alilla, o art. 209 da Consolidaçlo das Leis do Traba~ 
lho cuida suficiernementc da mati:ria. pois que define u 
condic,W. ou mi:tndos laborativos cm funç6es do• quais 
01 empregados sJo exp01tos a qentes ftsicos, qulmieos 
ou biológicos nocivos, capiiZCI de produzir doenças que 
constem dos quadros aprovados peJo Depanamento Na
cional de Sesurança e Higiene do Trabalho. 

S. Assim sendo, compete ao Executivo dec:larar, .. 
eu~~, quais as atividades ;penosas, insalubre~ ou perigo
Iii&, para efeito de aposentadoria especial. Sem que as ra
:r:ões de alteraçlo da sistemática jurfdica vigente, entre
tanto sejam excepcionalmente relcvanlell, nlo dcve ser 
permitido ao leai1dador ordinArio a criaçlo de situaçcles 
privilegiada111 para a obtençilo de aposentadoria apec:ial. 

6. Ante o upollo, o .,..,..,.,. ~pela rejeiçlo do Proje
to por injurfdico, inob1tante seus elevado• prop61itos. 

SKia da Comisslo, 16 de novembro de 1983.- Murlo 
•••ni, Presidente. - HeMIIID N•MI, Relator.- GuJ.. 
..,._Pohoelro-Jooi ...... Fornlra-HBioCaol-
rao- Ahalr PlaiD- A- ....... - Jool FropUI, 

PARECER IIi• J.DJ., DE J!llll 

Da c-. • c.adlltlcio • Jootlca. ... n • 
p .................... ,, .. ,!ll2,, .. ....... 
-~-·-IIYn_.._ .. RFFSA, 
101 ... llnldona••. 

Relllllr:- Jool Froplll 

Com o projeto sob exame, de autoria do nobre Sena
dor Nelson Carneiro, pretende-ti que 01 aervidores da 
Rede fõerroviAria Federal - seja qual for o vfnc:ulo em .. 
prq;atlcio, inclusive em relaçlo aos aposentadoa de 
quaisquer da5 ferrovia que intearam B Rede - tenham 
direito a pa11se livre no5 transporta oferec:id01 pela em· 
prc~ta. 

J'lia C limara, projeto correlato foi rejeitado e aqui, no 
Senado, encontn•se arquivado o PLS n• 30Jf81, tam .. 
btm de autoria do Senador Nelson Cunciro, ver~~.ndo 
iJualmente o mesmo assunto. Nata proposiçlo arquiva
da, puri:m, o autor Htorizll a Rede f-'erroviAria Federal a 
com.-cdc:r O& pa1111 a seu11 senidorca e, na sua jultiO
Cólçlo, reconhece que ••a Con1tituiçlo. n.pi'CIIamente, 
veda proposições que aumentem a dCRpesa pd.blica. Mas 
nilo existe, em todo ICU contexto, um llnico diapo1itivo a 
proibir que qualquer lei venha a concorrer para diminuir 
a n:ceita da Unilo'". 

Na verdade, o artigo 6S da Constituiçlo- entre tan
tos outros que, a qualquer pretexto, inibem u atrl~ 

hui""iics do Poder Lqislativo - prescreve claramente: 

"~ da a.mpetfncia do Poder Executivo a iniciativa 
das leis O"iamc:ni.Arias c das que abram crf:ditos. likCm 
vencimento• e nntapns dos servidores pdbliCOI, c:onc:e-
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dam subvençlo ou auxnio ou. de qualquer modo, autori· 
mm, criem ou aumentem a dcipeaa pdblic:a.." 

Embora tal texto 11 inclua na Scçlo referente ao Orç.a~ 
mento, verific:a-se que seu çantelldo abranse iniciativas 
que extrapolam o instante da elaboraçlo orçamentAria. 

Em que pese a justeza da medida pleiteada pelo proje
to, parec:e claro que: a mesma inOuenciaria, de algum mo
do. na vida finana:ira da Rede Ferrovi4ria Federal, sabi
damente dc:ficitlllria em condições alarmantes. E, por se 
tratar de um auxrlio, est6 impedida de Iniciar-se, em ter~ 
mos lqi•lativO:II, por obra parlamentar. 

Isto pmto, opino pela reje•çio do projeto, por incon ... 
titucional, embora l't:iilh.c o apirno público que animou 
5ua c:lahoraçDo. 

Sala da Comissio, 16 de novembro de 1983. - Marllo 
Bldlró, Presidente. - Jool FropiU, Relator. -Hei,._ 
.... NoDn- CaD..._ 1'110101,. -Jool ......... Fornl-
,. -Alfredo c---c ... u.o -JUlio 
c-r .... vencido. 

PARECERES N'l 1.015 E 1.016, DE 1!1111 

-. Pnjoco ........ a-11'116, .. 1913 
("' 1.!110/13, - orlpat), ... ''nlllleo - ..... 
J.d oO 7.o5J, .. 6 .. __ ...... 1!1112, .... 0111- I 

Rocolll ollu 1 Jloopoa •I Uollo puo o onrddoll
u .... ro .. I!J83", · 

PARI:CI:R N• I.GI5; DE 1!1113 
D1 c..,.... • C_..lldclo o Jullro 

RoloiDr: S.odor Almlr PloiD. 

A proposta em tela, proveniente: da CAmara doa De
putado5, onde foi apresenlll.da por iniciativa da Comis
slo de Fiscali1.açlo Financ:eira c Tomada de Contai, re
sultou aprovada pelo Plen6rio daquela C&IB, sendo suba 
metida nos termos do art. 58 da Constituiçlo Federal I. 
Revislo do Senado "Federal. 

Vi511 o Proje\0 a relilicaçlo de enos materiail contid01 
na Lei de Meios em vigor ou lausbstitui"'o de entidades 
que: nilo tenham, a~ entlo, obtido resistro no Con~elho 
Nacional de Serviço Social, do Minist6rio da Educaçio c 
Cultura. 

Sob a upecto jurfdi.c:o-c:on.ttitucional, espec(fico desta 
Cnmiuio, pronunciamo·noa pela aprovaçlo do Projeto. 

S•la da Contil&lo, 16 de novembro de 1983.- Morlo 
Badllnl. Presidente - A.l-.lr P111o, Relator - HeiYIIIIo 
!llaHO - M1rl._ Flllao - Alhdo ~ - Hfllo 
Coei.,. - MI,_ .. Codelu - Jool Frqolll. 

PARECER N• 1.016, DE 1913. 
III C_._ .. ,.._ 

RelotDr:SenodorJutohyMopiUos. 
O pte~ente projeto, apresentado por iniciativa da Co

milllslo de Fisc:ali1.açlo Financ:eira e Tomada de Contas 
d• Cimara dos Depulldoo, vias a retificaçio da Lei no 
7 .053, de 6 de dezembro de 1982, Lei OrçamentAria da 
lJnilo para o exercício financeiro de 1983. 

A propo1içlo, que nlo implica aumento de despesa, 
objetiva eliminar incorreçcles na publicaçlo do Adenda 
da citada Lei n•7.053, de6dedezembro de 1982. Tais in
con-eç&s retcremc a enos tc~mcidas na sran~eriçio de 
nomca de entidades contemplada• naquela Ui ou 1\ suba
lituiçl.o de entidades que nio tenham. a1!: entlo. oblido 
registro indispens.êvel no Conaelho Nacional de Serviço 
Sooial, do Minis~rio da Educaçlo e Cultura. ou, ainda, 
impropriedades que as impedem de receber o beneficio 
AOCial. 

Das sqestac:s apresentadas, no Projeto ori&inal, 1 
(duas) nin mcrac:em acolhida, vez que o Conselho Na
cional de Serviço Social jA emitiu ordem de papmento 
pura as entidades, a saber: 

- Maranhlo - Luis Domingues 
Grupo ~scola Betel (sendo Cri JO.OOO,OO para .... 
sistf:nL"ia social) .................. Cri 30.000.00 



5404 S6bado 19 

- Maranhio - Alto Parnalbo 
Escola Normel de Alto Parnalbo (IOIIdo Cri 
~.000.00 ~ara bolou de eotudo) •• CrS ~.000.00 

Nata Casa, roram apraen.tadas emendas 01 nobra 
Senadoros Aleaandre CoaJa, Henrique Sanlillo, Joo6 
Fraplli e Saldanha Derzi que oe enquadram no objelivo 
do Projeto, e que merecem aproveitadas, em face do cri
t6rio que orienta o exame da mat6ria. 

,t,llim, opinamoo pelo aprovaçio do projeto, uclufdu 
u entidades acima relacionada, n01 termos daa ~e~uin
tcs emendas: 

Onde se lê: 

MARANHAO 
VITORIA DO MEARIM 
· Hospital e Maternidade de Aliete Belo Mar• 
tino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100.000,00 
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 

Lisa da ProteÇio e Allistencia l Velhice, l Materaida-
cle e I lnflncia ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.000,00 
SANTA HELENA 

Associaçlo Cultural Recreativa Beneficiente Nezinbo 
Soares ................ 00 00 00 00 00 00 .. .. • 30.000,00 
RIACHAO 

Associaçio de Protoçlo I Maternidade ollnlincia de 
Riachlo oo oo .... 00 .... 00 00 ...... 00 00 00 • 30.000,00 

lnstituiçlo A11istencial No• Senhora do Perpkuo 
Socorro .. oo • 00 00 00 .... 00 00 00 .. 00 00 00 • 00 30.000,00 
PEDREIRAS . 

Ginúio Gonçalva Diu (Sendo 30.000,00, para bolou 
de estudo) .. 00 .. 00 .... 00 .. .. .. .. .. • .. .. 30.000,00 
CoJqio Correia de Araoljo (Sendo 100.000,00, para boi· 
su de estudo) .......................... 100.000.00 
PARNARAMA 
Centro Anlstico Primeiro de MaiO" ........ 50.000,00 
Leia-se: 
PARAIBA 
CAMPINA GRANDE 

Fundaçlo Uoivenidade R•ional do Nordeste (Sendo 
420.1100,00 para bolsas de estudo) . . . • . . • . 420.000.00 

Onde se li: 
MARANHÃO 
PARNARAMA 

-. .. z.q" 

Associaçlo de ProteÇio llnfincia el Meternidade ele 
Pamarama .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~.000.00 
Luis Dominsues 

Ambulat6rlo de Enfermqem Bom Jesus- Luis Do· 
miDJUOI- MA, mantida por: A110eiaçlo de Prolaçlo e 
Assiatl:ncia à Maternidade e à lnflncia Luis Domin-

sues ...... 00 ........ 00 ................ o 30.000.00 

LAGO DO JUNCO 
Clube Eoperança das Miei Juncoen101 . . 30.000.00 

GRAJAÚ 
Escola Gonçalves Diu (Sendo 50.000,00, para bolau 

de estudo) .............................. ~.000.00 

DOM PEDRO 
Sindicato doa Trabalhadorea Ruraia de Dom Pe-

dro • . . . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . ~.000.00 

CURURUPU 
Santa Casa de Miseric6rdia de Cururupu 50.000,00 
Obras Sociais da PKr6quia do Cururupu . 30.000,00 
lsreja Criotl Eva~~Fiica . . . . . . . . . . . . . • . 30.000,00 
Associaçlo de ProteÇio llnlãncia e Asailllincial Ma-

ternidade de Cururupu . . . . . . . • • • . • . . . . . . 30.000,00 

BARAO DE GRAJAÚ 
Paróquia do Bario de Graja6 . . • . • • • • . . ~.000,00 
Obras de A11iltincia Sodal da Paróquia de Santo An

tónio de Blrio de Graja6 .. • .. .. .. .. .. .. . ~.000.00 
Caixa do Pobre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ~.000.00 
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Leia-se: 
MARANHÃO 
BURITI 
· Prefeitura Municipal de Buriti (Sendo 500.000,00, 

para A11istincia Social) . . . . • . . . . . . . . . . . . SOO.OOO,OO 

MARANHÃO 
MA TOES 

-. .. 3-CF 

Onde se li: 

Prefeilura Municipal de Matlles (sendo 200.000,00 
Jlllril Assistinciu Social) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.00 
MONTES ALTOS 

! Prefeitura Municipal de Monte~ Altos (sendo 
100.000.00 para Auistencia Social) •.....• 100.000.00 

ROSÁRIO 
Auociuçilo de Protec:ilo il Maternidade e àlnfãncia de 

Rosário) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 

SÃO LUIS 
Centro de Ado CumunitAria Deputado Jefferson da 

Costa Nunes .......................... 170.000,00 

TIMON 

Caixa do Pobre .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100.000.00 

Leia-10: 
MARANHÃO 

ROSÁRIO 
Aooociaçlo de Proteçlo I Maternidade ellnfincia do 

Rosirio ................. ., .. . .. .. .. .. . 100.000,00 
SÃO LUIS 

Centro de Ac;ão Comunittria Deputado Jeffenon da 
Co&ta Nune1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000,00 

CAXIAS 
Prefeitura Municipal de Cu.ias (sendo 600.000.00 

para Assi1ti:ncia Soeial) . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000,00 

llalalla .. KF 

Onde sele: 
MATO GROSSO DO SUL 
CAMPO GRANDE 

Hoopital Adventista de Campo Grande 1.000.000,00 
Hospital Adventiota do Pinr..., (-do 200.000,00 

para A11islllncia Social) • • . . . . . . . . . . . . . I.UIO.OOO,OO 

Leia-se: 
MATO GROSSO DO SUL 
CAMPO GRANDE 

Hospital Adventista do l'llnfiso • • • • . . . • lfiO.OOO.OO 
Hospital Matosrosaenoo do Pinr'lo . . 2.000.000.00 

-. .. 5-CF 

Onde oeli!: 
MlllõAS GERAIS 
BELO HORIZONTE 

Unilo Univenitiria de Nq6cios e Adminiltraçlo 
(Sendo 710.000,00 para bol111 de 11tudo) . 710.000,00 
PARANÁ 
BANDEIRANTES 

Fundaçlo Faculdade de A&ronomia Luiz Mon .... l 
(Sendo 1.660.000.00 para bol101 do eotudo) 1.740.000.00 
Leia«: 
MINAS GERAIS 
BELO HORIZONTE 

Unilo Univenit6.ria de Nea6ciol e Adminiltraçlo 
(sendo 650.000,00 para bol111 de ellludo) • 650.000,00 
PARANÁ 
BANDEIRANTES 
~ündaçlo Faculdade de A&ronomia Luil Monesuel 

(Sendo 1.660.000,00 para bol111 deeatudo) 1.660.000.00 
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GOIÁS 
SÃO LUIS DE MONTES BELOS 

Prefeitura Municipal de Slo Lura de Montes Belos 
(Sendo 140.000,00 para Alliolllncia Social) 140.000,00 

Sala doo Comi..ae., 17 de novembro do 1983. _,.._ 

-r - Pmidonte - Jolaby Maplhies Relator
Alallr Plalo- Glolllerae l'lllmelra- Oellltlo Co-

- HMioGuelrao-1111 caJo----R
Soluntlno. 

LISTA N• 6 DE 19113 
EM 17 DE NOVEMBRO DE 19113 

Tel•n.., ,..... ... pelo S..odo Fedenl por -lo 
olo r.lrdmeato do - Senador NUo Caelloo: 

- do Senhor Vereador Manoel Ribeiro, Pmidente da 
Cdmara Municipal de Slo Lurs. 

- da Senhora Nazali Carvalho, Presidente da Cãma
ra Municipal de Aracaju. 

-da Cimaro Municipal de Rinc.lo - SP. 
- do Senhor Jorse SA Freire de Pinho, Comandante 

do IV Edrcito. 
.- do Senhor Deputado Sebastilo Femira - BA. 

· - do Senhor Deputado funado Leite, Pmidonte do 
IPC- DF. . 

- do Senhor JoR Cristofaro, Proc:urador-Oeral da 
Justiça do Trabolho. 

-do Senhor Carloa Semmler, Presidente da Câmara 
Municipal do Sonta Borbara do Oeste- SP. 

- do Senhor Joo6 Vicente Filho, Presidente da Climo
ra Municipal de Niterói - RJ. 

.,.. do Senhor Dival Fisueiredo Maehado, Presidente 
da Cãmara Municipal de Santana - BA. 

-do Senhor Vereador Jos6 de Siqueira Alves, Prcai .. 
dente da Câmara Municipal de lpubi - PE. 

-do Senhor Vereador Alceu Barbosa da Silva, Presi
dente da Càmara Municipal de Mipel6polis- SP. 

-do Senhor Pinheiro Neto, Presidente da Câmara 
Municipal do Rin6polis - SP. 

-do Senhor Genuino Borba, Presidente da Cãmara 
Municipal de Cacoal - RO. 

-do Senhor Vereador Nator Rocha. SecretArio Mu
nicipal de Turi101o e Esporte- RJ. 

- do Senhor Flibio Maplhles, SecretArio Municipal 
de Cultura - SP. 

- dos Diretores da1 trinta Delepcias Reaionais de 
Ensino, Secretaria da EdUC&Gio do Estado de Minas Oe
rais. 

- do Senhor Antõnio Carlos Bernirdo, Chete de Ga
binete da Secretaria do Promoçlo Social - SP. 

- do Senhor General Djenal Tavares Queiroz. Secre
tirio do Habitaçlo e Previdõncia Social do Estado de 
Sersipe. 

- dn Senhor Pacheco AI-, Secretário da Cultura do 
Estado do Slo Paulo. 

-do Senhor Nion Albernoz, Prefeito de Ooilnia. 
- do SenhorGuilhonne Blsaedas Coota, Prefeito Mu-

nicipal de Sant'Ana do Livramento - BA. 
-do Senhor Sebaslilo Fafa, Prefeito Municipel de 

Afonso Clliudio - ES. 
- do Senhor Benr:venuto Santos Neto, Prefeito Muni

cipal do Volta Redonda - RJ. 
- do Senhor Geraldo Pinho Alva, Prefeito Munici· 

pai de Paulista - PE. 
-do Senhor Jos6 Artur, Prefeitura Munidpal deu .. 

moeiro- PE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Della)- O Expedien
te lido vai i publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dalla) - Na 1a1io 
extraordinária de onLCm, dia 17, foi lido o Oficio n' 
S/'29, de 1983, do Governador do Estado do Maranhio, 
IDiicitando autorizaçlo do Senado para que aquele Esta
do po11a reali:r.ar operaçlo de emprtstimo e1terno. no 
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valor de USS 15,000,000.DO (quinze milhcko de d61area 
americanos). 

A mat&ia ficou quardando, na Secretaria-Geral da 
mcaa, a complementaçlo dDI documentos nec:euêrioa. 

T011do a Prcsidbcla recebido 01 referidm documCII
IOa, dellpachará a mat6ria à Comillaes de FlnanÇIIIe de 
Constituiçlo e Justiça. 

O SR ... ESIDENTE (Moacyr Dolla) -Sobre a me
... projeto de lei que vai aer lido pelo Sr. Jt..Secretlrio. 

E: lido o quinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :195, DE 1!113 

a..-.lloncio .......... -..-._ ................... ~o~c~o--·-· 
... r~ .... - ....... -~ ......... llca. 

O Con1re&10 Nacional decreta: 
Arl. I• Sio isento• do lmpooto aobre Produtoa ln· 

dullrializados (IPI) os autom6vei5 de paaaapiros com 
motor a Alcool a~ IDO CV (IDO HP) de po~cia bruta 
(SAE). quando adquiridos por peiSOBI porladorea de d• 
Oeiincia flaica niQ. transitória que. para locomover ... , 
necasitem de veiculo automotor. 

Parqrafo dnico. O beneficio previsto Delta lei pode
ré ar utilizado uma 6nica vez. ~alvo n01 CUOI excepcio
nais em que ocorra deatruiçlo completa do veiculo. 

Art. 2' O imposto nlo incidirA, ainda, aobre aceo-
116riot ou equipamentos necesdrios l adaptaçlo do vei
culo I. utilizaçio da peuoa deficiente flsica. 

Ar!. 3• Aplicam-IC à aquillc;ila de '""colo• com 
bue nesta lei, no que couberem e nlo a contrariarem, a1 

disposições dn Decreto-lei n• 1.944, de IS de junho de 
1982. 

Art. 4' Esta lei entrarA cm viJor na data de sua 
publicaçlo. 

An . .5• Revopm« u diapoaiçc1ea em contrArio. 

Jullifica-ae a medida aqui pleiteada, cm tudo e por 
tudo iaual a prevista no Doc:reto-loi •• 1.944, do "doju
nbo de 1982, pelo fato de que oo doflcion ... Rolcoo nlo 
contam com transpone coletivo adaptado, mbime 
quando alo portadoreo do doficlàu:ia floic:a motora noa 
membros inferiores (que. ponanto, utilizam GBdein de 
rodao, muleta, aparelho do marcha, etc.). 

Sala daa Scu6es. 18 de novembro de 1982.-R--· LEGISUÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N•l.944, DE IS DE JUNHO DE 1982 
1982 

c.n..clollooclo ......... --.... -
lllalbadao ......... --.-

O Preaidente da Rep6blioa, no uao du atribuic;ila que 
lhe confere o arlilo SS, item 11, da Conolituiçlo, decreta: 

An. Jt Ficam iH:ntos do lmpo1to 10bre Produtol 
Industrializados 01 autom6vli1 de pasupiro1 com mo· 
tor a lloool at6 IDO CV (IDO HP) do po~cia bruta 
(SAE), quando adquiridos por: 

I - motori5tas profiuionail que. comprovadamerue. 
eRrÇam a atividade de condutor autdnomo de p&IIIICi· 
ros c dadc que destinem o automóvel A utilizaçlo ncua 
atividado, na catepJria do aiUiuel (IAlll~ 

11 - piAIOM jurfdicu. inçlusivc cooperativa de ln· 
balho, que aej11111 permi1sioniriu ou conceuioniria1 de 
transpone p6blico do pauqeiroa, na CBIIIOria de alu
suel (tAxi), e dndc que de~linam tail vekuloaautomoto
rca A utilizaçilo neasa atividade. 

ParAarafo llnico. Rcs~alvad01 01 cuos excepcionais 
em que ocorre destruiçlo completa do ve(culo, o benefi
cio prniato acalC aniJo aomatc poderi III" utilizado 
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uma linica vez, na hip6tae do item I, e em quantidade 
nlo-aÜperior ao montante doi wlcul01 intcaranta da · 
frota da empresa a data da publicaçlo do p.....,te 
Decreto-lei. na hipótese do item 11. 

Art. 2' Ficam IIICIUrada a manutençlo do crtclito 
do Jmpoato 10bre Produtos lndu1trializad01, relativo AI 
mati:rias-primas. produtos intcrmediiri01 e material em 
cmbalqcm, cfetivamcntc na industrializaçlo d01 produ
tos a que 1e refere o arti&o anterior . 

Ar!. )9 Constitui condiçlo para apllcaçlo do dis
posto noaanip I' c 2t date Decreto-lei a transfertncia. 
para o adquirente. d01 correspondentes benefkioa. 

ParAarafo llnico. O imposto incidirA. normalmente, 
aobrc quaisquer acessórios opcionai1, que nlo sejam 
equipamentos oriJinais do modelo do veiculo adquirido. 

Arl. 4• A alienaçlo do veiculo, adquirido com 
ilençlo, a pessoas que nlo sati1façam os requisitoa e as 
condiçllea estabelecidas no anilo I•, ImplicarA o pqa
mcnto, pelo alienante. do tributo dl11pensado, monetaria
mente corriJjdo. oom reduçlo de 1/3 (um torço) do valor 
relativamente a cada ano civil transcorrido a panir da 
data da aquiliçlo. 

Paré&n~fo dnlco. A inoblervlncia do dl1po1to nata 
ania;o acarretarA, al6m da existncia do tributo corriaido 
monetariamente. a cobrança ele multa e juroa mora
tórias. previstos na leaislaçlo própria para a hipótae de 
fraude na falta de papmento do impo1to devido. 

An. 5' O Ministro da Fazenda podorl upodir o• 
atOl complementares necaú.ri01 il aplic:açlo do diposto 
neste Decreto-lei. 

Art. 6t Este Decreto-lei entra cm visor na data de 
sua public:açlo e viJorarA att 30 de junho elo 198], roYo
BOdas. •• dioposiçõeo em contrArio. - JOXO JIIGUEI
REOO - Presidente da Rep6blica. -C- Vlaca•a. 

!Às C"omu..Ws th C0111ti1Utçio e .hullrtl e th 1'"1-
IUIIIftU.J 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido oerA publicado e remetido lo oomillaes competen
te•. 

Hé oradores Jnscrit01. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Viana. 

O SR. WIZ VIANA (PDS - BA. Pronuncia o ae-
auinlc dilcuno.)- Sr. Presidente. Sn. Senadora: 

O Senado perdoarA antecipar-me à homenqeno que 
oerlo prestadaa ao inolvidbel Preaidente Nilo Coalho. 

Daejei, portm, acr apenas a palavra do amiao que o 
conheceu hA d6cadas. c hoje aorre o prematuro c ines.,. 
rado desaparecimenco do companheiro de jornada. 

Quem oulrora dcacia o Slo Francisco, vencida• u c:or
redciraa sobre as quais 11 levantou a barrqcm de Sobn
dinho, deparava, na maiJCIR direita, a anCip Pauqem 
do1 Bandeiranta, a cidade de Juazclro, chio da minha 
pnte. DeFronte, na oucra maraem. 11tava a pequena Pe
trolina, extrema do Estado de Pernambuco, e onde dca
pontava o domfnio dOI Coelhoa. Af, em 1920. nasceu 
Nilo Coelho, filho do Ccl. Clom111tlno de Souza Coelho, 
o velho Quelt. como todoa n6• o coohec!amoa. e do D. 
JOIOJ'a Coelho, uma dCIIIS admiriveis e 11tnordinlriu 
mulheres, cuja fone pcnonalidaclc se aobreporia 101 in
fortdnios do d•Cino. certa de que dela, da inquebrantali
dade do 1e ainimo, pendia a sone da aua numero .. prole. 
Hoje, nonaaenéria, sofre como sofrem as mia que vlem 
oo nJhos panirem. Acredito, portm, que a 16. a Item que 
ICIDprc viveu, lhe daré Animo para 1uponar o terrfvel 
10lpe, que acaba de 10Frer. Quanlal I quanlU YCZM nlo 
lhe beijei u mloa com que me acolhia naquela ca .. tio 
~enancja, tio amip - limplcs, mais voltada para den
lro do que para a rua. e na qual o lulllo atavaiObretudo 
na me~~ rana, c no coraçlo aberto para 01 amiJCJS. e do 
qual brotavam palavru de afeto para quaniOs lhe iam 
presUI.ro respeitoso tributo de reconhecida homenagem. 

Dllf paniu Nilo Coelho 'P8ra o lllltnordinério p6riplo 
de uma srande c bela vida. Uma odiu6ia qua nlo 11ndo 
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marcada pela uulcia do viajante.teYc aernpre prciCIItc o 
desejo da volta Aquele pono ~e~uro e acolhedor donde 
panira. 

Nlo faz muito que o ouvimos afirmar, com o panac:he 
de um revolucionirio deiHI7 ou ls:l4,entro aplau-de 
corrcliaionirios e adverdrioa. nio aer ele o Presidente 
do Consrcsso do PDS, maa o Presidente do Conareuo 
~acional. Era como 11, volvido um s6culo, vfuem01 
levantaMe o bravo Silveira Manids, para nclamar que 
nlo desejava ser Ministro da Coroa. mu Ministro da 
Naçlo. Nilo C.oelho 11ria sempre auim. O poder pan 
ele era um encarao ao qual nlo IC deve IBCI'ificar a me
nor parcela de disnidadc. De Euclid111 da Cunha escre
veu Franklin de Oliveira somente haver encontrado uma 
palavra para rc!lumir-lhc a penonalidade:. corapm. De 
Nilo Coelho eu direi que nenhuma palavra o resume me
lhor do que esta - bravura. A bravura que estA acima da 
corqem. 

O Sr. Joio Cal-- Permite-me V. &• um apano? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer. 

O Sr. Joio Ca- - Nobre Senador Luil Viana, 
quando um mestre como V. Er.• ... 

O SR. LUIZ VIANA - Bondade de V. E.• 

O Sr. Joio Cal- - •.. traça tio primoroaamente o 
retrato do nosso incsquecfvel Nilo Coalho, nlo deveria 
ser interrompido. Entretanto, ouso incluir, na sua anto
lógi.:a oraçlo, um detalhe que destaca, ainda mais, a fUI· 
1urante personalidade do arande homem. Pouco antca 
de submetet-ac l inccrvençln cin1rsica cm Slo Paulo, 
sem AC deb.ar atrair pela sofisticaçlo de Clcveland, Nilo 
815im reasiu em face de prcvisacs menos otimistas10bre 
sua rccupcraçlo, que nlo aeria total, mas que, 118Unclo 
os mtdicos. &iraria cm tomo de ~- ""Nio. Com.lgo a 
rccuperaçlo ter6 de 1et de 100'1. ou nada. Nlo admito 
60'1. ". A ele só interessaria a vida em toda a sua plenitu
de, sem as limitaçõca que, nlo raro, levam A paralisia to
tal ou parcial, que qrilhoa o paciente a uma cadeira de 
rodas. 

Bravo Nilo, mesmo no limiar do aiO final de IUB fe
cunda u.i•tàlc:ia. lesou-nos seu dltimo uamplo inspira
dor. 

O SR. WIZ VIANA- Eu ...-adoço a V. Ex• a im
portanll contribuiçlo que di para o perfil do nouo aau
doso l'relidente. 

O Sr. A..,. a.-- Permite-me V. E.• um aparte, 
nobre Senador Luiz Viana? 

O SR. LUIZ VIANA - Com muita honra, nobre Se
nador. 

O Sr. Ala,.Ja Cita- - Nobre Senador Luiz Viarla, 
Ri d01 laços profund01 de amizade que prendiam V. &• 
a peSIOO du nosso pranteado e eminonte oolep Senador 
Nilo Coelho. Ninau6m. nata Cua talvez mai1 qualira
dn do que V. E.• para fa- este paneslrico. Porque, 
ale-m de eminente hi•toriador, homem de lctru. V. Ex• 
conviveu por mais de quatro dka.du com Nilo Coelho, 
conheceu-o bem, perfeitamente, na aua inCimidade, no 
acio de sua ramflia, na vida pliblic:a, naa alaaa posiçaa 
que ocupou e ilustrou. Ma .. estreitando os laços de ami
zade com Nilo Coelho nesta ca ... a panir de 1979, tam
b6m tive a oponunidade de verificar como era rica a aua 
penonalidade. E um homem realmente utraordinirio, 
que. ao lado de auasimplicidade. da sua bonomia, da sua 
bond•de o, ao veza, da oua quaao humildado, Nilo eo... 
lho tinha, entretanto, impulaos que davam a impnulo 
de uma erupçlo clc11111 rorça1 lehlrk:as do Nordeste. Af 
sim, se utadcavam em bravura , coraaem. o datcmor, o 
desassombro com que 11111pre ae conduziu na vida pdbli
ca. Ele deixou um CHmplo edificante no Senado da R.e
pd.blica, ele deixou um araade ucmplo, tamb6m, para o 
nouo Partido. De sorte qua ao pronunciamento de V 
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Ex•, que antecipa as homcniiJena qua o Senado Federal e 
o Conareaso 1\;o.cional vio prestar ao Senador Nilo Coe
lho, eu queria juntar a minha solidariedade para dizer 
que u palavras de V. Ex• do, u verdade, 11 paJat'r&l de 
lOdos os membro~ desta Casa. 

O SR. LUIZ VIANA - AJ;.doço a contribui;lo do 
\1, Ex•, que fala nlo apenas como UdÕr desta Casa, mas 
çumo uma personalidade de inrcleetualidadc brasileira. 

Para o& que nio lhe acompanharun a vida, ter-ae ele, 
antes e acima de tudo, como Presidonte do CODSreiiO. 
talvez soase como uma frase, arroubo de ontória, que 
loso dosapar=. N• verdade, ponm, ara a alntooe perfei
ta, a lepnda intuc6vel de uma existencia inteira marcada 
pela bravura, pela disnidade de autentico representante 
de l'crnambuco, leafiimo cleicendonte daqueloo loolel da 
Câmara do lmp6rio e a quem, valendo-me de uma ima
pm de Joio N...., direi que 01 pradoa do poder nlo 
transfonnaram cm cordeiro. Transisir com as conve
ni:ncias Rio ena o Mu forte. O seu clima era o da clarida· 
de do sol nordestino sob o qual viu a luz - o RU cami
nho era larso e franco como as êauas do rio em que 1e 

banhou na juventude. 
Durante mais de duas dbdas acompanhei-lhe 01 p~ 

101 atrav& da diRei I o poriJooa jornada da vida p6blica. 
Nlo prct011do fazer-lhe o olosio. !>Oil ate atA no _,.. 
munho da verdade, que lhe man:ari para 1 posteridade o 
altivo perrd, que r=rdo com a omoçlo do quem COIIIOI"· 
va a iluslo de ainda o ver presidindo 01 nouos trabalbos 
com aquele traço do corroao. do diJnidade, do c:ordiati
dade, inere"nte ê. sua maneira de • c de conviver. . 

Ao dizei- que a bravura era a sua lepnda recordava
me eu de um dos primeiros Cat01 da sua carreira polkili:l. 
ink:illd• após a qui:da do fitado N"ovo. Como aabido, 
úpera luta eleitoral se travou entlo entre u candidatu
ras da Barbosa lima e Nela Campelo, Oltenliv811JC111e 
apoiado pelo Presidente Dutra. Era uma 6pOOK de rilcoo 
o doliniçõoo. Roprooontanto do velho Quel6 o da polltic:a 
de PcLrolina, Nilo Coelho foi chamado ao Recife pelo 
Senador Navais Filho, detentor do pensamento de Ou
tra, e a quem pera:untou em que parLído ficariam. ""Me
nino - respondeu o Senador ao jovem emillirio- dip 
ao Que!! que tal>onu nio tem partido". Por corto iJno
rava O estofo de que era feita· a alma, o carA ter do filho 
do Coronel Quol6. A resposta veio ao pt da letra: "T"" 
moa, Senador, o ROIIO Partido e o pSD". Nlo houve 
mais conversa. 

Alllim aoria aompro Nilo Coelho. Do aortlo viria elo 
para u amenidades elo litonl. E ai, como • o dest~no 
quilesse compl«a .... JIIe • vida, ancontrou ele Maria Ten
za. Juntos, unidos como foiiCIII apenas um.-, um pen
aamento. e uma vontade. conltruJram o lar e.umplar, 
hoje marcado pela dor. mu que viverA rui adminçlo, 
no reconhecimento. c na saudade do quanlollhe ..,..,... 
ceram o calor humano, a lidalauia. a larsueza que 11 di
ria a continuidade do que houvera de maia nobre ROl fU.. 
los dll vida social de Fernamb~. 

OS.. a.-_J....,.-Concocle-moV. Ex• um apar
~ 

O SR. LUIZ VIANA - Poio oio. 

o Sr • ._ .. Jlfllor- caro Senador Luiz Viana. 
ouso. como um doa ICUI mais humildei dilcCpulol, pedir 
permiulo a V. Ex• parailllerir no ICU brilhante e como
-te dil<uJJO, sobro 1 pei"IOIIalidade de Nilo Coelho, o 
meu modCito aparto. Sabe V. Ex• que uma1randt o1161i
da amizade IIDiuimoaeu o V. Ex• por aquela fiSura la• 
quecfvel que pontirmu na Bahia e em Pernambuco, na · 
ltahia ruendo o ~eu cuno univenitlrio, onde tive a pri
vilegio do, moomo ao aou último ano do maclicina. i
.., na velha e tradi<iODIII faculdade de Mecli<ina. Oclon
toJoaia e Farm4cia q111ndo 10 iniciou uma amiade que 
ao lonso do tempo ao aolidifioou no Oovm~o do l'cr-
1\ambuoo o aqui, no c:onvlvio do Senado Federal, 
tomou ... cada ..,. 11111il fratoraa. N"llo foi um propulaor 
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do desenvolvimenlo da Bahia a quem ele tanto amava. 
plantando indoistria&. Ninsu6m melhor do que V. Ex• 
para traçar·lhe o porfil, para contar a sua história. pua 
falar da sua penonalidade, para ea:altar a sua mem.,ria, 
porque nenhum de nós leve maior convivincia oom ele 
do que V. Ex• Senador Luiz Viana, foi bom que V. &• 
antecipasse com este seu pronunciamento porque uma 
seqaCncia de homenqens o Senado Federal deve e por 
ceno inl presllr ao seu querido e inesqueclveJ Presidente. 
Todos nós iremos, aqui, participar, na dia em que o Se
nado marcar a scnio apecial para homenaaear o Sena
dor Nilo Coelho. Mas foi bom que hoje nós diublomoa 
aJaumas pal11vns JObre ele pois a sua querida compa
nheira Maria Tereza que vai ler o seu discurso com tri• 
teza, mu com embevecimento, e Yetirtc:ar que V. El• 
antecipou-se ê.1rande homenqem do Senado nlo esque
cendo nenhuma faceta de uma vida modelar. Todu as 
YCZel que vou a Juazeiro, abraçar os Coelho• atravesso o 
Velho Chic:o para beijar ao mias de D. Jooera recordar
me daquela ruta inaqucdvel quando inauaur4vamos a 
arande eauada a&faltada que lip Feira de Santana a Jua
zeiro, quando ouvi de Nilo Coelho que eu lipra tambbn 
Potrolina ao mundo. A rata o:om que elo me roo:oheu em 
Pctrolina, concedendo-me um palanque armado em 
prKça pdblica com toda a populaçlo prooonto, a Cimara 
do Voteadoros o titulo de Cidadlo Potrolinonso, ainda 
hoje 01a1to a palavnJ elo N"ilo oalorou, .;,oroao, bri
lhante.. aquela. palavra tel:drica, quando me fazia. a.sau
daçlo em nome do povo de Petrolina. Todo. ll&amos 
aqui, ainda, como eu diue, contemplando vazia a sua ca
deira. MOAmo preenchida pelo aou tupl011to, n61 alo nos 
confonnamos que ele nlo ateja aqui entre n61a uparair 
alegria, a apar&ir entusiasmo. a 1105 convocar para o 
cumprimento do dever. Recordo-me, por exemplo, do 
meu último encontro: sala ele do elevador do Senado e 
eu lnJteu~~va. Eu, com alaum .quiJoaa menos, e ele me 
dizia carinhosamente allim~ ··sordo que faz dieta co
meça a perder o caréter". Era aquela sua franqueza, era 
aquela sua bonomia, o seu temperamento alegro. era 
aquela sua maneira de viver 1ordo m11111o, afirmava que 
era o mais mqro, intitulava-se no ICIU atilo brincalhlo o 
tuberc:uloso da famdia. Eu quero manifestar a V. Ex•. 
Srnador Lui1. Viana. com ate meu ji lonao aparte, a mi
nha solidariedade nCSII sua anLecipaçlo de homenqem 
o di,.r • O.valdo, a Paulo, a Geraldo, a Joo6, a Adalbar
to, a AUIUIIo o b aua• innll o b auaa queridas ftlhu en
levo de sua •isL6ncia devotos que eram, ele e Maria Te
reza, da Nossa Senbora denrq a codas as auu filhas o 
nome 1ie Maria; Maria Carolina, Maria Alice. Maria 
Dub. Mari.a Tereza e Maria Lueiana, era, nalinauaaem 
evana61ica, como plantlls de oliveira em redor de sua 
mesa c a esposa querida a videira f'nltlfera no hlteriOJ' de 
sua casa. A querida amiJ;a Maria Tereza quero 
soliciarizar-me maia uma vez na wa. pa.mle dor, \ributu
lho aqui a hom011apm i companheira ~vol, quan
do 11 encontrava Nilo Coelho a.uma viqem ou num en· 
c:onU'O IOdai ao IMI lado Clllva a IU8 CIPDIB amada, a 
companheira das alqrias que quanta vezes com ele sor
riu o, outru tantu, m•ucou~ho 11 Jqrimu, a homano-
80111 tamb6m da minha ramOia que 8 quer bom, que I ad· 
mira. Obripdo Senador Luiz Viana por lnHrir uto mo
doato aparto, palavru arranoadas de um coraçlo saudo
so como tiradas do c:oraçlo amilo do as palavra conti
das no seu belo discurso. 

O SIL LUIZ VIA. "'A- A,radoço a V. Ex• u palavru 
emocionadas que acaba de proferi11( 

Continuo, Sr. Presidente. 
Naquele lar nenhuma aretaçlo, nanbum artificio, pois 

naquela lar perfeito tudo linha a beleza do que 6 upon· 
tAnoo, natural, c brota do rundo dai almu. O homom do 
atado corria parelha .Om o homom elo IOOiodado, 

Oo.-cmci • Jlolria ao tompo em que ditisia N"ilo Coo
lho os doltinoo do Pernambuco. N"lo f"oi perlodo fAcil 
para 01 sovcmadoref civil o:om DI quall o PrllidoDte 
Cutollo Branco evitara m01Jullwla o Pala no militaria-
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mo, renovando-te a 6poca das .. salvações'" do Governo 
Hermes. Herd.i.ram01 reuentimenlol, responJtveia ima
sinãrioo por alsumu doloro181 rruatraçõoo. Nlo falarei 
elo mim. Tenho, ponm, aRida lembrança da firmeza, da 
bravura com que o Oovemador ~ilo Coelho opondo-ae 
a todas as tentativ.u dalinadal a esmqar a autonomia 

·do l'crnambuco manto•• u nobm tradiç6oo do ... Ell&
do. Depois, tudo paliOu, as 6gu111 tornaram ao leito na
tural, e Nilo Coelho realizou um arancle aovera.o de im.
ponantes rcalizaQGes. Mas. tio imponanto quanto o que 
construiu foi o que evitou. Vale, pois, lembrar que nlo 
rosse a maneira porque pteiCrvou o poder civil, e outros 
rumos leriam maculado a pglrtiel de Pernambuco. Cio--
101 do ~eu pauado, da aua história, 01 Pernambuca11011 
podem e devem ser reconhecido& ao Governador Nilo 
Coelho. Elo ora da linhqom doa Roaa o Silva, doa Jol6 
Bezerra, doa Borbu, doo Uma Cavaltanti, doa Apm,.. 
non. 

Nosso breve ~e~temunho do •miao o do companheiro, 
cabe-me dest11car que, embora acalentasse juslal e natu
ra i• aspirações inerentes ll vida pdblica, sempre pronto a 
10 !>ater pelo. amiJol, por Pernambuco, ou pelo N"ord ... 
to, Nilo Coelho nlo paclocia u ansGstias da amblçlo. 

O Sr. A-....1 Junauo - Permito V. El• um aparto'! 

O SR. Lt:IZ VIANA - Pois nlo. Ouço com mu.ita 
honra a apane de V. Ex• 

O Sr. A-1 Jul"lllll - Nobre Senador Luiz Viana, 
esLou c:hepndo de Pernambuco e ouvi o pronunciamen· 
to do V. Ex•aobn o IIOISD oompanhoiro do Banc:ada per
nambucano, Senador Nilp de Souza Coelho. Quero dizor 
a V. &• que. ainda. em Pernambuco, depoia do Rtimo 
dia do seu falecimento, o Partido Democ:rlltico Social de
nominou a primeira biblioteca bnsileira de Partido
biblioteca especializada em auunlos politicas - Biblio
tec:a Senador Nilo Coelho, numa modea111 homenagem 
ao companheiro intcmcrato, &O Deputado Estad.uar, ao 
Deputado federal, ao Governador do Estado, ao Sena
dor d• RopOblica, ao l'lelidonte do Conarooao. que dei
xou um claro enorme em n011a1 fileira e, sobretudo, 
uma imensa saudade em nouos corações pernambuca
not. Por Isto nos aii0Ciam01 ao pronunc:iam.ento de V. 
Ex•, que loi uns doA seua amip mais queridos, porque 
tamb&n sei que a Bahia, vizinha de Pernambuco, onde 
Nilo Coelho linhalaçoa dooanauo, 1011tlutanto quanto o 
meu Eslado o desaparecimento dCSIC' arande bruileiro. 

O SR. LUIZ VIANA- V. Ex' realmente traduz bom 
os laçoa que sempre uniram Nilo Coelho ao Eatado da 
Bahia, e aos seus amiaoa baianos. 

A politica, or potrot por ela prupkiados, eram anta 
de tudo, instrumentos para melhor servir aos que Dele 
confiaram. Lembro-ma do que quando lhe ralei oa hip6. 
.... do ... o Lldtr do ao-no no Sanado,loso ........... 
tou, tendo villjKdo para 01 fitados Unidoa, onde !~caria 
1 salvo da insiltencia doa que almejavam aceita~ o 
honroso encarao, e tal como razera ao aer coaitado pan 
o Oovcrno d<r Eatado. Domooeu-olcmp e reiterada cor
reapondincia de amiaoa. que lhe transmitiam o dCICjo do 
GoYOmo. Mail tardo tamb6m nio c:omtia .,...uado 
atrá da Praidincia do Senado, reservando .. antel ao 
dirci.Lo de pesar u circunstlnciu. e avaliar 11 melhor po
deria ~udar o Pais. Ropii&JIIlvam·lhe aa viola da potiti
c:qem a que muitos slo levados pela ambiçlo imodera
da: ele preferia colher os fhltos natura1men.te amadureci
doa pelo tempo. 

O tempo que ele consumiu n0110 r.oundo p6ripla ini
ciado no pequeno tonlo natal, que ele tanto transforma
ria. mudando-lhe fundamente a f'l•ionomia econ&Dica 1 

tocial. Na werdade hê duu Petrolínas- uma antell ou
tra dtpoio do Nilo Coelho. Nada 6 mailunivmal do que 
o local. E Potrolina- ati._ elo onde IILIYOIIO- era 
·D aeu mundo. o mundo que ele amava, a paixlo do ho
mem pll:blico, a tem. onde 1e alimentavam u suu nr... 
renovando-lhe a leiva para ladu u lutas. I! l'oi .ue 
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amor ao sofrido torrlo que lhe ICI'Yiu de berço, que lhe 
deu allmulo e forças para fazer dele o bravo MI'Yidor do 
Bruil. Compreendendo e ajudando o Nordate. em cuja 
paisapm humana ele: se tomara um deua pfncai'OI em 
cujoa cimos os viandan~ divi•am o rumo o a npcrança, 
ele teri realizado alaumas das upir_. do menino 
criado As marsm5 do Slo FranciBCO, cuju maretu lhe 
embalam o sono derradeiro. 

Estou cena de nlo baverem sido em vlo as lutas de 
Nilo Coelho, por vezea enfrentando, sempre com dnte
mor, injustiças e incompreena6u. Slo 01 apinhas da 
politica, e ele os suportou estoicamente como 1e neces· 
14ri01 para concluir o slori050 périplo .~ voltar, 
abençoado pelas lês;rimas do povo, do povo humilde e 
1imples do IICI'Li.o, para donnir o sono derradeiro b mar
pns do rio que lanto amou. Consola a noua imen58 tria-
teza a convicçlo de que ele continuarA a viver na 18.uda
de e no reconhecimento dos amigos 1 companheiro•. Ele 
viverA na obra realizada. E com CIIIOÇio repito o belo e 
triste final de lraeeala - nem tudo pa518. sobre a terra. 

~ra o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sr. Sen•dor 
Luiz Viana, Srs. Senadores: 

.E: dincil, 6 profundamente diRciJ para mim, neste mo
mento. aSIOCiar-me As palavras de V. &• Nlo tive a feU
cidade de conhecer Nilo Coelho hA muitoa anos. Eu o 
conheci quando era Depu1ado Federal. Aprendi a 
admirar-lhe a peraonalidade. Eu via no eidadio um 
exemplo a ser ~eguido. A emoç;,lo me toca e eu me recor
do que, alhures, alinnara: ''Deus fez o homem, deu-lhe 
intelia6ncia para que ele dominasse o mundo". Nilo 
Coelho dominou o mundo. Era o seu mundo onde estava 
praente, quer em Pelrolina, quer nesle Senado, quer na 
Cãmara dos Deputados. Onde chepva aua figura mar
cante, aua peraonalidade era o sinal que mostrava o 
domfnio de um \o"Crdadeiro estadista. 

Todua nóa choramos, todot n61111111imosa mone do 
companheiro. Mas Nilo Coelho nio moneu, aua pre
ICIIÇa AC faz senlir em c:ada c:aniO desle plenArio. LA no 
pbinete, em que eu o substitui, jA deve alar, neale mo
mento, prepdo na parede, uma fotoararua de Nilo Coe
lho. Sio c:oisu que oó oe explicam pcloa deofanioo da 
Providõncia Divina. Nio sei, Senador Luiz Viaaa, nio 
compreendo, Senador Luiz Viana, como pode, à vezes, 
acunlecer um mal do grande a um pais. Nilo Coelho era 
um jequitibã au16ntico, jequitibê. da noua terra, que nem 
01 raios derrubam. Nilo Coelho deixou um exemplo a aer 
~e~uido. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador H61io Queiras. 

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o seauinle discur~a. Sem revido do andor.)- Sr. Prai
denle, Sn. Senadores: 

Somente aaora se me oferece uma oponunidade resi
mentul para abordar o problema da recente alteraçlo 
DOlll quadros ministeriais. Creio, portm, que nlo estou 
chegando larde porque as c:omemora;aes. dec:larações, 
percepçile!l, com rolaçlo ao novo titular, perduram por 
ririas diu, e, ainda qora, acabo de saber que S. Ex• o 
novo litular ateve em Beltm do Pari, onde foi, inclusi
ve, num jatinho da F AB, embora n65 disponham DI de 
Ir& rreqaC:ncias diAriu de võo para 11. Mas i110 nlo t in
comum porque. no ano panado, S. Ex•. duranle Ioda a 
campanha eleiloral, tamb6m IC serviu sempre d01 aviõe
zinhos da FAB para ir ao meu Estado. 

Quero, Sr. Praidenle, inicialmente, lamenlar a aalda 
do Ministro ll61io Beltrlo dos quadros da admini11raçlo 
recteral . .E: incrivel que um Ooverno do dcseno de ho
mens e de id~iu, como poderia dizer Oswaldo Aranha se 
revivesRe hoje. t incrlvel que um Ooverno lio desprovido 
de elemenLU!i qualitativos H: tenha dado ao luxo de dis
peniilr a colaboração do Mini!ltro flllio Beltrlo. 

Neste Pal1 onde os homens pliblico1 slo aemprc do 
insultados. injuriados, enlameados, alaumu vezes com 
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jusliça., outras vezes injualamenle, o Minislro Hf:lio Bel
trio~ uma a.ecçio. O povo bruileiro, de Norte a Sul do 
País, admira e respeita o demiuionArio Minislro da Pre
vidincia So:ial e o admira de tal maneira que todas as 
peoquiaao de opinilo p6blica realizadas no Brasil, neatn 
liltimos 1empos, aponlam S. Ex• como o presidenciAvel 
preferido do povo bruileiro. S. Ex• nlo tem 1anho pes
quisa junlo i classe politica, nlo tem ganho peaquisa 
junlo aos alto& eac:alões da sociedade bruileira, mu as 
pesquisas populares indicam que o preferido do povo 
brasileiro. para a sucesllo do Prnidente Joio Fiaueire
do. b o Ministro H61io Beltrlo. 

B. ponanto. a personalidade que ae impõs ao rapeito, 
6 confl8nça e I. admiraçlo de lodo o povo bn~.sileiro. Por 
isso nio enlendo e nlo compreendo que m01trando as 
peaquisu que quaae todua 01 Ministrua desle Governo 
tõm cotaçio nepliva perante a opinilo pllblica, o Presi
dente da Rep6blica escolha o privileaiado do arupo para 
!iC desfazer dele. Parece que com rclaçlu ao Oovcrno 
prevalece a maldição de Cristo que diz: "Aquele que tem 
pouco, al6 o pouco lhe serA tomado"', O pouco de eli
c:if:ncia, capacidade, estatura moral, dignidade, da"'ro, 
compostura que existe nos quadros ministeriais, eue 
pouco estA 111ndo extirpado da administraçlo pllblica . 

Sr. Presidente: Sra. Senadora, eu sei que 6 antip61ic:o 
fazer comparaç6es, tanto mai!i quanto a comparaçlo po
de, eventualmente, alingir a um ex-colega desla Casa. 
Ma~. Sr. Presidente e Sn. Senadores, e bom que se colo
quem cJS pingoa nos''is" e se fale l.s claru, no começo de 
uma nova adminiatraçio. 

Sei que muita genle, no Pais, e aqui mesmo no Con
aresso Nacional, depoaita u maiores esperanÇI!Ii e con
fiança na aluaçio do Ministro Jarbas Passarinho. Mu, 
quero apenas relembrar, eminentes Senadol'el, que. em
bora o Mini!itro Jarbaa Pauarinho aeja intelipnle. bri
lhante, verboso, loqua1, aabe jogar com as palavras. com 
u imaaens. 11be fazer muita bique, a verdade 6 que hA 
um pa!Jiado adminiatntivo que nlo recomendaria lanlõ 
S. Ex• para o lupr. 

Niio estou sendo irUusto Sr. Preaidente e Sn. Senado
res. Aconleee que quando, no Bruil, ae pensou em fazer 
o arrocho salarial auavá do Minial6rio do Trabalho. 
foi-se recrutar o Ministro Passarinho para realizar a 
obra do arrocho 11larial. E: preei10 notar que uma du 
causas que o Senador Pauarinho alribui para sua derro
ta no ParA t a história. muito repetida em meu E&lado, a 
respeito de uma demonstraçlo televiaada que S. Ex• fez, 
quando era Miniltro do Trabalho, perante as cãmeru da 
cassada TV Marajoara, demonalrando que. embora se 
falasse em arrocho aalarial. o trabalhador de sa16.rio
mlnimu. au tempo dele, linha um 1116.rio tio folaado que 
dava para comer, veslir, mC)f8.r, ter o seu lazer, bebersua 
cervejinha no fim de semana e, ainda, depositar o 11ldo 
em sua caderneta de poupança. 

O Sr. AlaJIIo no- -.Permite V. Ex• um apone? 

O SR. HEUO GUEIROS - Douji o aparte a V. Ex• 
Verifiquem V. Ex'l, Sr. Pre5idente e Srs. Senadores, 

que, com esse passado no Minist6rio do Trabalho e na 
Previdi-ncia Social, o ~iniatro Jarhu Pas&arinho nlo se
ria o indicado para, realmente, realizar uma adminia
tr~lo que venha 11 auistir a populaçlo brasileira,jA que, 
praticamente, toda populaçilo brasileira 6 aeaurada da 
Previd~nc:ia ScJCial. 

O Sr. AdeJiool Jan-- V. Ex• pennite? V. Eoovem 
laborando em erro: quem escolhe o Ministro 6 o Presi
dente, nio i: V. F.x• 

O SR. HtLIO GUi:IROS - Nio entendi, franca· 
mente. NunC'ol reivindiquei aqui a paternidade de nin
au6m. J::u vim pelo vulo do povo e ac:abou-se. 2 s6 o que 
cu sei. As:ora, quem escolhe quem, eu nlo sei porque eu 
nilo sei nem quem escolhe o Prelidente da Repllhlica, no 
Brasil. 
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O Sr. AloJIIo Cito,.. - Eu eopero que V. E•• me con
ceda um apane. 

O SR. HEUO GUEIROS - Eu vou dar o aparte a V. 
Ex• &6 porque o ilustre aca~mico e Senador Aderbal Ju
rema fez um apane anti-regimental, que nlo tem nada 
demais. porque S. Ex• lem tudo o direito de o fazer. 

Mas eminente Llder, eu queria, primeiro, dar o aparte 
ao Senador Pa51i01 Pdno. que o solicitara anteriormenle. 

O Sr. 1'.-Nno - Sohre Senador H61io Gueiroo, 
confesso a\', Ex• que nquei muito trine quando vi V. 
Ex• 11e levantar de uma cadeira e anunciar o aeu di&CUno, 
dizendl) que viria, hoje, comentar as mudanças ministe
riui!i. Eu tenho o maior respeito por V. Ex•, tenho a 
maior admiraç4o por v. Ex•. que e um diana represen· 
tanle do F.stado do Pari, talenloso. homem inleligente e 
culto, e que vem prulando grandes serviços A tramilaÇio 
politica no Senado, da!l suas comissões lknicas ao Ple
nArio. \''. Ex• 6 um Vic:c-Lfder da Oposiçlo, e eu esperava 
que V, J::a• na IICOiha do Senador Jarbu Passarinho, a 
recebesse como um alo de justiça do Senhor Prnidenle 
da República a um dos eminente~ pollticoa do aeu Elia
do. J::m que pese ser seu adversAria, S. F.x• sempre se 
manteve, aqui, em çonviYI:ncia com todm 01 panidos 
polilicos. me5111cJ como Lfder do Governo, respeitando, 
Clllaborando e vivendo com os representanles da Opo
sição. AscJra mesmo, na primeira visita que S. E•• raz a 
seu E&tado natal, o Governador Jader Barbalho, num 
aa:tu democrAtico. demonstralivo da evoluçlo politica 
do Pais, al6m de receba-lo no aeropono. põa um carro, 
gesto a altura de um Ministro de Eslado. para que ele o 
oondu..:iue nos dias que passaria na capital do ParA. Nio 
go!ltaria de ouvir V. Ex•, neste PlenArio, criticar uma li
sura da11 maiure!i da polllica brasileira contemponlnea, 
de quem, neste PlenArio, ainda ecoam 11 IUU palavru de 
Uder, de Presidente da Casa, cargo que exerceu oom ab
solulo esplrilo pllblico, com illençlo, com dignidade. 
com amor a esta Pilria . .E: um bomem que se dedicou l 
vida pllblica e sobretudo. A politica brasileira, enfrentan
do lodos es&es deaafios. sempre em busca daquilo que ele 
con!iiderava o aeu dever e do inlereue da nDR!IB Pilria. 
Sei das ca.lllnias, das inverdades que slo ditas, inclusive 
em ampanha politica, querendo atins,ir a honorabilida
de e a disnidadt ;:la vida pllbliça do aminc:nte Minialro 
Jarbas Pa!ilarinho. O Ministro Jarba5 Pa111rinho foi um 
arande Mini!ltro do Trablaho e da Previd~ncia Social. foi 
o homem que fp a unilicaçlo da Previdõncia Social. 
Nunca foi autor de nenhum projeto de arroc:ho 11larial. 
Foi Ministro da Eduaçlo, dos melhores que esle Pa(s 
teve, e um arande Senador, honra e alória do Pari. Eu 
esperava que V. I:•• ni.o trouxesse as suas crfticu loao 
qnra. no inicio do seu perlodo ministerial, quando ele 
abre os braçus. inclusive, As OpoaiQÕCI braaileiru, para 
que panicipem da luta que vai enfrentar, para vencer a 
crise da Previdf:ncia Social. ConfCI50 a V. Ex• que fiquei 
dec.:epc:ionado ou ouvi-lu nesta larde, quando, de unia 
maneira rrematura. apriorllllic:a, vem fazer critica a 
quem já foi por demais julgado, e julpdo muito bem, 
neste Plenário. 

O SR. HtuO Gt:EIROS - Eminente Senador Pas-
505 Pdrlo, lamento profundamente decepcionar V. Ex• 
Mas, quero explicar a V. E•• que niio vim aqui e não es
tou aqui para ag,radar a quem quer que seja. Hi uma ma
nia, nu Bruil, de se passar por cima de ludo, de põr a 
mio na cabeça de lodo mundo, desde que seja colep, 
que seja companheiro . .Entio, C!I5C cidadiiu passa a ser 
um prlmus lnter pn1, porque hé sempre alauem para 
lembrar que ele e um L-ulega ou um ex-c:olqa, e, por is50, 
de\o-e e~tar imune, isento de qualquer critica. Por outro 
lado. sei que o eminente Senador Jarbas PIUIIarinhcJ tem 
muita cancha. tem muilll jogo de cintura e con!ICJue im
rn."!isionar, comover cJs ~eus colegas, e posso dizer a V. 
I:~• que ele, de!i53 fonna. n.os anos em que e11CYe llqui 
com,, líder, neutralitCtu praticamente o Senador Paulo 
Bmssard ã cusla exclu~ivamente, deuc:s afqus lilerArios, 
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estimulando 'vaidades e virtudes de quem quer que seja. 
Como jâ sou vacinado quanto a esse tipo de aneste!ii& 
que querem aplicar na vida p6blic:a brasileira, eu resisti
rei, embora enfrentando a dccepçlo de V. Ex.• Acho que 
de\·o contar a Hi11tória do Brasil çomo ela 6 na realidade. 

V. Ex• se anl~ipou, porque eu atava me referindo ao 
Minist~rio do Trabalho. E reafirmo que ao tempo do ar
rocho salarial, quando. inclusive, se escamotearam da
dos. índices. para calcular o ullrio-mrnimo do trabalha
dor bra5ileiro, o Ministro do Trabalho era o nobre Sena
dor Jarbils Passarinho. Ati ai, portanto, nio causei nc-. 
nhuma injúria, nenhuma ca16nia, nenhum qravo A Pa:· 
sonalidade do Senador Jarb.v.s Passarinho. 

Mas anta de prosseguir, vou conceder o aparte ao 
eminenle Lidc:r Senador Alo)·sio Chaves. 

O Sr. AloJIIo Oo ... - Nobre Senador H~lio Queiros 
sei que V. E•• nilo consegue sopitar as divergbeiu de 
ordem politica e de ordem pes50al que tem hi muitos 
anos com o Senador Jarbas Pa558rinho. Sobretudo, o 
Pari as conhece sobejamente. Perderia meu tempo aqui e 
agora, se, ne&te aparte, me limitasse a fazer oblervaçêtes 
dC5.1iC IL"Or, Mas no discur10 que V. Ex• estA fazendo h A 
d~ii fatos que merecem imediata retilicaçlo: o primeiro, 
nobre Senador, t quando V. Ex• declara que em 1982,6-
p~ca da C'ampanha -eu registrei as palavras de V. Ex• 
- sempre em aviclc:5 da FAB, ... 

O SR. HtUO GUEIROS - canfore. 

·O Sr. AloJIIo a.a-- ... o SenadOr Pusarinho teria 
MI utilio~:ado dos transporta oficiais, pua ir ao ParA, pua 
fazer t:ampanha, propapnda politica. Sei que nio pouo 
apresentar esta estatfltica, mas 01 resistros do Senado 
devem ti:·lo, porque i110 t uma 10lic:itac;lo orldal ,que 6 
feita A Aeron6utica, de que o Seoador·PJIIsarinho como 
Presidente desta Casa. eventualmente, uma ou duas n
as se utilizou de tranaporte oficial da FAB, nlo sei 11 
para ir ao ParA ou a outro Estado da federaçio, cum· 
prindo encargoa da Praidencia do Senado Federal. Sei e 
poSIIO afirmar a V. Ex• que fui ao Par& inllmeras vezes ao 
longo de 1982, com o Senador Paasarinho, para campa· 
nha politica sempre em avilo comercial. O ~~&uado fato 
que V. Ex• afirma 6 o de que o Senador Passarinho numa 
demonatriçlo na Televiaio Mar~oara, no Pari, teria 
dito que o sal6rio-mfnimo dava pan o operAria viver 
muito bem, tomar uma cerveja e ainda auardar a 10bta 
do dinheiro na Caderneta de Poupança. Este fato IC ale· 
ga h6 mais de dez anos contra o Senadof Pusarinho. O 
Senador Pa~&&rinh~ nep. peremptoriamente ter feito 
ossa dec:laraçio. Ele j6 dclafiou o ParA, publloamenle, 
pela imprensa, pela televido, em tribuna, em comido, 
em praça pllblic:a. em toda parte. e creio que tambl:m em 
pronunciamento nesta Casa, j6 desafiou que ala;uem lhe 
apruente a prova de1111 dcc:laraçio que lhe 6: injuatamen· 
te atribufda. Lembro-me de episódio 10111elhante ao do 
Brisadeiro Eduardo Goma, do "marmiteiro", que tanto 
prejudicou a c::ampanha do Bripdeiro Eduardo Gomes, 
dcclaraçôel que eue eminente, aaud010 Bripdeiro nun· 
C'a as fez, e que depoi5 ficou eac::larecido ter sido de auto· 
ria de um delcnninado politico de Slo Paulo - tambbn 
hoje j4 desaparecido. E quanto ao arrocho 1Biarial, V. 
Ex• wltando atrts para e:~aminar este assunto vai encon· 
trar, inclusive nos arquivaR do Senado, demonstraçlo 
completa, eloqUente, com dados, com nllmeros feitos 
pelo Senador Passarinho para mostnr que exatamente a 
panir do momenlo em que ele oc::upou o Minis~lo do 
Trabalho, foi que 11e começou a fazer essa dcscompre11lo 
salarial. O arrocho a que V. Ex.• se refere. exiatia e c::o· 
m~~u a aer gradualmente eliminado atrav!s de uma f6,. 
mula matemitic:a estabelecida para eues reajuslamentos 
espontâneos e pela Justiça do Trabalho. criada pelo Sr. 
Mârio Henrique Simon.:n, o ex-depois Ministro da Fa· 
zenda e do Planejomenlo. E.,. fónnula matemilica foi 
uma fórmula de descompressão e nlo de arroc::ho- nlo 
de arrocho! Purtanto, nesses doi& pontos eu desejo retifi
c:ar o pronunciamento de V, Ex• ... Quanto ao conceito 
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que V. Ex• faz do n!Jbre Senador Pa111rinho, dele eu di
vhjo. Nilo vamos discutir porque V. Ex• vai dizer que eu. 
10u SURJMHo para falar desta maneira, porque sabe que 
me ligam ao Senador Pasaarinho laço1 de amizade hA 
m11is de 4 dk'adu. portanto,' ncarlamos num terreno de 
avaliuçi~ subjctiva, pessoal, de ju[zo de valor. Mas, na
ses dois pontos em que h.l. uma inverdade. nlodeV. Ex•. 
mas dos rotos que foram coloc::ados malic:ioaamente ao 
I!Jngo do tempo, daejava fazer esta retificaçlo. · 

O SR. HtUO GUEIROS - Asradoço o aparte do 
nobre Senador Aloysio Chaves. Quero dizer que quanto 
ê. referência ao jatinho da FAB. de fato nunca ouvi falar 
que V. Ex• livelilie chegado 16 num jatinho da FAB, mu 
posso garantir a V. Ex• que o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, no decorrer da campanha eleitoral chegava em 
Bel~m. num Jatinho da FAB. V. Ex• sabe muito bem que 
o Presidente do Senado nlo tinha nad11. a fazer em Bel6m 
do ParA, em mat6ria de acrviço, mas lim em campanha 
eleitoral. 

Quanto ê. história do sal6.rio-minimo que di para CO• 

mer, vestir, morar, beber cerveja e colocar o aaldo na ca
derneta de poupança, lembro a V. &• que o Ministro 
Passarinho aentindo-se injuriado com esta aRrmaçlo, foi 
em cima de um pobre coitado Vereador de Salinópolis, 
chamando-o ê. Justiça. Sabe V. Ex• que no final foi um 
aL"OrdiJ, porque nil.o houve possibilidade do Ministro 
Pasa.arinho nep,r o fato. E para a coisa nio ficar allim 
foi aoonsc:lhado a fazer' acordo no proc:e11o do qual o seu 
advogado era o eminente Professor Aldebaro Klautau 
Filho. 

O Sr. Aloyllo Cllo-- A venio que conheço~ a de 
que el5d açlo correu no Município de Capanema. 

O SR. HE:LIO GUEIROS - Capanema e Salinópo· 
li~; slo te:rmoa Judic:i6ri01 de Capanema. 

o Sr. Alo,... Cllo ... - Eutamcnte, o eoma""' de 
Capanema. E esse c::idadilo a que V, EJL• ae refere, ase 
Vereador recuou neua ac:usaçio e declarou certamente 
que nlo a havia feito: entlo, para que eua açlo nlo ti
vesse mais seguimento, porque nlo havia mais intereue, 
foi encerrada, nio Ri se mediante acordo ou por qual
quer outra soluçlo judiciAria. Maa o fato 6 qua iSIO nio. 
foi comprovado e asa comprovaçlo Dlo foi feita, alo 
existe. E se existe 0111 gravaçio, o fato de ser apresenta
da pelo Sanador Jarbas P•arinho, a aua def011, ji o 
ouvi dizer centenas de vezes que ele desafia que lhe pro
vem que foi feita 1111 dac:laraçlo. E que se uiste eua 
prova eu acho que deveriam apresentar. 

O SR. HtLIO GUEIROS- Acolho o parecer de V. 
Ex• mas quero dizer que nem na Justi;a, o Ministro Ja,. 
bas Passarinho. con&e~uiu fazer o desmentido. A verda
de t que terminou com um acordo. Ele deveria. 1e tiveue 
certeza da sua inoc:encia no problema, era &erminar o 
proc:e550 e decidir que o Juiz castiJaue. puniue a quem 
injuriou. 

O Sr. AIOJIIo ao-- Acordo, ae houve- porque o 
próprio, dipm01 ifYuriador, dac:larou que nlo havia 
fundamento na injiiria, entlo, ae acordo houve foi por 
e51e motivo que V. Ex.• 11be. 

O SR. HE:LIO GUEIROS- O acordo houve, porque 
o aculiildor apresentou que tinha ouvido de f'ulano, aicra
no e beltrano: para a coiaa nlo ganhar maior repercua
slo preferiu-se acabar por ai. Mu o fato 6 que nem na 
Justiça isso foi provado, entlo transitou em julaado na 
Justiça e!ile rato atribufdo a S. Ex• 

O Sr. Joio Col111011- Permite-me V. E>• um aparte? 

O SR. HtLIO GUEIROS - Eu vou jA dar o aparte a 
V. ~~· Es~u no MinistHio do Trabalho e eu iria pa511r 
para o Minis~rio da Educaçi!J. Vouji terminar. Sr. Pre
sidente. V. Ex.• seja conde~eendente com o aeu colega, 
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porque: o Senador Alo)'JiiD Chaves, tomou, com muita 
honra minha, um boc::a.do do meu tempo. 

No Minis~rio da Educaçio e Cultura tambf:m, S. Ex• 
foi convocado numa hora diRcil, mas numa hora em que 
nlo havia Quem qui!iCSse aplicar o 477 ou quem quiaesae 
implanuu a reforma univenit.l.ria. Entilo, outra vez se re
crutou o Senador Jarbas Passarinho e S. Ex• foi para o 
Mini5Ll:rio da Educaçilo e Cultura, onde realmente fez 
aplicações do 477 porque S. Ex• nlo o neaa. 'lpeRIII diz 
que n.ilo Ca!ilou o tanto quanto se pedia. Mu para mim 
nlo se resolve o problema, porque~ fato que S. Ex• apli· 
cou, como tambán inplantou essa terrlvel e malfadada 
Rfoima universitiria. Nlo sei se 6 verdade, mu S. Ex.• 
teria dito: ""A reforma. nem que seja ê. culta do caos." A 
verdade 6 que se estabeleceu o caos no ensino superior 
do Brasil existindo, ponanto, hoje, es11. bagunça inteira 
nu universidades federais do Brasil e. de modo aeral, em 
todo o ensino, devido a essa reforma tio mal aplicada e 
tio mal executada durante a sestlo do Ministro Jarbaa 
Pauarinho. 

Pu r isso, Sr. Pra;idente. qora estou com a pulga atrAI 
da orelha. Na primeira vez que prec:iaou de arrocho o S. 
nad!Jr Jarbas PaMarinho foi reçrutado para o Miniatirio 
do Trabalho. da outra vez que prt\.isou do 477 e de re
fonna univenitiria o Mini1tro Jarbas Pauarinho foi re
crutado. E asara? S. Ex• vai para a Prcvidhcia Social. 
Com esse pediaree o temor e a suspeita 6 a de que 01 tra
balhadores, os beneficios e os apoHntadiJI da Previden· 
cia S«ial devem riCU. como atou r ando, com a ••pul-
aa atrás da orelha", · 

O Sr. Ga•rlel Hermes- Permite-me V. Ex• um apar
te, nobre Senador? 

O SR. HtLIO GUEIROS- Vou dar o apane ao 
nobre Senador Joilo Calmoni logo em squida, ouvirei 
V.J::.x• 

O Sr. Joio ColmiRI - Nobre l>enador Htlio Gueiros, 
hA, na sua famnia, uma r11ura Inspiradora que sempre 
me ligou a V. Ex•: o notlvel advogado Nelemias Ouei· 
ros. Quando ouço o aeu p'ronunciamento, na tarde de 
hoje, desejo. invoc:ando aquela riJura realmente not6vel 
das letraa jurldicaa do no110 Pafs, destacar que, para ft. 
c::ar em paz com minha conadblc:ia, eu nlo poderia ouvir' 
calado este aeLI libelo ao ex-Senador Jarbas Pa111.rinho, 
aluai Ministro da PreYid~ncia Social. S. Ell• e. sem ddvi
da nenhuma, um patriota sem jaça. 6 um homem pdb6co 
innc:edlvel. A afirmaçlo de V. l!ll:• de que o Ministro 
Jarbas Pu11rinho, quando ocupou a Pasta do Trabalho, 
foi rapona6.vel pelo arrocho salarial. nlo 6 u.ata. Co· 
nheço case episódio. Quem manipulava os dados era o 
outro Ministro, era um colea;a de minilt6rio do titulu da 
Pasta do Trabalho. Nlo foi de forma nenhuma o Sena
dor Jarbaa Passarinho, seu oonterrineo, um parunse 
que honra e dianifica muito a sua terra. Como Ministro 
da Educ::açilo, nobre Senador H61io Gueirot. permita-me 
que, como razoivel conhecedor dc518 lrea, eu lhe di o 
meu testemunho: S. Ex• foi um admirivel titulu do 
MEC, ~meteu erros. porque ele. como todos DÓI, per· 
tence ê. condiçlo humana. Mas o balanço da aua atuaçlo 
foi altamente favorivel. V. Ex• faz ata anAlise diu de
pois da posse do Minialro Jubaa Passarinho na Previ· 
dbncia Social. Creio que at' mamo em con.sequenc:ia da 
sua crença religi01oa, V. Ex• niio deveria fazer um prl
julaamento em relaçil.o ê. atuaçlo do o-Senador Jarbaa 
Passarinho ê. frenlc: da Previcli:ncia Scx:ial. Ele atA in· 
ll'elllando numa Arca que envolve 01 intei'C5Sa de mais 
de 100 milhões de bruileii'OI e, pela sua atuaçlo no pas
&ado, cum!J Ministro do Tnbalho, oomo MiniRtro da 
l::.ducaçilo, V. Ex• lhe deveria dar, na pior dai hip6tesea, 
um crildito de confiança. Essa atitude estaria ê. altura doa 
sentimen"- cristlos que V. Ex.• ostenta, ai! como mlll'CI. 
de uma das famllias mais admirlveia que conheço neste 
Pal•. 

O SR. HE:UO GIJEIROS- Muito srato pelas refe
rfncialli, a toda A familia Gueims, feitas pelo nobre Sena· 
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dor Joio Calmon que, ra.lmcnte, e um dOI maia dUetOI 
amijo.s de toda a ramnia, apecialmente do falecido ad· 
vapdo Nclcmiu Oueiro1. Mas quero dizer a V. E1.•~ Se
nador Joio Calmon, que eu nlo atou fazendo pr6-
julaamerno nenhum. Eu estou, apenas, mostrando a 
coincidincia azarenta que acompanha o Miniatro Jarbas 
Passarinho, quando ae trata de atinair Mora upreui
voa da comunidade brlllileira: OIUsalariados, ao tempo 
do Minist6rio do Trabalho, com o arrodlo salarial: o an· 
sino tutalmenlc anarquizado no Pala. com a refonna e 
cum o 417; e, aaura, eu tenho a impreulode que ele ati 
sendo convocado pa.ra ser o liquidante da Previdineia 
Social. 

Quero dizer a V. E~r.•. tambe:m, o meu temor e a minha 
suspeita nlo d.o exclusivos, nlo estou nem 11011do orisi· 
nal. O Jornal O Ulttral, do meu Eatado, no dia em que 
deu a noticia da nomeaçlo do Ministro Jarbas Pauari
nho. tra.t:ia, tambim, a opiniio de um familiar muito di .. 
leto de S. Ex.• que, perauntado ae concordava com a ida 
do Senador Jarbas Passarinho, para o Ministbrio da Pre
vidC:nLi.a Social, di110: ·•eu, se fo~~e o Jarbas, diria: muilo 
obrisado Presidente, eu nio dou para coveiro''. 

Quer dizer, Sr. Preiidenle, Srs. Senadores, a~ uma 
peswa muit\) ci\Caada da familia do Ministro Jarbas Pa .. 
sarinho SMbe que o Governo deve CRtar colocando S. Ex• 
IA para ~~er o liquidante da Previdincia Social. 

O Sr. 1'111101 Póno- S. Ex• vai ser o 111lvador da Pro
videncia Social. 

O SR. HtUO CUEIROS- E digo mais, o Minillro 
H~lio Beltrlo. com toda IOienidade, com toda ronnaJi .. 
dade, dec::la~u que a Previdencia Social precisava de 420 
bilhi5cs de cruzeiro&. e S. Ex• pa~~ou mais de um ano 
paro~. cheaar a C5lll. conclusio. Já. o Senador Jarhas Paua .. 
rinho, 24 horas depois, faz uma reunilo Assete horas da 
manhl. ouve nio sei quem, e dir:loso: olha, o Hélio Bel .. 
tril.,, eHti errado, nilo alo 420 bilhões e sim 200 bilhCin. 

O Sr. Aloyllo ClaaYR- Mu, foi o próprio Ministro 
Helio Beltrlo que declarou, Senador H61io Gueiros. 

O SR. HtLIO CUEIROS- Quero mostrar a preci· 
pituçio, para nlo dizer IC\·iandade do novo Ministro, co
locando em düvida, inc:lusive, uma palavra Rria de um 
homem sf:rio e honrado, como e o M]nistro HMio BeJ .. 
lrilo. O Mini1tro H~lio Beltrlo disse que eram 420 bi .. 
lhlles de c:rua:iro~ ... 

O SR. PRESIDEI'ITE -IMoacyr Dalla. f•z soar a 
campunhia.)- O tempo de V. Et~.• atA terminado. 

O SR. Hti.IO CUEIROS - ••• e o Ministro Jarbas 
Pauarinho. às sete horas da manhA. depoi5 de ouvir um 
ajudante. diz lo&o: nilo silo 420 bilhCles. slo 16 200 bi· 
lhcles. Tem uma cai5a, o Governo vai dar 100 bilhaa'! 
Entlo, jà estfa reduzido a 100 bilhões de cruzeiro5. 

O Sr. Alayolo a.-- O Ministro H61io Beltrlo. na 
tran!llmig;,rJ.o do cargo, retificou esK nllmero, nobre Sena
dor. 

O SR. Hti.IO CUEIROS- Sr. Presidente. 6 a velha 
con\'ersa, S. Ex• vem com eua convena. O caso do u, .. 
SC'nador Jarhas PasiBrinho e a loquacidade, S. Ex• fala 
muito bem, t verboso, joga com as palavras,jop com os 
n6meros, joga com :u r11uras de met4fora, jop com 
tudo isto e, IUIHim, em 24 horu resolveu a metade do 
problema da Previ~nc:ia Social. Eu quero fri11r bem 
para mostrar que iuo nio eorruponde l verdade, o que 
S. Ex• C5tA dizendo. 

O Sr. P.- Pôrto- foi o Sr. Miniatro Helio Bel .. 
trilo. 

O SR. HI!LIO CI:EIROS - Eu quero 16 m01trar a 
V. Ex 'I que, amanhA, ele vai dizer que foi enpnado com 
a informaçi.o porque, realmente. eram 200 bilhCies mas, 
ao invta de 200 bilhi!es. eram 3110 bUhae. o de 31111 bilhêloa 
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pauou para 400 bilhilcl; e S. Ex' vai Cozer um embrulho 
tipo --c..ntinRas". Na verdade. S. Ex• encanta a todoa: 
encanta os jomalillal, os radialillBI, 01 homens de tcleoo 
visio que ncam maravilhados com 11 "'blqua", oom u 
brincadeiras. com as pilh6riu que S. Ex• faz. superficial .. 
mente, abordando 01 aMuntol e 01 problema bruilei .. 
ros. um atinai-los na sua profundidade. 

O Sr. Gtllorlel H .... - Permite V. Ea• um aparte? (O 
Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O SR. HtUO CUEIROS- Por 61timo. Sr. Prcsi· 
dente, atendendo a V. E11• que me advene do tempo es
sotado espero que o Minillro Jarbas Passarinho Ria lU .. 

penda a linha de austeridade e moralidade imposta, na 
Previdincia Social, pelo u .. Ministro Hf:lio Beltrlo. Ou .. 
Ministro Hf:lio Beltrlo recebeu a Previdencia Social de
baixo dC' uma crise de confiança, de respeitabilidade • de 
amnahilidade perante opinilo p6blica. Eu nlo quero re
lembrar, mas todm sabemos muito bem que S. Ex• teve 
que H-r au5tero e moralizante para colocar a Previdência 
Social no ~eu verdadeiro lugar. Espero tamb6m que o 
novo Ministro mantenha essa linha de austeridade, de 
trabalho, de resJK.·ilo, de c:ompostura, de decoro do Mi .. 
nistro Helio Beltrlo - e tenho motivos para fazer eues 
vollos, porque o llltimo posto adminiatrativo ocupado 
pelo novo Ministro nln se c:elebrizou por 1118 linha de 
ausleridade. Os jornais falaram que, quando o Praiden
te Figueiredo soube do llltimo "trem de alesria" que se 
ltz na Casa do Congrwo, soh OJ auspfdos de S. Ex• de· 
c:lamu: ''Ser4 que esse Congres10 nlo tem vergonha na 
c:dra'!" 

O Sr. - Pàrlo- Nobre Senador. nlo procedem 
.... s aculi8ÇÕel. 

O SR. HtLIO Ct;EIROS- Sr. Presidente. Sra. Sc
n•domi, quando o Presidente fiaueiredo chcga a eaua .. 
nhar uma falia de austeridade no comando, ou na admi· 
nistraçio de um serviço pllblico, 6 porque o auunto t 
muito sério. 

r-iessa5 c:ondiçõa, Sr. Presidente, Sn. Senadores. e que 
eu queri:. ftuer o regi1tro dessa subltituiçlo no Mini.., 
tf:rio, de5toando desse rCMiejo, dessa conversa que osjoJ'oo 
nais andam cheio5. Ate qora 6 tudo muito bonito, sio 
5Ó declaraçõer., \udo com muita '"belq,ue:", com muito 
humor, com muita. sraça, com muita inteliPnc:ia. 

Convooo a ~ação para fiçar de "olho vivo" para ver, 
realmente, os fatos des111 admini•traçlo. Pude ser que ele 
queime a minha lingua, mas eu nilo acredito que o novo 
Ministro seja superior em talento. em trabalho, em hon .. 
radez, em compostura, em ludo, ao Ministro H~lio Bel· 
lrào. 

O Sr. 1'111101 Pôrto- Estamos de acordo nisso. 

O SR. HtLIO CUEIROS - De modo que anlel que 
isso tudo, lamentavelmente. possa H concreti1Jlr, sem 
que ningu6m tenha dado um brado, eu quero deixar aqui 
o meu registro, lamentando profundamente a sa(da do 
Ministro Hélio Bellrlo dos quadros da administraçlo fe
deral e expondo luao a1 minhas dllvidas a reapeito da efi .. 
ciencia da administraçl.o do no,·o Ministro da Previdi:n
cid Social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuilO bem~) 

O SR. PRESIDE.VfE (Moacyr Dalla) - SobrC a me
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I""SecretArio. 

i! lido o Kguinte 

REQUERIMENTO IIi• lll!l, DE l!lll 

Tendo aido convidado a panicipar da Deleaaçlo do 
Brasil ll XXXVIII Sesslo da Auembl6i•-Oeral das 
~ações linidas, 1101icito me aeja concedida autori1.açio 
para desempenhar CIS8. miuio, n01 termos dos artl. 36,§ 
29 da Conatituiçlo e 44 do R.ea;imento laterno. 

S.ibado 19 5409 

Esclaroc;o que deverei atar ausente do l'llfa durante 
cerca de diu. 

Sala das Scuclcs. 18 de novembro de 1983. - J..t 

~-
0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal - O requeri· 

mento que vem de IC'r lido aerl remetido A Comillio de 
Relac;Cics Exteriores, devendo ser apreciado ap6s a OJ'oo 
dem do Dia, nos term01 ree:imentais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- EliA finda 1 

Hora do Expediente. 
Passa .. se à 

ORDI!M DO DIA 

Niio hã n6mero para delibcraçlo. 
As materiu dos itens n9& I a 12. c:on1lituldas doa Pro

jetas de Lei da Cêmara "" 106/66. 115/75. 111/77, 
11111/71. 102/78. 109/78. 127/78. lll/78. 93/80. 95/80 e 
96/80; e Projeto de Lei do Senado n• 339/78. que dcpcn· 
dem de decisilo do Plenlrio para o pro!IICiulmento de 
sua tramitaçlo, e a matiria constante do item 13, Projeto 
do Lei do Senado n• 280/80. que estA em fase de votaçio. 
deixam de ser submetidas ao PlenArio, fiCindo adiadas 
para a próxima sesslo. 

O SR. PRESIDE.VfE (Moacyr Dalla)- Pauarcmoo. 
entlo, ao item n• 14: 

Disc:usslo, em turno 6nico, da Redaçlo Final (o
ferecida pela Comi11lo de Redaçlo em aeu Parecer 
n• 994. de 1983~ do Projeto de flecrcto Lcsislativo 
n• 9. de 198J (n• ll2/82. na Cimara doo Deputa· 
dos), que aprova o texto do protocolo de prorro .. 
aaclo do acordo sobre o com6rcio internacional de 
téxteis lAc:urdo Multifibf'lls). usinado am Genebra. 
a 9 de fevereiro de 1982, que inclui as ••conC'IIIIIla 
a dotadas pelo Com ii~ de Tixteis em 22 de dezembro 
de t981"". 

Em diocu,.lo a redaç.io final. (PaulO.) 
Nilo havendo oradora, doclaro-a encerrada. 
Eni:errada a disculllo, a rcdaçio final 6 dada como 

definilivamente aprovada, nos termos do an. 359 do Re
gimento Interno. 

A matC:ria vai A promuJaaçlo. 

~ a aeauinte a redaçio final aprovada 

llodaç.io Rui do Projete do Docnhl LecJIIod>o nt 
9, do l!lll (nt IJl/ll, u ("ômara lias Dtpal1doa). 

t'aÇ4.' saber que o Congres!k> Nacional aprovou nos 
termos do arl. 44, inciso I, da Consliluiçlo, e eu. 

, Presidenle do Senado Federal, promulso o se-
guinte 

DECRETO LEOISLATIVO 
N• • DE 1983 

A,,.... o texlll do .....__o tle Pnri'IIPdo do 
Acordo llllne o Comfrdo 1.........._. tle Tlxllla 
(Acanlo Mllttllllru), .-o •• c-bn, 1 'de 
t'eYtnlro de 1!1112, ... ....,.. u ''C--1\-
••• ,..o Comltf de Tlxtelo - 22 de d_..,ro t1e 
1981". 

O l'ongi'C5Io Nacional decreta: 
Art. 1• ~ aprundo o teJ:lo do Protocolo de Prorro .. 

pçio do Açorda sobre o Com6rçio Internacional de 
Tf:xtei1 (Acordo Multifibf'lls), assinado em Genebra, a 9 
dC' fevereiro de 1982, que incluiu "Conclui6es Adoca.. 
das. pelo C omite deTbteis em l.l de dezembro de 1981". 

Art. 20 Este Decreto Legislativo enlra em vigor na 
data de sua publicaç.io. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal-1- 15: 

Discussão, em turno único, da Redaçlo Finallo
ferecida pela Comillio de Rodaçlo em oeu ,....,.. 



5410 SAbado 19 

n• 99S, de 19113~ do Projeto de Docroto Leaiolativo 
n• 16, dol913 (nt 2/83, na Cãmara dOI Doputadoa), 
que aprova o texto do acordo comerc:ial entn o Qo.. 

vcrno da Repllblic:a Federativa do Brasil e o Oover• 
no da Repllhlica Popular do Cona;o, celebrado em 
Bruma; li 7 do julho do t91i. 

Em diocuoolo a rodaçlo rmal. (Pauoa.) 
Nlo havendo quem queira discuti-la, declaro encerra-

da a discuulo. : 
Encerrada esta, a redaçio final t dada como aprova

da, de acordo com o art. 359 do Rea;imento Intento. 
A matb'ia vai I. promulgaçlo. 

~ a seguinte a redaçlo final aprovada 

R*clo llllalllo PnjoiD de Drcnlo toplllloo"' 
16, de 1!183 ("' Z/13, 11 Climlra doo Depolldoa~ 

Faço saber que o Consrcuo Nacional aprovou, noa 
tennos do art. 44, inciso I, da Constituiçio, 1 eu, Presi .. 
dente do Senado Federal, promulgo o ~e~uinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

AproYa o tuto do Aoonlo C...,.rdal entn o Go
"""'da Repdblloa Fodorad•• do Brullo o Gotomo 
da R.,llllllca Popolar do Cqo, oollllrado •• 

-~· 1 7 dollllho do 1!112. 

O Cona:resso !'lrrlac:ional dec:reta: 
Art. 1• f: aprovado o texto do Acordo Comercial 

entre o Governo da Reptiblica Federativa do Bruil e o 
Governo da Rep6blica Popular do Congo, celebrado em 
Brasllia, a 7 de julho do 1982. 

An. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Eqotada a 
matiria con1tante da pauta. 

Nos u:rmm regimentais. dever-JC.ia passar, agora, a 
apreciac;ilo do Requerimtnto n• 8SS/8l, lido no Expe
diente. Dada a inexistincia de qaonm, fica, aua apre
cia~n adiada para a próx.ima sessilo. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moacyr Dalla)- EaiA oqota· 
da a matf:ria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a paravra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

OSR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DIS· 
CURSO (lUF.. ENTREGUE À REI'ISilO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Conoodo a pa· 
lavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
quinte discuno.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Convtm sempre insistir no fato de que crac:imento e 
desenvolvimen~ nlo do, riJ;o~osamente, u.pres&ões li
nõnimaR. A primeira se limita •s hipóteses de expando 
na oferta de bens e aervi;os; enquanto que a Hgunda, 
mais abranaente, implica em conduzir eua npando om 
um contexto de eqUidade entre pa1085 ou I'Ciiltca. o que, 
ele reato. conesponde a um dos objetivOJ centrais da ati
vidade politica. 

O desenvolvimento se as10ei1, pois, com a própria 
construçio de uma Naçlo, posto que 1e propõe a ofere
çer as condiç6el m(nimu de bnn-atar e ucenslo IOCial 
a todas as pessoas e o progre&50 harm6nlca e integndo 
das resi6cs. valorizando seus recunoa naturaia 1 demo
srtricos. 

Embora po111. receber atlmulo& cxtem01, dacnvolvi
mento nlo IC imporu&, nem se obt&n por emplistimo. E: 
algo que brota de eleiçlo da própria comunidade, que es
colhe 01 caminhos a ~e~uir e os objetivos a alcançar. pre
IICf'Vando seus valores - f:tiC05 e c:ulturaia. Dc:Hnvolvi
mento 1e faz por intuacepçlo. 
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Em paiHI de dimensl.o continental, iComo o Brasil, 01 

recursos naturais a aerem utilizados para a vlabilizaçlo 
dessa propósitos revelam uma diatribuiçl.o eapacial no
toriamente heterosênea. 

Easi. cin::unat.lncia requer, mais do que nunca, uma 
a~suçadu vi&lo global do de5Cnvolvimento, nlo 16 pan 
que uma regiilo nlo se delenvolva .ls u.penau de outra, 
ma5 tambim para que os recunos de cada regilo ~ejam 
aproveitados de maneira lntesrada. tendo-ae em vista· a 
promoçiln ec:onõmica, BOCial e cultural dos cidadlos. 
Todo dCiellvolvimento, com efeito, deve ter u g,rac
teristicas de cssencialidade e complementariedade, de 
modo a aarantir um equiUbrio inter-regional que apro
veite A unidade nacional. 

Mnmo no caso de recursos que, em maior ou menor 
eM:ala, se elk.'Ontrem em toda a u.ten&lo do território na
cional, nilo se podem excluir os requiaitos de essenciali- .• 
dade e complementariedade. E: que tais rec:unosae mani
festam, de maneira diferente, nas divenas resiões e, por 
consesuinte, -M:U modo de aproveitamento i diferencia· 
do. Sua vulorizaçlo obedece a critf:rios diferentes. O aen
tido de sua complementariedade ae IIJUÇB. e sua essencia
lidade recebe C!:nfases especiais, fazendo com que ar: acen
tue, ainda mais, a neceuidade de uma vislo alobal, a 
qual nlo pode perder de vista, nem a harmonia do todo. 
nem 11 exigências e vocações espec(ficas de cada rqilo. 

A p~nir de.'isas con5idcraçc}es, 6 certamente de 
estranhar-ae que o Brasil jamais tenha definido uma pol(
tica slobal de r~ursos hldricos, os quais, em vista de 
suas m61tiplas utili7.açôes e imensas potencialidades, sio 
CSJ~Cnciais ao dC5Cnvoh.·imento nacional, como forças 
propulsoras bãs.ica1 e dinàmicas, .l medida em q~e 111e 
propi\:iam o aproveitamento do outros recur&OJ. 

As c;U6.5trofe5 provocadas pelas inunda;ôes, a mil6ria 
secular do Nordeste- causada basicamente, nlo tanto 
pela esca!iSCil!, maa principalmente pela inadequada utili
zaçlo de seus re<:ui'IOI hfdriCOJ -, a poluiçlo daa Asuu 
115umindo por vezes conotaçõe5 de desastre ecológico, 
ao lado da limitada utilizaçilo do u.traordlnêrlo poten
cial hídrico da Na~iiO. dlo bem a medida da imporlência 
e da urginr:ia de uma poUtica slobal de recursos hfdriCOI 
para o Par1. 

Essa polltica, por certo, deve ser regionalmente dife
renciada, hajam vialll as especificidade1 que se manifes
tam em termos de dotaç&a de rec:ursos naturais e exis!n
ciu quanto ao ~~eu adequado aproveitamento. 

À luz dCli!O pressuposto, entendo que uma polrtica re
gionaliada de rec:ur101 hldriCOA deveria atentar, entre 
outros. para as ~e~uintes premi518s: 

a) no Sul e no Sudeste. as principais preocupaçõel 
devem voltar-te para a adoçlo de medida11 visando a evi
tar a poluiçlo hldrica industrial. l preserva;lo dos ma
nant.;aia e .l prevendo e ao controle das enchentes: 

lt) no Centro-Oeste. as a;ões devem orientar-se pan 
a captado e o u10 racional da Qua, a par da implan
taçlo de uma poUtica conservacionista dos rec:ur101 
hidricos contidoa na regilo do pantanal matQ-srouense: 

c) no l'orte, a politica hfdrica deve dirigir-te princi
palmente palra a pre5ervaçlo e o controle das enchentes e 
para a navesabilidade, dando-te lnfase A srande capaci
dade auperficial, representada pela nde hidroar6fica, 
como meio de tranapone e comunicaçc)e!li 

d) · no Nordate, deve objetivar-se basicamente a cap
taçil.o d'Asua, em suaa divCI'IBI modalidades, e o uso n
cinnal dcues re:urso1 na agricultura irrisada que, mes
mo em face de conhecidos obltêculos, nlo constitui mais 
seen:do para a tecnoloaia moderna~.. 

No caliO especifico do Nordeste, f; importante aduzir 
que a reailo. mesmo no polrsono das secas, dispôo de re
cunos hídricos suficientemente abundantes para a trans
formaçlo de sua paisasem econõmica e aocial, dade que 
se aproveitem adequada e racionalmente esaes recursos, 
dando-lhes a oua devida valorizaçlo. 

Com efeito. eontrariamente ao que se pensa, de manei
ra grneralizada, as precipitaçües pluviais nunca falla-
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ram. mamo no pot(gono das uca5, mamo nu regi&s 
maisêridas e nmano5 de estia1em mais inclemente, mea· 
mo nos per(odos maia crlticos em que nós passamos na
te instante, atando o fenõmeno duiCCas muito mais li
gado l irregularidade dessas precipit~e5, no e1paça e 
no tempo, do que A auRncia de chuvas. Caem. no Nor
delte, anualmente. cen:a de 920 bilhclel de metros c6bi
cos de isua. O que aconteçe 6 que, alim da freqUente ir
regularidade du prec:ipitaç&s, 701:. de!iM: volume d'Aaua 
são perdidos pela evapotranspiraçlo, pelo esc:oamento 
para o mar a pela infiltraçlo. 

O aproveitamento deMe5 rec:unos, contudo, deve ob-
5Crvar cuidado5 especiu, sob pena de teYelar-sc: total .. 
mente Inócuo. 

A propósito. o Professor Eneaa Salati, que t do Centro 
Nacional de Enersia r-iuclear de Slo Paulo, conforme 
publica o jornalista Emani Regia no Dl•rto •e Pei'IIUI
blu:o, chama a atençi() para a ne<.'CI5idade da utilizar-R 
t.-orretamente a i.gua, com seu conhecimento tknico e es· 
tudo reitos no reputado Centro de Enersia Nuclear na 
Asricultura (CF.NA). de Sio Paulo. lembra, por exem
plo, que "o pefisosn uso abu5ivo de fonna;lo de açudes 
fatalmente levarA a um nlvel ex.qerado de salinidade. 
15!10 porque 05 ui5, acl'e5Centa ele. no proc.'Csso de acu
muhlçilo ficam retido!i, pois nio h6. escorrimento das 6-
gulls superriciab1". 

Ademais, acre~CCnta ele: "os estudos do CENA mos .. 
tram que a con5truçlo de açudes nlo esté resolvendo 
nem ir4 !11Jiucionar o problema da seca, poi5 ainda que, 
se armaanando toda aisua disponl\o·el, 1omente doia por 
t:e:nto da Arca dn Polisnno da Ser:a poderio ser irrigadas 
na melhor das hipúta.es". 

O Nordeste dispõe, ainda, de Ioda a imenSa riqUCl.a 
hidri.:a do rio São Francisco que, volumoso e exuberan
te. irrigo o coração do !ICITJ:i-Arido nordL'Itino, como uma 
didiva da nalui'Cl.a, apcrando, a.pena111, o esrorço do ho· 
mem, para que ele penetre nas anf:riu do Nordeste, dan
do nova e pmmi5sora vida à regiil.o. 

O Sr. Gabriel Herma- Permile V. Ex• um ap&~rte? 

O SR. MARCO MACIEL - Puio nlo, ouço V. E•• 
L'Om muito pra.ter, meu caro Senador Gabriel Hermes. 

O Sr Gabriel Henae~ - Quandn vejo V. Ex• falando 
na importincia da Agua lembro um capftulo de um li\o'ro 
que escrevi cm 1952. quando voltava do1 E1tados Uni
dos e fiquei durante 20 dia.!l abismado cum o Tennessee 
- ""A água no noSJIO fu1uro" - Vejo agora -isto vai 
ser assunto pos5ivelmcnte de discurso meu, de protnto, 
em que e5pero- tenho certeza que terei o apoio de to
dos os homens do Pari, sobn.'tudo do Parâ, do Mato 
Grosso, do Maranhiln, de Goiás quando vejo um rio, ou 
doi1 riiJ5 irmãos, que !ilo lalve7. 05 mai11 ricos do Brasil: o 
Tocantins e o Araguaia, sendo fechados por uma auten
tica falta de cnmprcensio e ati de bom senso dos nouos 
administrador~~. que fazem uma barrasem de 70 metros, 
estilo agora na emini'ncia de ter que fechar no próximo 
ano nil.o ficaria pronta1 as escluaas, apenu a cabeça de 
montante, porque lutamos muito para que: ata, pelo me
no5, f051C cunstrurda, mas ficarA o rio fec:ha.do. V lo ficar 
milhares de familhu que vivem. que dependem do tran!i
porte, dependem ati do peixe, dependem de tudo desses 
rios, sem Clila estrada que Deua colooou no seu caminho. 
E Sr. Senador, vilo ricar por longo tempo, pnrquu nem 
sequer a previ!iilo foi feita de uma tran11posi;il.o, quando 
11 rec:ham o rio com uma barrasem de 70 metros, for
mando um laso com cm:a de 300 km. Veja V, Ex• como 
preci!illmiJ!i falar desse problema de Agua, o qual~er6.a.5· 
sunto, possivelmente, qunda ou terça-feira, que eu tra
rei para o Plenãrio e espero contar, entlo com o apoio, 
se Deus quiser, dos meu5 companheiros. foi um assunto 
que movimentou todas u cla&!ICI, nlo aõ o empresaria
do, como o povo do meu Estado. F.stam01 esperando a 
chegada. do Presidente da Repdblica, para mOJtrar a S. 
Ex• que não se pode fa:har um rio contra a legislação. 
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contra o hom senso, e sem u respeito A natui'Cl:a. V. Ex• 
fat muho bem, e eu o felicito, ao falar neste aJSunto. 

O SR. MARCO :WACIEL - Meu caro Senador 
Ouhriel Hc:nnes, eu quero agradecer o aparte de V. Ex• 
e, de fato, ""ncurdando com a u111 upinilo, dizer que o 
Brasil não tem subido, ao lunso de aua lfist6ria, aprovei
tar as sua111liguas interiores quc: tem, a meu ver, um mlll
liplo aproveitamento. Primeiro, porque servem rara 
apru .. ·eilamento hidrell:trico. e. em squndo lugar, por
que ~rvem para irrigação e em tercciru IUJar, como 
lembra 11certamente V. Ex•, porque !liervem como eslra
das. 

Se n.ilo estou equivocado, ~ de Euclidu da Cunha a 
anrmação de que CS!IIas vias navegâvcis inleriores do ca
minhos que andam. Nós, no Brasil, que temos bacias hi
drográfie&~s tão expreuivas como a Bacia Amazõnica, a 
que \'. E•• se referiu ainda h6 pouco ... 

O S.. Gto•rlel HeiiMI - A fr ... "Caminhos que an
dam··, primeiro foi de Platlo, depois de um paraense 
ilustre que H' chamava Raimundo Morais, num de HUI 

livm5. 

O SR. MARCO MACIEL - Aaradeço a <antr~ 
buiçio de V. ~:~• 

Em verdade, alem da Bacia Amazónica, nós temoa a 
Bacia Platina, temos a Bacia do Sio FranciiCO. E vejo 
que a do São Francisco, hoje, aem nenhuma intervençio 
maior, tem navegbel quase 1.400 Km. e ainda Hill con
tar as çhamadas baciu seeund6rias. O fato 6 que, ape11r 
do enonne território que pouulm05. o Brasil, pratica
mente, n.Ao usa a navcgaçlo interior. luo 6 tanto mais 
lniVe, IUbretudo, quando DÓI observamos O que tem 
sido feito em outi"OI palses do Mundo. Palas, talvez., que 
nio tenham chepdo ao nl6.Jio de de&envolvimento a 
que chegou o nouo, j6 utilizam bem mais a navepçio 
interior. E bem mais grave Cite quadro se nó& olharmoaa 
utili7.açilo dews 6guas sob o ponto de vi1ta de irripçlo. 
Ai 6 que nós podemoa verilic:ar como nós atamos atra· 
11.dns no aproveitamento deua1 Aauas. Eu nlo comparo 
o Braliil, nate ponto, com os paiiCI mais daenvolvidOi, 
com os listados Unido1, com 01 pal&es da Europa Oci· 
dental, mas ~m palsa da Ásia, com paiSe& de menor 
nível de desenvolvimento relativo do que o nouo e que 
utili1am eSSM!I Aguas interiure5 de forma bem mais ade-o 
quada para fins qropeçuirios. 

O Sr. Ga•rlel Hermt~, - Permite-me V. Ex• outro 
aparte? 

O SR. MARCO 1\IACIEL - Pois nlo. 

O Sr. G .. rlel Hei'BIII- Quando vi1itei pela squnda 
YCl: a China, e eu tive a felicidade de poder percorrer 
quaae metade daquele imen10 pais. sem Rr acu51do de 
L'Omuni5tu, porque Rndo emprcú.rio, procurava apenas 
na China aquilo que nós devemos vender e c:omprar, 
porque nós devemos comprar e vender a quem n01 com· 
prar e vender melhor, e em com6rcio nlo existe, feliz· 
mente. ou infeliLmente, p6.tria, nlo existe patrioti11mo, 
eJ:i5tem interuses, devo dizer a V. F.x• que fui 1urpreen· 
dida por um fato. Eu tive oportunidade de visitar e con
ver5ar. inclusive, com o Sr. Mao-Tsl:--Tuna. Isso eatA nar
rado num livro que utou querendo publicar, "0 Mundo 
Proibido". Devo dia:r a V. Ex• que me supreendeu o li
vro que ele me olereceu quando eu falei em Agua. Enfim. 
CISe homem, que era um poeta, quando &15umiu o JOVCr· 
no, do ~eu pal1, na China. todOA 01 anos. morriam milha
re5 de pessnas vitimadu pela5 inunda;ões dos seus rios, e 
a flua primeira preocupuçAo foi disciplinar todos os pe
quen05 e Jrande5 rio5 daquele país: dela ele tirou ener
gia, transformou-os em estradas, e a1 mais barata• sio as 
estradas de igual, e fez irrigaçio. Verincamos que a Chi
na, wm 05 ~eu1 I bilhilo e 100 milhclc11 de habitantes, nlo 
tem tido os problema!! que tem tido as pequenua paiKII, e 
atf: o D055U, na grande regiio do Nordeste, tio populosa, 
com a fome. f: a terra irrigada, na China. pelos rios. com 
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o aproveitamento inicial para fazer essas 1\:lusas, para 
fazer eS!Ia!l repreMas, esses caminhos de Qua para irri
guçilo; e. inicialmente nem com máquinas isso foi feito, 
pois aproveitaram o trabalho humano, l mio, de manei
ra intelisente. Eu vi o que C: o aproveitamento da Asua no 
pal5 maifl populoaa do mundo e fic:o. ê.s veze1, pen11ando 
e persunto agora a ate nurdL"!!tino intelipntc que f: V. 
E\•: u que t que V. ~:::~·~~~estio esperando para fazer um 
plano para se: aproveitar e lenr Asua do Tocantins, do 
Aruguaia, do Slo Franci!IW, para •• populações do Nor· 
deste'? 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Gabriel 
Hermn. aostaria de responder o seu aparte fazendo duas 
colocaçôe!l. C.nm relaçlo às eclusas de Tucuruf, eu me 
conservo numa atitude muito otimista. Li nos jornais a 
mo\ imentaçlo que a classe polltica paraense nté fazen
do no 5entido de definir, o mais rapidamente a sua cons· 
truçào, c estou certo de que iuo, ao final, 1crA uma vi· 
tõria que V. Ex 'I obteria. 

Ro..-urdo-me de que quando R iniciou a Barrqcm de 
Sobradinho, ela tinha, no inicio, uma dnica finalidade, a 
rcgularizaçilo plurianual do rio, para que R asseauru· 
111111 de5carps constantes para o 1i&tema Paulo Afonso. 
Posteri,umente, viu-« que o problema do Nordeste nlo 
era apena1 energia, que. ao lado diuo. tlnhamos que 
pensar em tomadas de Qua para irripçlo e eclusas, 
para ISK&urar uma perfeita navepbilidade do rio Slo 
franciscu. e o projeto, mesmo com a obra iniciada, foi 
alterado. e conseguimos colocar u tomadu d'Apa para 
huje servirem de apoio para o chamado Projeto de lrri· 
p.~il.o Mwanp.no. que est6. &endo e1ecutado pela CO· 
DI:::VASF. e de eclua.s necessAriu para que o rio ficasse 
navcP,vel tam~m na parte sub-m6dio. HojejA podemos 
dizer que o rio Sio FranciRCO, de Pirapora a Petrolina e 
Juazciru, nlA com razoli.vel navegabilidade. Nlo 6 me
lhor a sua situaçlo ainda porque faltam providhcias 
complementares, melhor estrutura portu6ria. melhor ba
lizamento, embarcaçc1e5 apropriadu, ma11, em tae, o rio 
j6 ae enc:ontra em boas condições de navepbilidade. 

A muma coisa apero que venha a ocorrer em Tucurur 
e diria mesmo que nau entendo aquela obra sem as ec:lu· 
1111. !'~~lo se poderi perder uma oportunidade llo impor· 
tanle, sobretudo, quando se fala que precisamos cracen
temente inte.rar as diferentes resiiln du Pais. 

Espero que il50 venha a ocomr, porque, infelizmente, 
01 no11110s rt=cul'liOS hldriQJ& aU: hoje tem sido deficiente
mente u1ili1.ados. E o que 6 maia grave: essa utilizaçlo 
tem sido quuse Kmpre predatória, quer pela dizimaçlo 
do1 seus recursos, da aua fauna. quer mesmo na poluiçlo 
dU!i SUai IÍJUIU. 

fim ll'IUDdo lugar, diria que e niK:euArlu, que wuma· 
mo1 uma atitude mai11 pOiitiva com rclaçin ao assunto, 
que triltamos 115111 Asua5, inclu5ive e!tiBI Asuas interio
res, de fonna mais correta, vendo a aua mdltipla finalida· 
de c a 1ua enorme aignificaçio para o progreuo do Paf11. 

A Sn. lrlo Cflla - ~rmite V .Ex• um apMrte? 

O SR. MARC'O MACIEL -Ouço V.Ex•, nobre s .. 
nadara lris Célia. 

A. Sra. lrl1 Cflla - Sempre atou atenta ao brilhantis
mo de V.Ex•, ... 

O SR. MARCO MACIEL - Muita obripdo a V. 
Ex•. 

A. Sra. lrll Dila - ..• c A capacidade c:om que coloca 
os problema5 na..:iunais e as soluções que vim de aua 
própria capacidade sinaular. Hoje. V.E1• tral um aspec
to muito importante e muito af:rio para mim, particular
mente. V.E"'• há tempos, defende a te&e da reaionali· 
zaçilo c da integração, da intearaçlo de baixo para cima, 
de umu integroc;lo que surj11 da5 divena5 reai&s. E. on
tem, eu falava para este plenário vazio, ao fim da tarde, 
embora soubesse que 01 meus companheiros estavam em 
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seu5 p.hinete5 ou em seu1 afazeres, quando o Acre come
morava 80 anos que. atravts do Tratado de Petr6polis, 
oliciali1ou e con1ulidou a 5ua integraçlo ao Brasil e, ain· 
da hOje, continua isolado. Nilo sabemos que intq.raçlo 
pode ter sidu a do Tratado de Petrópolis, hi 80 anoa, 
porque, ainda hoje, estamo!! A merc!, para lisarmos a 
Capital, Rio Branco, ao rato do Pais, necessitamos de 
aviltes de arande porte com passagc111 cari1simaa. E os 
municípios interioranos extremamente isolado&, quando 
Lemos uma rede hidrogr6fica que Rmpre permitiu a inte
aruçio e u encontro de todos os acreanos com 01 demai• 
hruileirose, atrav6s dela, 6 que se deu a srande revo
lução: o caminho da intesraçlo com o Nordeste. V .Ex• 
tem rll7Ao; quiçi. I VOiiSa VOZ seja ouvida e O Norte r~ear6. 
a dever. notadamente o Acre, a V .Ex• eue beneficio de 
levantur e55a bandeira, de lembrar, mostrar e apRIIientar 
ao Brasil essa id6ia de integração. Os acreanos&er-lbe-io 
eternamente aratos, no dia que puderem, mesmo de em
barl!'açilo, chepr ao resto do Br111il e se encontrar com os 
demai5 brasileiros. 

O SR. MARCO MACIEL - Cara Senadora Iria 
C61ia. quero - qradecendo muito ~enlibilizado u pala· 
vras desvanecedoras com que me cumulou V .Ex• - di
zer que, rec:entemente, li nos jamais, entre chocado e es
tarrecido, noticias de que a capital do aeu Estado R en
contrava impossibilitada de receber combustlveis, face l 
deficiincia do transporte por vias naVCRAveis interiores. 
1::: eu liquei surpreendido porque, como ae sabe, naquela 
resiilo ntlo rios caudalosos e que, com um simpla tra· 
tamento, nós poderíamos utlliz6-loa, ano todo, todo ano. 
Por i51i0 considero importante que o Pais se volte. tam· 
bem, para uma correta politica de utiliz.açlo dosiCWI re
cuno5 hldricos, inclusive do aproveitamento dos seus 
rios para a navepçlo interior. ~ muito diminuta, como 
dizia hl pouoo, a sua utilizaçlo ainda. e certamente que 
uma politica bem concertada a euc respeito traria ind
meros beneffcio1 para todo o Pais, de modo apecial para 
o seu Estado e para a resilo None. 

Ma1 espero que essa conscifncia vi tomando todo 
Pais, de sorte que, muito breve, pouamos efetivamente 
dotar o f!a,fs de uma politica que venha a melhor olhar os 
seus recursos hfdriCOI, para melhor aproveitar os seus 
rio5 e aproveiti·los em mais variado5 e diver101 aspectos. 

O S.. Joio Lallo - Pennite V. Ex• um aparto? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com muito prazer 
o aparte de V. Ex• 

O Sr. Joio Loloo - Nobre Senador Marco Maciel, ou 
prometo nln interromper mail o brilhante discurso de V, 
Ex• 

O SR. MARCO MACIEL- V. Ex• traz oernpre uma 
boa L-ontribuiçlo. 

O Sr. Joio LoiMt- V. E1• 6 um homem tio imponan· 
te para nó1, nordestinos, que quando aborda cenas 
prublcma1 tipicamente nordeslino5, tipicamente regio· 
naiA, comu V. Ex•, sei fazer. que aós nilo podemos noa 
furtar a comentar alguns pontos dos pronunciamentoa 
de V, Ex•, principalmente porque V. Ex.• pôe em debate 
auunto5 vitais para a nos11a região. V. Ex• 6, talvez, na
te momenlu, a voz que tem a capacidade de expor eues 
problemas paro o debate. E: iSIO que nos interessa, 6 i110 
que t importante na hora presente. As conceitua;ôea 
mudam, Senador Marco Maciel. V. E1• foi Goverruu:lor 
do t:stado d.: Pernambuço e sabe como varia de ano pua 
ano, de dêcada para dicada, a conceituaçlo do uso du 
6gua11, do1 rios, ele. Cito V. 1:1• um exemplo que tivem01 
em noMa regiAo, quando se fez a Barragem da Boa Espe
ran~a. A Barragem de Boa Esperan~;~~ foi conalru{da no 
rio Parnalba, um rio que paH!ill. na minha cidade de Flo
riano, no Estado do Piaul; t o divisor natural doa Esta· 
do5 do Maranhão e Piaul. Tinha 1.2SO quilômctroa navc
gâveil. Pelo riu P..arnalha foi que liC fez a penetrado. 
uaando-se a tradicional estrada do 1al, porque o 1al que 
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vinha do mar, de Amarraçlo, de Tut6ia, de Luis Corria, 
subia o rio Parnaiba ao lonso de todo o Estado do Piauf 
e do Maranhlo ati: Goiêl, e esse sal servia para salinar o 
pdo, tio abundante em todu aquelas reai&s. Pois bem. 
era Superintendente da SUDENE o eminente Celso Fur
tado, que se op65 frontalmente l construçlo da Bam· 
aem de Boa Esperança. Celso Furtado desaconselhou, 
u111ndo todos os doamas da ec:onomia, a conatruçlo da
quela barraaem. ''Ela seria apenulamparina de pobres'' 
- era a expresslo ul8da pelo eminente economista Cel
so Funado. r-iilo havia ind.:istria que absorvesse aquele 
potencial eners!tico da Boa Esperança. Nlo havia solici
taçilo na sua cidade. Toda aquela eneraia ia racar ociosa 
e, principalmente, dizia o economista Celso Furtado: 
''Haveria e esterilizaçllo de rodas as terras A jusante da 
Bllrrugcm da Boa Esperança, toda terra abaixo da barr ... 
gem, A semelhança do que aconteceu em Assui, no Nilo, 
ficaria eslerilizada, imprativel para a asricultura. Ora, 
nós L"'!ilbamo5 pos101 entre os seguintes lemas: u terras 
para baixo da barragem fieariam esterilizadas porque 
nio teriam mais o humos que o rio transponava normal· 
mane lodo o ano. E. u ternas, acima da barragem, A. 
montante d.a barrasem, iriam ficar inundadas, todas as 
terras boa iriam ficar inundadas pela formaçlo do Jaso 
que teve maia de ISO Km de amplitude. Quer dizer, era 
um cbastre. sem levar em consideraçl.o a intemup;lo 
do cuno do rio Parnalba, exatamente na sua parte m6-
dia. Pois bem, uma decisilo poUtiça do eminente Mal. 
Castello Branco tornou irreversJ'vel aquela obra e, V. Ex• 
sabe o que adveio para aquela nossa resilo eom a cons
truçio da Barragem da' Boa Esperança, hoje, interlipda 
L"Om a CH J::SF, com Paulo Afonso, com Sobradinho c se 
preparando para interlipr com Tucurul jA lançando as 
suas redes de transmi1slo de energia fazendo uma li· 
pçlio total em todo o Nordeste e, depois, para o Bnsil. 
Mas a verdade Sr. Presidente Marco Maciel, 6 que nós 
nlo sablam01 fazer uso de égua nenhuma, e ainda nlo 
sabemos- no Nordeate só usamos Agua para beber, e 
olhe IA, e Aaua da chuva que molha as nossas precArias 
plantao;iles. testa a situaçio em quase todo o Nordeste. 
O rio Parnafba teve o seu curso interrompido, a nave
pçilo acabou-se; as terras abaixo da barrqem da Boa 
Esperança, porque nlo tinham mais o humOJ que o rio 
trazia, anualmente nas suas cheias, ficaram apenas are
R0511S, imprestbeis para aquela primAria asricultura de 
\'&zante qLie o rio usav~ u terras para acima da bam· 
acm foram todas inundadas. transfonnando aquela re
aillo num laao, restaram apenas •• chapadas altas, ... 
~&'eis e imprestAveis para a qric:ultura. Estivamos pois 
reduzidos islamparinas de pobre- havia muita energia 
no no1110 Estado, eneraia sobrando. Todas as cidades fo
ram iluminada, toda• as C8l8l acenderam asauu luzes, 
mas produtividade zero, nlo H aproveitou nada. At6 o 
peixe que havia no rio Parna(ba e que era a alimentaçlo 
mais abundante naquela regiio desapareceu, porque in· 
terrompido o rq:ime de reproduçlo dos peixes ela se 
acabam, desaparecem. ~ uma coisa lmpreuionante 
como o rio Pamalba, antes. ficou totalmente sem peixes. 
Agora, I !li an01 depois construlda a Barragem de Boa Es
perança, começa-se a falar nas eclusas do rio Parnalba. 
Nl.o sei se valcri a pena a construçlo. Todo o sistema ele 
comunieaçilo jl: foi mudado, ji foi daviado. Aa cidades 
ribeirinhas de511pareceram todas, ou foram conatruldas 
estradal de rodagem. O Brasil tem a psico1e do motor A 
uploslo. O Bra"il 16 · 80118 do transporte rodoviêrio, 
nl.o g01ta do transporte f"erroviArio, fluvial, nem mesmo 
marltimo. O no!iiO Pais tem uma vocaçlo, uma queda 
pelo transpu~ rodoviA rio. Entl.o, todos aquelas cidades 
completaram a sua rede, sua malha viAria. Nl.o sei o que 
atA acontec:cndo em Tucurul, nl.o sei o que vai aconte· 
cer em Sobradinho. mas6 preciso que H faça isso que V. 
Ex• atli fazendo: p6r Cllilll 111untos exaustivamente em 
debato. lt impresoindfvel que n6o diocutamos...., oosun
tos. Que o rio Sio Francisco tenha Agua suficiente, ou 
nl.o. para a irripçlo ele suas terras, 6 mat6ria de debate. 
Ningu6m tem dad05 corretos acerca do assunto. Que se 
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possa transpor o rio Slo Francisco para o Rml·lrido 
N'ordestino, tamb6m 6 mattria de debate. como tambbn 
a transposiçio dos rios Slo Francisco. Pama(ba. Tocan
tins, ltapet"uru, enfim de tod01 01 mananciais c:audal0101 
do Norte daquela resilo, que tem Agua em abundlncia. 
Tudo iuo 6 mat6ria de debate 6 mat6ria desconhecida. Se 
homens como V. Ex• nlo suscitarem o problema, nlo 
exigirem que eues problemas Hjam discutidos, que se
jam feitas afinnativas mesmo inverfdicu, mamo sem 
base cientifica, para que elas sejam contntadas pela rei· 
lidade. Se nlo fllllnnos assim, nlo haverA nenhuma es
perança para a nossa regilo Nordeltina. Por iaso 6 que 
nós temoR e depositamos arande esperança em V. Ex• V. 
Ex• deve, continuadamente, insistentemente, pôr em de
bate os problemas que, possivelmente, resolveria a ai· 
tuaçlo do Nordeste bruileiro. Muito obrigado pela pa· 
ci~ncia e prometo nlo interromper mais o brilhante dis· 
curso de V. Ex•. 

O SR. MARCO MACJEL - A,radc:ço u obser
vac;õe5 que V. Ex• vem de fazer. V. Ex• suscitou oponu
na e apropriadamente, uma Krie de questcles que mere
cem a an61ise e a diacusslo. Inicialmente, ptaria di!; 
afirmar que, araças a Deus. em Sobradinho alauns erros 
verificados em experiências anteriores nlo foram repeti· 
dos, porque ainda a tempo toram adotadu as providf:n· 
cias relatins i construçi.o das eclusas e 81 tomadas d'A· 
aua para irrigac;lo. Por outro lado, tambán, em Sobra
dinho" se te\'e o cuidado de evitar que a construçlo da· 
quc:le enorme: lago anificial nil.o viesse a tnnsfonnar 
5uhstancialmente a1 condic;õea ambientais que levassem 
ao dc:11.parecimento da fauna. E hoje:, posao dizer que 
aruc;as a Sotiradinho DÓI temos uma bem dc:sen\'olvida 
pi11cicultura naquela rqilo do aubm&lio do Slo Fran· 
L;&CO. Piscicultura que jA e5tA contribuindo para serar 
eml"reso c: renda para um sem nllmero de peuoas e que. 
tamiXm,ji contribui para suprir, pelo menoa em parte, 
as caRnciaa alimentares da gente aernateja. Como 10 IB· 

be, a alimentaçlo A base de peixe tem, inclusive. a arande 
virtude de ser rica em protelnas e iSIO, naturalmente, 6 
imponunte numa regilo que se alimenta deficientemen· 
to. 

Quero crer que nós, a panir dessas experiincias possa
mOI ir corriaindo mos que cometemos, ao longo doa 
tempos. E eapero que, cada vez mais, haja uma exala 
conscif:ncia dos nos50s recursos naturais, porque a falta 
des!IB conscienc:ia t que tem levado, muitas veza, a mos 
como os que V. &• apontou ou, o que 6 maia arave. a 
utilizaçlo predatória dos nouos próprios recuraoa. Por 
isco, insisto na nec:easidade para quo ao aleite a impor
tãncia que tem 01 nDIIOI rios, sobretudo nas nailles Cl· 

rentes de água, como 6 o caso do Nordeste, que pode 
realmente se transfonnar desde que nio lhe falte a Qua, 
eli&C insumo indispensivelll tnnsfonnaçlo 10eial e eco· 
nõmica da Arca. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Convf:m, ademais, salien1ar que uma politica alobal de 

recunos hídricos para o Pafs nlo pode descuraHe da 
preservaçlo doa recuno5 Roratais e do renorestamento. 

O aitema hidrogrifiCO brasileiro, com seus aiaantescos 
rio1 - agrupados na Bacia Ama1.ônica, Bacia Platina, 
Baeia do Sio Fnmciar.:o e Bacias Secundúias - consig· 
na a grande importincia ele uma politica de recurso• 
hldriL"OS que acja capaz de canalizar, para o desenvolvi· 
menta naeional, esse imenso manancial de riqueza, de 
força e de vida, com que nos pri\'ilealou a natureza. 

Entre as suas mllltiplas utilizações, trb sobreuaem, 
como vctora de imenso impaeto no desenvolvimento do 
Pafs: a geraçlo de enc:rsia, a navq:açiO interior e a irri· 
pçio do solo. 

Conquanto, no que di7. re!ipeito i enersia hidrl.ulica, 
nos105 rio5jA tenham prestado. como prestam cada yez 
mais. uma enorme contribuiçlo ao nos10 desenvoi\'Í· 
menta, principalmente no aetor da aeraçlo de enCflia 
d!:triça, sua capacidade de utilizaçlo estA bem longe de 
ngotar·se. E: que, pelas caracterlsticas pomorfológicas 
de nouo território, predominam, de maneira man:ante, 
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os rios de planalto, de cursos ri.pidOs que favorecem o 
aproveitamento da energia hidriulica, quer pela utili· 
zac;ilo das próprias quedas d'Asua. quer pela constrUGio 
de arandes represas, capazes de alimentar usinu hidre16-
tricas. 

Recente balanço feito pelo Ministirio das Minu a 
Encraia demonstra IIII" polllvel prar, a partir do apro
veitamento hidriulico, quue 200 milhlles de quilowatts, 
dos quais a grande maioria adviria dos rios da Bacia 
Amazónica. 

Ma5, se a utilizaçi.o de nossos rios. embora lonae de 
t~~otar a sua capacidade. jA nos coloca, em lupr de da
taquc:, no mundo, no que diz respeito ao aproveitamento 
da energia hidrAulica, o mesmo nlo se pode dizer com 
refeRnLia a sua utilizaçlo, como meio de transpone e 
como fonte de irrisacl.o. 

JA se ehamou a atençlo para o fato de que= '"nosso Pais 
podc:r6 dispor de um dos melhores siltemu de nave
pelo interior do mundo, se apro\'eitarmos racionalmen· 
le 01 recursos existentc:a em nosso território". 
. f. esuanho que:, tendo o no110 povoamento lido feito, 
nos tempos da colõnica, por hidrovias, ao longo daa 
quais, em todas 111 dirc:ções, na5CCI"Bm muitas de n01111 
cidades e tendo sido 81 hidrovlas, durante s6cul01, fato
re5 importante~ do no!iiD com&cio e do nosso desenvol· 
vimento, em pral, nunca se tenha criado, no Bnsil, uma 
consciência da neceuidade de desenvolver·se a nave
pçlo interior. 

Isso ~ tanto mais estranho, quanlo R 11be que pal11111 
desenvolvidos, dotados de excelentes redes rodoviAriu e 
fermviAriu, tim dado atençlo especial a seus sistema 
hidroviAriDI. 

Na realidade, nio se pretende que a navepçlo inte
rior concorra com a rodovia ou a ferrovia. Ela 6 comple
mentar a Clllls modalidades de transporte. nlo s6 no aen· 
tido de aua utillzac;lo onde Alo deficientes ou mesmo ine
xistentes a rodo\'ia e a farrovia, mas tamb6m porque ser
ve, de manein mais adequada, ao tranapone maciço da 
carps. a ainda uma opçlo, em muitos casos, de baratea· 
menta dos custos doa transponas. 

A hidrovia .Uuda, por outro lado, a interiorizaçlo in· 
dustrial e a viabilizaçlo da exploraçlo de muitoa recur-
105, que ainda se escondem em qi6es de~te arande Pafs, 
quase inacc:Mivei!l por transporte ferroviirio ou rodo
vi6rio. 

Por conscauinte. urge que se adote, no Brasil, como 
pane de uma politica alobal ele aproveitamento de not-
101 reeunos hldricos, uma polkica de navegaçlo interior 
que:, mesmo isoladamente. nunca existiu. 

Reconhecidamente. o Brasil usa muito deficientemen· 
te 01 sc:u5 ''caminhos que andam", malgrado "buac:ar-se 
fonalecer o papel du bidrovias do Pais'", seaundo asse
vera o Ministro Cloraldlno Severo, ao afinnar ter cresci· 
do, "no perfodo 1977-82. em 10,6 a.a. o traupotte nu 
vias interiores". 

Uma terceira 1 imponante utilizac;lo de nos101 recur
sos hidricos diz respeito i irripc;lo, a qual ae encontra 
ainda, entre nós, em faae bastante rudimentar. Essa utili· 
zac;io merece um dntaq11c: especial para a reailo do poli· 
gono du secas. Representa, a nouo ver, a dnic:a opçlo 
realmente vAlida e decisiva para vencer o seu 1ubdesen· 
volvimenlo cróni'""O e integrar·ae definitivamdllte ao rit· 
mo do desenvolvimento nacional. O drama -=ular de 
milhõeA e milhcka de bruileiros que: vivem nos ICI"b)ea, 

ao lado da própria exi&incia do desenvol\'imento humõ
nicu do Pall, nos dA a certeza de que 11 uma poUtica de 
irripçlo ni1o pode: far circunscrita apenas ao Norda
te, lml, no entanto, para cua resil.o, uma prioridade ab
soluta e indi~utiw:l. 

O 8ra5il, na realidade. apesar de ostentar cm seu terri· 
tório imponentes bacias hidrosrt.ficu. infelizmente, ain
da pouco se vale das Q.uas dOJ rios, tanto para nave
gac;lo interior, quanlo pllnl fins qropecuArios. 

Lembre-ae. como cãn\Jnc:, que: dos tr6s maiores rios do 
mundo que conam rqiões ICCIUI, éridu- o Nilo, o Slo 
FranQsco 1 o Colorado - 6. indubitavelmente, o nouo 
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-velho Chico'' o menos aproveitado. E que, acnac:cnte
•· em nouo amplo território a lrea lrrisada 6 insisnifi· 
cante, mamo ae cotejada com outfOI pafHS de menor 
extendo - Mbico, Israel - ou de maia reduzido nfvel 
de desenvolvimento relativo - lndia, Paquistlo, por 
exemplo. 
~ verdade que aliO jliC fez no Slll OU meomo DO Su

date, mu, inquestionavelmente. aio pouco siJnific:ati
YOs os projetos implantados no Centro-Oeste e no Nor
deste, que tamb&n po55uem vutaa porçites aproveitbeis 
para uma qriculturK racionalmente praticada. 

Nl.o h.t. dllvida que ~ o Nordate, entre todas as re
aiae& do Brasil, apecificamente aeu ICmi-Arido, a que a. 
tA a exisir uma coraUosa e IIJI'CIIiva polftica de irripçlo. 

Nlo pode uma reailo, onde vive um terço da popu
laçlo do Pais, continuar presa do subde~envolvimento e 
mersulhada na pobreza, 16 porque ainda nio a foi ca· 
paz de dar BO&IIIUS recur101 bfdricos uma adequada va
lorizaçlo e um racional aproveitamento. 

Sem prejulzo de mcdidu at6 hoje adotadu para o 
aemi-irido nordestino - como cap1açio de Quas plu
viais, abertura de poços profundos e de poços amazona, 
construçio de açudes e de barreiroa a nlveJ de proprieda· 
de5, entre outra1 -. a soluçlo para o problema do polr
aono das secu e, conseqflentementc, para o ~ardeste, 
estai em arrojad05 projetas de desvio du 'suas do Sio 
francisco-e mesmo de outru bacias- para percni1ar 
imponantes rios da re&il.o, U\ilizandO IUBI 6.Juu na irri· 
pçilu da5 terras do ~emi-6.rido. Só a irrigaçi1o pode re
IDiver o problema da valoriLIIçio da!llems do pollsono 
da1 secas, tornando-as produtivas, de maneira perma
nente, superando, em srande parto c em caréter definiti· 
vo, o daafio nordestino. 

Ao ussumir o Governo de Pernambuco voltei aLenções 
do Go\o-erno - mobilizando para eue fim os SecretArias 
de Planejamento. Fazenda. Saneamento, Obras e Meio
Ambiente, Aaricuhura e Transportes, Eneraia e Comu
nicações - L'Dm o objetivo de enfrentar e vencer o dllll· 
fio que representa a rqiio adusta da n05181 terras Ari· 
das e semi-lridas. 

A proposta que desenvolvemoa, consubatanciada no 
que se denominou do ''Projeto Asa Branca"- que vem 
tendo continuidade no Governo Rober\o Mqalhlea 
Melo -. tem por finalidade transrormar a pail88em do 
aertio e do aareste, através de intervenç&s voltadu para 
o aproveitamento de recunoa hldriCOI, eletri(IC&Çio ru
ral e estrada -sobretudo vicinais. Ao lado di110, o pro
jeto 111 preocupa tambàn com introduçlo de nova1 t6cni· 
cas de manejo aa:ricola e pecuirio fomentando novas cul
turas ou estimulando as existentes, atravil da or.panslo 
rural, da dhitribuiçlo de sementes aclecionadas, crálilO 
apropriado, armazenagem e comen:ializaçlo. 

O .. Projeto Asa Branca" tem propiciado a consttuçio 
de barraaens de snnde porte ou "barragenJ-mlel", se
auidas de barragens de pequeno pane ou '"barragens
SUL'CISiYas", ao lonao do leito d01 rioa ICCOI do Sertlo, 
no sentido ele perenizA·Ios pelo annazenamento d''sua, 
no perfodo chuvoso, e pouibilitar a11im uma politica de 
irripçio. 

Tenho a satisraçlo de dizer que, mamo em pouco 
tempo, 01 raultados foram promiuorel, beneficiando 
hoje pone da populaçlo sen111ej1 do meu Estado. 

Enii'Cianto, a politica lltadual de perenizaglo dos rio• 
e irripçio do semi-Arido tem objctivol mail ambiciosos. 
O Projeto AIB Branca, que previ o armazenamento d'A· 
IUI1 I partir du predpilaÇÕCI pluviom~ricu, paliOU a 
examinar, com a ajuda do Governo Federal, a pouibili· 
dade de aproveitamento hfdrico do Slo FranciiCO, no 
sentido de levar suas quas, por meio de 11taçiSes eleva
torias., aos rios do semi-irido pernambucano. 

Com deito, em novembro de 1980, atravts da Sec:n:ta
ria de Saneamento, Obras e Meio Ambiente, o Ooverno 
de Pernambuco contratou 01 estudo• de viabilidade tflc::· 
nica e econõmico-financeira do projeto que atendia a 
uma velha aspiraçio sertaneja. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

Em linhas pnis, tratava-~e da construcio de uma 
captaÇio d'llua no lqo da barrqem de Sobradinho, 
implantar elevatórias na rronteira Pemambuco-Bahia e, 
atravá de canaia, tl1neis, aqueduta.: barrapns de nfvd e 
de rqulariza\iilo de deiiC.IIJII, porcnizar uma l'lndc 
pan:ela das bacias do• ri01 Pontal, Oarças, Si1o Pedro, 
Brigida e Terra Nova, elimlnando praticamente os efei· 
tos cuhtmit050JI das secas em quase toda a Arca do ex.tre
mC'I oeste do Eslado de Pe-rnambuL'O, incorporando-a, 
efetiva e definitivamente, 1\ economia do Eltado. 

Esses anudos cenlraram-se na anlilise das potenciali
dades resionais, do capital social blsico existente e da 
pmduçlu erunõmica local, que permitiria a definiçlo 
dos re.:unos de solos e de qua disponlveis na Area, bem 
como a detenninaçlo da vado midia requerida pelo sis
tema adutur, 01 custos e as culturas rocomendávei1. 

E!iludos de engenharia foram realizados e as obras ini~ 
ciadas. a partir do denominado Sistema Adutor Sobndi
nhofTerra Nova, que propiciaria escoar, por canaladu
tor, Aguas do Silo Francisco, desde a Barragem de Sobra
dinho ati!: u riu Terra Nova, no Senio Central Pernam
bucano. O canal começou a ser aberto. 

A idl:ia, resiitn:-se, nos ocorreu em um instante gra
ve: a catastrófica enchente do rio Slo Francisco em 
principias de 1979 fe.t reacender em Pernambuco, a sc:c:u
lar aspirado do IL'f'taneju de utilizar uma parcela du A· 
pua111 do "rio da lntegraç.lo nacional'' para a perenia.çilu 
dos rios secm. do 'Sordes\e. 

t:: que, naquele ano, sob o impaclo de sranda inun
dações, a populução de- toda!l as cidade! ribeirinhas 
vium, em um crurl contra5te, os irmios sertanejos vizi· 
nho111 as1ulados por uma inclemente seca. 

Cumpre destucar que a dolorosa convirincia, entre a 
51(."3 nu 1enlo e enchente no SAo Francisco, paradoxal
mente se repetiu nos anos&ubiCCIOentes. de modo que fo
ram montado1 esquema• com a finalidade de limitar as 
dacarsas, a juzante da Lago de Sobradinho, a um valor 
mbimo de 8.000 metros c6bicos por ~t~undo, capacida
de limite da calha do rio, enquanlo o Nordeste 11 defron
lava, e u quadro ainda persiste, com um dos mail lonsos 
e dram4lico5 perlodus de seca. 

Acresce salientar que todo sistema de praçlo de ener
&ia da CHF.SF, wmpreendendo u hidrelitricas de 
Sobradinho,ltaparica, Mo•otó, Paulo Afonoo I, 11, III e 
IV, Xingó e, futuramenle lbó 1 Orocó, roi estudado ou 
projetado com base em descarp regularizada de 
2.050m'/'"ll··• juzante de Sobradinho. 
Al~m dil50, conquanto a descarp m6dia anual do rio 

Sl.o Franci&L» se litue em torno de 90 bilhões de meuos 
C'llhicos por ano, a aeraçio de enersia demanda uma des
carga de apena1 6!1i hilh6es m'/ano. 

l>eaise modo, se convenientemente rea:ularímda, a 
muntante de Sobradinho, a descarga do Sio Franciaco 
poderá produ,dr um n.cedente de 25 bilhlles de m '/ano, 
suficiente à perenizaçlo dos principais ri01 senanejos, 
tai5 como: 01 afluenta do Parnalba, Ourgu6ia, Canindé 
e Piauf, no Estado do Piaul; o Pontal. o Oarças, o Sio 
Pedro, o Brigida, o Terra Novi. e parte do Pajd, em Per
nambuco: o SaiJado, o Jaguaribe, o Banabui6, o Cari6o, 
o Piransi, o Chur6 e o Pacoti, no CearA; o Aço-Piranhas, 
na Paraiba e Rio Grande do ~arte e, finalmente. o Apo
di, no Rio Grande do Norte. 

Senhor Presidente, 5&.-nhore:s Senadow: 
ESllil proposta foi,loao a seguir, incorporada e amplia

da pelo Ministllrio do Interior, que recomendou utud01 
semelhantes ao Depanamento N'acional da Obru e Sa
neamento - DNOS, voltados, entretanto, para uma 
abn~n(lfncia bem maior, qual seja a reaularizaçlo de rios 
em quaae todo o Nordellte - Piaul, CearA, Rio Grande 
do Norte. Paraiba e Pm111.mbuco. 

A açl.o aniculada do Minist6rio do Interior e do Oo
verno de Pernambuco revelou-1e bastante eficaz. promo
vendo indispensiveis ajustes e correç&i. 

O D~OS, preocupado em redw:ir custos de transpo
siçi.o para os Estlldos do CearA, Rio Orande do Norte e 
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Paraíba, deslocou sua id~ia de captaçlo para o municl
pio de Cabrobó a menos de IOOkm da fronteira 
Pernambuco-CearA. 

Na L"Dncepçilo inicial, com a captaçilo em Sobradinho, 
para chegar ao CearA, as Aguas teriam que percorrer cer
cu de 400km. 

Pernambuco, pelaa mesmas TaZÕCS econômicas, tam
b6m allerou sua idf:ia inicial. reduzindo o canal em mais 
de 200km e levando-o. apenas. ate ao açude Entremon
te5, na bacia do Silo Pedro, porque verificou-se, 1er mais 
llt:il e menos di5pendioso, alimentar a resularizaçio do 
Terra Jl!iova e do Brisida, a partir do projelo do DSOS. 

Desse modo, o novo projeto passou a admitir quatro 
captações distintas: em Cabrobó, visando 1\ regulari
zado dos rios Terra Nuva, Brlgida e Paje6, em Pernam
bucc.l, e todo 011istemas localizados no CearA, Parafba e 
Ric.' Grande da Jl!iorte~ em Casa Novv., Yisa.ndo • regula· 
ri.tadu das bacia5 do5 rios Puntal, Oai'Çils e Sio Pedro, 
em Pernambuco: em Santa Rita de Cissia, visando 1\ re
gularizaçlu do rio Gurauéia, no Pia ui, e no riacho Al@o
dolo, '"isando l regularizaçlo dos rios Piaul e Canindf:, 
nu Piauf. 

lima vez implantado o projeto, com todos os rim pe
renizado5 c todos 05 perfmetros de irrisaçilo em pleno 
funL·ionamento, seriam L"Un5umadC'I5, apenas IS bilhlles 
de m'/ilnll (valllr inferior ao exL-edente mtdio do São 
l~ranci5CO) ao me'm\a \cmpn que cerca de 800.000 h• se
riam in~rpurado5 à economia da regilo, ju5lamente no 
epicentro du drea de seca, em atividade permanente, ge
rando riquuas, solucillnando 01 grava e crõnicos 
prohlema5 5Ócio-económicos daquela populaçi1o. 

P:lrulelamente, ~eriam resolvidos problemas de abate
cimL"RtO de á(!ua l5 populações urbantlS e rurais, dessen
dcntaçio de animai• e consumo industrial com, apenas, 
4 11. S'=l- do volume lOtai desviado. 

O esforça empreendido, durante a minha ge~ti1o, l 
frente do go\o·erno de Pernambuco, conjuaadu com estu
do5 desenvolvidos pelo ~ini5ttrio do Interior, eatimula
no!ll a &~:reditar. com sati5façlo e com redobrado ~enti
mcnto de esperança, no encaminhamento de uma so
luçilo ainda maior para o Nordeste, a partir do aprovei
tamento, em srande 11cala, dos excedentes hfdricos do 
SAu FranciiCO e, pos1ivelmentc.. do rio Tocantins. 

Aliâs, proposta, neSK sentido, roi apresentada pelo 
Ministro M4rio Andreazza em reuniilo do Conselho De
liberativo da SUDENE e sua execuçlo estA sendo objeto 
de: exame pelas autoridades econõmicas do Oovemo Fe
deral. 

Esse importante projeto, cuja idiia remonta aos tem
po5 do lmpl:rio. ni1o 6 mais um mero sonho ejA superou, 
cm face dos atudo5 de viabilidade tl!:cnica e econõmica, 
a faae em que era posto, por muitos, no domlnio das rea
li:r.ações utópicas. O "rio da unidade nacional" pode 
realmente transfurmar-ae ern '"rio da intearaçlo nacio
nal", quando suas Quas penetrarem .nas artf:riu secas 
do semi-irido nordestino, estimulando, no corpo da re
aiio, um grande potencial de vida e intearando definiti
vamente o desenvolvimento nordeltlno aa dc&envo1vi-
mento nacional. 01 dados estio 1\ vista. O problema ati 
equacionado, 1\ espera da vontade politica para resolvi
lo. 

O Projeto prove a tranopooiçio doo acalenta bldri
cos do rio Sio Francisco para o semi·irido de quatro Es
tados: Pernambuco, CearA, Parafb11. e Rio Grande do 
Norte, podendo estender-se a outroa Uis, a 11ber: Bahia, 
Alqoasc SerJ!ipe. 

A id6i& começou a tomar corpo e a concretizar-se, da
de que o Projeto Radambrasil identificou 1.600.000 hec
tares de terra irrjpveis de excelente qualidade. no semi-
6.rido dos quatro Estados supracilados. nas baciu dOI 
rios Brigida, Terra Nova. Pajui. Jasuaribe, Piranhu e 
A.pudl, pereni7Aveil pela transpusiçio das Asuas do SAo 
Francisc:o. Note-se ainda que essa Arca de terras irrigA· 
vci1 nilo 6 e11.cludente, mas apena11ig,nifica que. por si 16, 
jd justili.:a o Projeto. Trata-se, em primeiro lupr, nio 
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apcn11 de terras irriaiveis, mas de terras de excelente 
qualidade. Em qundo I usar, 6 admitido que a lrea ae
nl irrigllvcl pode ser bem mais utcnsa. 

1110 com rercrincia, apenas, à Arcas estudadas das ba
ciu mcncion~:~das, nos quatro Estados, 10111 incluir, natu
ralmente, terraR da Bahia, AIIIJoas e Sersipe. que tam
btm podem ser irrigadas. a panir do Slo FnnciiCO e 
aem incluir ainda terras do Piaul, irri&Aveia. a partir do 
T01.:anlins. Teriamoa, assim, nnalmenle, num desdobra
mento de projeto5, a irripçio penetrando em pratica
menle lodo o scmi·lrido nordestino. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

O projeto consiste em captar as Apu do Slo Francis
elO, adiante da barrapm de Sobradinho, perto do mu
nicipio pernambucano de Cabrob6, na divila da Bahia e 
Pernambueo, iniciando-se, BICJUir. a sua parte maia difl
cil, que~ o bombeamenlo 11rra acima, para superar o di· 
visor de 6gua1 e atinair a vcrtenl.e do Jquaribe, no Ces
ri, conhecido como o maior rio aec:o do Brasil, duranl.e a 
estiagem. 

Dada jê a existencia da barrqem de Sobradinho, 01 

ÇUitOS &erio srandemenl.e reduzidos. Tais ÇUilOI serlo 
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tambi'm minimizados. pelo fato de que as iauu trans
.ponadas do Slo Francisco pa.ra o semi-irido correria, 
em 90'1: de sua e1.tendo. pelas calhas naturais doa rios 
nordestin01 a •rem perenizadoa. 

Desse modo, doli 2.000 km que a Qua captada do Slo 
Francisc:o percorrerA, R&Undo o Projeto, apenu em 200 
km, correrA, atravb de obru a serem c:onstrufdu. O 
Projeto se eompletani por meio de c:anail transvenail, a 
serem construidos, em etapas posteriores. ao longo dos 
rios perenizados. 

i O 111o1 .... lrr••n•l• • ••••l111ait 
!• .,.,,. .. , •• ,. ............. . 

Em face - e de oub'OI fatora, o culto total do 
Projeto, alb oua realizaçio final, ali orçado em 2 bilhêla 
dólares, em prazo relativamente lonso. uma quantia, 
certam01110 oonoidenlvel, moo que 6 pequ1111, nlo apenas 
em face da traiiiCCnd6ncia do Projeto, mu. principal
mente, l vista do retorno económico e social para a R.e
silo e para o Pais, como um todo. De mais a mais. e1111 
eustol do pouc:o sianificativos, se comparados aos de 
virios lfllnda projetol nacionais, cenamente tàmblm 
de arande importãnc:ial, mas que nlo t&n, como respal
do, nem a ursincia, nem a exipncia ..:ular, nem a im
portã.ncia econômiea, soc:ial e humana da redençlo do 
Nordesle. 

l:mbora o projeto total ateja previsto pan um prazo 
que conlideramoa relativamente Ionso de 40 anoa, HU 

retorno se iniciarA ban antes. Auim 6 que. ~e~undo IIli 
previsto, cm apenas 4 an01, ao CUlto de .500 milhl1el de 
dólarei, u Asuu do Sio FranciiCO ji estulo correndo 
pelos principais rioa do Nordeste. E pelo mCilos iuo 6 
inadiivel. 

.. ,. 
i(DEit"l•rl• 

a(!J•w...a.~ria 

Fonter PEojet.o do Ministério do J:nt•rioE - D!IOS 

A panir dai, o Projeto çomeçar6 a tomar-ae auto fi· 
nancilvel, pois dados macroecon6micos Indicam que. 
num prazo de 10 anos, a partir do infcio das obrU. 11 

deopeoas <om a primeira etapa eollrlo !Olllm111te paau. 
A es11 altura, o Projeto apreHntari uma rentabilidade 
muito superior a seus encarsos, sendo capaz. na acaunda 
e l.erceiru etapas, duas vezes maiores que a primeira, de 
auegurar-se o auto-financiamento du obras. 

Apontando para a mesma JOiuçlo. allinale-se a exil· 
tencia de um projeto elaborado pelo Enaenheiro Amau
ry Alves de- Menezes que derende o bombeamento de é
guas do Sio Francisco, a panir do trecbo subm6dio do 
rio, l altura de Cabrobó, ademais de propor o emprfllti· 
mo de lguas da bacia do Tocantins. . 

Em oeu trabalho "Perenizaçio da bacia hido&rlfica do 
Nordeste - 10luçlo das Q:ua& do rio Slo Francisc:o", 
diz enue outras çoisas o Enpnheiro Amaury Menezes: 
••Somam-ae. portanto, dois fatores relevantea para viabi
lizar a umidificaçlo do semi-Arido Nordeltino: a) Q:uu 

10brantes do rio Slo Françisço e que alo poderio 11r 
acolhidas pelo rc&ei'YI.tõrio de Sobradinbo, dimensiona
do apenas para 36 km'; b) quu equivalenlel aoo 600 
MW que, oolocados A disposiçlo do Sistema da CHESF 
pela inlerli&açio oom a ELETONORTE (Tucurulo mui
tas outras), liberaria 01 previstos 300 m• /III e muito 
mail, ao serem aproveitad01 01 Sistemas Norte e Nor
dCite interlipdoa. O falo novo 6 a "lnterlip.çlo Norte
Nordesle", eletricamente ji realizada pela L T 
Sobradinho-Tueuruf. O supone econ&nlco para a viabi
lizaçio do procaso que aliviarA 01 nordatinoa do flqe
lo da seca, i: o bombeamento de quu do rio Slo Fran
cisco que. al~m de ser o rio da intearaçlo nacional nor
destina, serl o da redençlo de um lmponante reduto po
pulacional'', 

Em 19S9, o En10nhoiro Pedro Coutinho i&ualmenle 
preconizava o duvio de 6guas do Sio Francisco para a 
rea;ilo Arida do Nordeste. bem como a transposiçlo par
cial de lguas do Tocantins. 
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....... I'Ub.llcao&> do "' .. .- do sio Paulo, piq. 22, -- da 
25 de .. ....- do 198]". 

Embora. 11m projeto detalhado, inclina..ae na mesma 
dircçlo, a proposll do Prorouor liDo Monncrat Solon 
de Pon101. Ele exp&, em artJso publicado no Jonol •• 
._.., a sua idtia cujoa trechos principais vlo em H
qaencia: 

""Deus. •• como bruilci.ro, IICIUndo a inapiraçia 
poitiça nc).lo insinua e sultenta, colocou u Quu 
caudalosas do Tocantin1 numa altun expreuiva, 
dominando as terra1 baixas do Nordelte tantas va
za• uturricado, tanta• vezes sofrido, tantas veza 
palc:o do sa.c:rincio punpnte de aeres humanoa a de 
11nimaia necasêrios A Robrevirincia do homem. 

A ooluçlo do problema 6 almpleo e ao moomo 
lempo radical, imponando, na verdade. em obru 
que poderio aer realizadu, auceuivamente. em 
cada etapa oferecendo uma antcvido eapl&ndida e 
animadora de um novo Nordeste, pelos Nus frutol 
alentadores. 

Ela mnsiste em promover um duplo aiatema de 
barrapns, túneia-canais e elevat6riu capazes de 
diatribuir permanentemente 111 rqiclu JCCal e ll.sua 
de que a mesma carece. 

A eapacitaçio 10 faré, cuo a idlia oeja adolada, A 
altura de 30 metros, perto, relati~amcnte, de Caroli
na, proporcionando uma vanaapm inicial ao pro.. 
prio cuno do Tocantins: permitirA 1 rea:ularizaçlo 
da vazio daote, principalmente no porlodo dai ,.. 
cas, especialmente na rue atual em que 16rios dia
t6rhiol pluviupnttioos IICOII\elem o tenit6rio brui· 
leiro. 

Do in(cio, neceuêrio IC far6, 1111 divenu fnnta 
de trabalho, construir um tdnel relativamente pe
queno - e ainda aasim o maior do projeto - ae 
wmparado c:om •• extraordinArias c:on~~~qalnciu: o 
que lipré Lqeado a Bal .. , para, de imediato, 
como primãro feito, aumentar a vazio do Rio Par
naiba. 

A primeira du duu barrapns de ac:umulaçlo 
previscas no plano JocaJiza .. ae-ê, nu proximidades de 
Amarante a 57m de altura. constituindo.., em 
imenso laa:o interior. 

A partir da bacia de acumulaçlo de Amarante. 
doia ai&.temas complementaria o imprnsionante 
plano redentor de um pedaço tio arande do Brasil: 
um vai atinair u imediaçêlea da barrqem, jl exio
tente. de llanabuill, no Jaauaribe o outro atrav& de 
linhu de recalque c de sqmentos em canais. ali· 
mentarl 01 retervat6rios e açudes jl 1emeaclos, na 
Area, peJa dedicaçlo de tantoa aovernos nacionais, 
hi lantoa dodni01, desde o norte do CearA att • Pa
ralba e o Rio Grande do Norte." 

Sr. Praidente, Sn. Senadores: 
Com a realizaçlo do Projeto do MINTER de lranapo· 

sido d01 exc:edcntu hldricol do Slo Frandsco, que po
deri ser completado, c:om identic:a providencia em ro
laçio ils •suas do Tocantina para o Piaul, nlo alaremos 
nosarri!ICII.ndo em nenhuma aventura, nem ataremos pi~ 
sando cm terreno daconhccldo. Experiinclu Mmelhan~ 
tei d~ outros paiH5 estio af a n01 estimular c:om seus re
sultados. O Vale do Tennnsee. nos Estados Unidos. e. 
entre outras, rq:iGea da Unilo Sovittica, laracl e Esito 
estio ai a n01 aervir de eumplo, que nos anima com re
dobrado estimulo. vez que muitas dessaa 6reaa tem con~ 
diçiJe!l clim6ticaa e de 10lo mais prectrias e precipitações 
pluviailli mais baixas do que lUi do semi~irido notdeatino. 

Israel 6 um deS5es excmpl01, o qual, por meio da irri
pçl:o, a partir do rio Jordlo, transronnou uma irca 
inóspita em verdadeira terra da promisslo. Seua laran~ 
jais, por exemplo, que hoje cobrem tena.s outrora mai1i 
iridu do que as do nosso pollsono dassec:as. levaram os 
seus rrutoA para arandes mercados do mundo, sob a for
ma induatrialir.ada de 11uco. 

A 16m desses projet01, j6 viabilizados e comprovada~ 
mente exit.oaos, coaita-~e asara de duu outras iniciativas 
de arande porte. reveatindo-se de car6ter certamente mo· 
nu mental. 

A primeira - penl&da bi dectnioa- pretende usar i
auu do M<dilerràneo para beneficiar wru ~ticu 
do Estado de Israel, cujoa excedentes daaauariam no 
Mar Mono. 

Diz, a respeito do projeto, recente madria de O 1'.1111-
.... S. Pa•lo• 

vem-se analilandu h6 ddnios a id6ia de uplo
rar a pomorfolosia do que hoje 61arac:l, para bene
ficiar arande parte de auu terru destrticu com •· 
auas do Meditcrrineo, que iriam daquar final· 
mente no mar Morto. movendo de pa~~a~em ccn· 
trMis hidrclttricas. 

""As obras de enpnbllria que const.ruirlo a toma
da de qua do Moditcrnlneo eollrlo localiudaa per
to de Qatir, 13 quil6mctroa ao norte da rronteira 
com o Sinai. A 6sua bombeada aerê conduzida por 
um tubo atravá de sete qui16metros10b OJ campoa 
cultivados da raiu. de Gaza e desembocarA num ca· 
nal trapezoid•l aberto de 22 quil6metro• de compri· 
menta por 25 metroa de laraura em IWL parte su-pe
rior. A iJua continua" logo por um tllnel de 5,5 
metros de dlãmetro e de 80 quilómetros de u.tensio 
at~ uma plan!cie a 400 metros de altura oobre a COI· 
ta do Mar Morto. 

A .. ua do Mediterri.nco levari prosperidade ao 
deserto do Nq:ev,aerA usada para o daenvolvimen: 
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to de in6meras indllstriu, mu. especialmente para 
o turismo e para o cultivo em lagos artiracias de pei-
us de Aaua salpda. Aliviar«-lo. neste proc:euo, 
u prusões eçonõmicas e de populaçlo, que, attlal• 
mente, habitam a rqilo eentralaupervoada do pala. 

A 'sua do Medilerrineo. cuja densidade e de 
1,04 arama por ~:entimet:ro c6bico, boiaria inicial
mente sobre a Q:ua mais deniB do mar Morto, que 
tem I ,235 srama por centlmctro c4bico. Esta aepa
raçào da• quu em nlveis de densidade 6 a bale 
sobre a que &c:rl montad11 outra emprcaa israelita: a 
acraçilo de eneraia e16trica por meio de aproveita
mento do calor do Sol." 

A outra obra, a ser reali1.ada na Ubia por empreendi
mento do aovcrno do Coronel khadafi. quando conclui
da ser6. o maior rio artiral do mundo com 4 mil qui16-
meti'OI de extendo. Canali7.arA i&uas, localizadas ao Sul 
do dcseno do rererido pais irabe. para .. reaiGea norte. 
aproveitAvei1 para qriçultura e justamente as de maior 
den•idode domosrAfic•. A propólito, o Carnlo Bru!
ltMe publicou a •ea:uinte noticia: 

Os estudos tknims econdmiQII inf'onnam qu 
esle projeto supera, em sua importânda, a barraaem 
de As1uan, conatru(da pelo povo q;lpicio ii epoca do 
presidente Oamal Abdel Nuser, e a obra de Jtaipu, 
em Foz do Jsuaçu, no aul do Brull. 

Sesundo informllÇÕC5 doa tk:niCOA, Cite arande 
projeto vai irrigar 185 mil hec:tara de terra e permi
tir a criação de um milhilo de carneiros, albn da 
produçilo de c:ereais. calculada em 750 mil toneladas 
por ano, e inslalaçio de 37 mil pequenas fazendas. 

As infonnaçôe& revelam tam~ que a quantida
de de áf.ua que será dlariamen\C transpo:rtad.a pelo 
sistema de aquc."'lutOI equivale a SS% da quantidade 
de pctróteo consumida diariamente nu mundo intei· 
ro, e que da pode ser transportada anualmente atra
vts dcue aqueduto. equivale • dual vezea o volume 
de Agua do ramoso lqo Como. no norte da lt61ia. 

Os llbios apostaram na execuçlo date projeto 
como uma questlo de delafw e al6ri.a para a reali
zaçlo de sua indepcndincia econ6mic:a, sarantindo 
os alimento5 para esta e futuras gerações." 

o Sr. A .. lr Ploto- Permite v. Ex• um apane? 

O SR. MARCO MA.CIEL - Conc:odo o a pano a V. 
Ex•. meu caro Senador Almir Pinto. 

O Sr. Almlr PliCO - Asradeço a V. Ex• Queria 
apartei-lo ex.atllmente porque V. Ea•, como U.· 

Governador do E11ado de Pernambuco e cendo partici .. 
pado de muita& reuni&& do Conselho Deliberativo da 
SU DENE, d..,. eot•r bem a par da aicuaçlo que envohe 
o desvio das iguas do rio Silo FranciKO para percnizar 
esacs rios do Nordeate. V. Ex• (alou, na verdade. que em 
muita!ll outra• partea do mundo tem havido euc traba
lho. HA poucos dias, rec:ehi uma revista, CIUa, nlo Mi R 

V. Ex• chqou a ver, que, num artiaJo, trata do deavio do 
rio Amarelo, numa diltãncia - eu ate: auardei bem isto, 
porque cu queria fiUCr uma liJeira refertncia num pro
nunciamento mais tarde, mu V. EK• eatA fazendo um 
belo pronunciamento - de 800 km, da fot. do rio att 
onde deveria irrisar. pc:renizar. ~o rio Amarelo. um rio 
lodoso. e çorriJiram todas mal deDcibcias. Creio que o 
projeto a que V. Ex• se rerere da Bacia de Sobradinho, 
me parece que t ua.tamente nesse sentido, do aproveita~ 
menLo do exc:cdente. Nlo é isso? 

O SR. MARCO MACIEL - Exatomence. 

o Sr. Almlr P- - Eu pei'Jillllaria primeiro iuo, 
porque 6 aquela dQvida. Nio aei oe V. &• .. be mu, 
aqui, de uma feita, tive um dii:Joao com o Senador Pu
SOl Póno, 10bre aquele Jnsitituto Sódo-Ealnõmico t.fi .. 
suei Calmon, da Bahia, que acha que as 'suas nlo che-
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priam para u dua• coiou, jj que a v.ulo do rio Sio 
Francisco, na 6poca du cheia1, chesa a 370 mil. nlo aei 
bom. 

O SR. MARCO MACJEL- No porlodo de cheias,j6 
ICIJI chegado a maio de lO mil metroJ colbicot por MIUD
do. 

O Sr. AÍmlr Plato- O Instituto Sóc:io....,õmico Mi· 
auel Calmon condena. E, depois, jl disse aqui, no Sena
do, que de uma feita, li em Fonalu.a, cu li uma entrevis
ta do diretor da CHESF - eu j6 di110 iuo aqui - que 
colocava o Nordate diante da opçio: qua ou enerpo. 
provinda do rio Slo Francisco, achando que •se exce
dente nlo daria para as duu coisas, enersia e Qua., e pc
reniu.çlo, dipmOs aasim, dos rios nordestinos. Depois 
li, aalvo enpno, no jornal O,.._ de S. Pulo, um lN· 
po de baneos internacionais 10 propondo a lazer cue tra· 
balbo que, inicialmente, foi dito aqui, demoraria 40 
anot, un1 .S ou 6 bancoa, incluaiw o Banco Mundial, H 
propunham faü-lo em 10 anoa, e em S anosjA 1e teria ai
JWII multado. E110 projeto em uecuçio ji daria aiJum 
multado prAtico, o o diopêndio aeria da ordem de 2,3 bi· 
lbilea de d61ares. Entlo fiQuei 1 pensar que, na verdade, 
h6 poaaibilidade de ser feito .,.. projeto sem .,.. medo, 
euc receio de que u Aauas alo chcauem para u duu 
coilu. V. E.:• que~ um homem queeonhece a nailo, co
nhece bom a represa de Sobradinho, conhece o projeto, 
V • .&• poderia Bt'larar, de Cato, de que nio haveria eue 
risco. Inclusive o Jnatituto S6cio-econ6mico Miluel Cal· 
mon, da Bahia,lembrou que em 1976 o rio Slo Francis
co tinha mostrado o seu dorso, jé tinha mostrado areia, 
que o euno do rio andou ICICI.ndo muito, e havia aquela 
preoc:upaçlo de que isso vieue a inRuir nas hidrel6tric:u 
de Paulo Aronao. V. Eo• poderia at6 nos dar noticia se bA 
j~~~~:iru:ativa para esse Jfteio. 

O SR. MARCO MACIEL- Quero inicialmente dizer 
que V. Ea• trouxe um excelente contributo ao meu dil
fiUFIO, quando lembrou que, nesses proaramas de apro
witamente de l:guu de rioa: para irr~o, o pcrno da 
China atê desenvolvendo, no rio Amarelo, uma propos
ta tam~Xm nes~e sentido. Eu delconhecia Cllll propoata e 
ai! BCJBtllria de ter, depois, maiores detalhes sobre eue 
usunto. 

O Sr. Almlr PIDio- V. Eo• deseonhecia a propoata 
doo banCO<? 

O SR. MARCO MACJEL - Nlo. Eu deoconhecia a 
proposta do aovemo chinis a que V. E~r.• 10 referiu. 

O Sr. Alralr l'lllv-O 10 .. rno chinfl nlo ae proplla a 
fazer aqui o DOMO tnbalho? 

O SR. MARCO MACJEL - Nlo, V. Eao ae referiu a 
que o aovemo chinà lltava realizando um trabalho de 
'"IUiarizaçlo do Rio Amarelo. Realmente, ou deaconhe
cia eue trabalho, e quero proteltar pelo recebimento do 
mater.ial alusivo ao auunto. J)JIJ'a que eu poua melhor 
me csclaroccr sobre aaa propPsta. 

O Sr. Abtllr PJ..,- Eu tenho a mat6ria. 

O SR. MARCO MACJEL- Paio nlo. Eu qradece
ria R pudeue ter de V. Ex.• um exemplar deue eatudo. 

Alo"!-· V. Ex• susc:i~u um outro problema que, a meu 
ver, jA atA bastante esc:luecido, que diz re~peito ao 
aproveitamento du Quu do Rio Slo Fnncisco. EstA 
mais ou men01 claro que o Rio Slo Franeioco dilpõo de 
Qua 10brante para irripçlo; ou Rja, que o Slo Francl ... 
oo ICIJI do quu acodontea para, 116m da 1ençlo de 
energia el6trica, - e, rasalte-se ainda outroa aprowita· 
mentoo enera6Ucoo podem oer J'eitoo: qora m011110 oatl 
aondo conlllnlldo Xin&ó, o jA oo COIIita maio adianle do 
lb6 - o aproveitamento qrlcola ou qropeculrio. Na
turalmente que o território ifriPwl oo Nordeato 6 bu
tante arande, • a61 nlo tamOI, 10111111te com u Aa;uu do 
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Slo Franci100, c:ondieõa de irrip.r toda a imen!ta lrea. 
Por isso que defendo do lado do aproveitamento du A,. 
suas do Rio Sib Francisco, que 111 faça tambfm a trans
posiçlo de Q;uas de baciu de outros rioa, inclusive do 
Tocantins. Isso daria, entilo, uma condiçlo para que, 
adicionalmente., o Nontate pudeue irripr uma .trea 
maior do que u disponibilidades atuais oferecem. E 
devo tanJbmi dizer a V. &• que nlo basla, •implamea
te, desviar Quu dos rios para irriJ&çio. Mister 111 faz 
tambtm que 111 cuide de reOort:!itar a reailo, Inclusive as 
cabeceiras e os leito& dos rios, porque sem o reRoresta
mento nós c:orremo1 o risco, como se paga agora em Se
nepl, por eumplo, • tamb6m eomo jA. acorre 1111 lreas 
do Brlllil, de haver uma croocente deseni6ca;lo, o que 
serA, a meu ver, eKCUivamenae periJOID e. de modo a
pecial, extremamente arave para o futuro de resi&s 
como U nOUBI. 

O Sr. Al•lr Plato - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACJEL - Pois nlo. 

O Sr. Al•lr Pinto- Quero apenas eaclarecer a V. Ex• 
que nlo coloquei o problema 10bre a questlo da irri
pçloi 1e u Aau•• do Slo Francilc:o dleprjam ou nlo 
para a irripçlo, e sim para a perenizaçlo. Al6 que acho 
uma distin;lo. Porque na verdade as quas poderio cbe
pr muito bem pua a irripçlo, d.ia;am01, em Pernambu
co, ali onde na verdade ele tem o HU leito. O que raz 
pena f: 10 ver, na televiilo, nlo Ri quanto• hactam de 
terra ls marpn1 do Slo ffllnc:iaeo qricultAvei• • nlo 
aproveitada•. iuo 6 que faz pena. Mas o problem• que 
estou colcx:ando para V. Ex.• f: a suspeita, ou melhor, a 
afumaçlo do Instituto S6cio·Econ6mico Miluel Cal· 
mon, da Bahia, e a entreviata dada pelo Dirotor da 
CH ~SF, de que o Rio Slo Francioco nlo dispõe de qua 
para perenizaclo - nlo f: irrigaçl.o - do1 outro• ri01, 
inelusive de Pernambuco, Paralba. Rio Grande do Nor
te, Ceara e do Piaul. Se bom que acho que a perenizaçlo, 
atravf:s do Rio Sio Francisco, para o CearA, nlo ni ter 
11 muito resultado, quando uda,,. primeira etapa. pelo 
que vejo, u iguas do Slo Francisco, 111 de.viadas, a.irlo · 
no Rio lla•tii!ts, 11 do CearA, que daqua no Rio SaiBa· 
do, que banha inclusive a minha terra natal e 6 o princi
pal anuente, pela mupm esquerda. do Rio Jquaribe. 
Aí ficou o Or6s na trcnte. Quer dizer, praticamente
como se diz.- bavendo invernos rcaulares no CearA, e 
mantendo-lO o Açude Oról uma boa cota d'qua, utarA 
prantida, ....,urada a perenizaçlo do Rio Jquaribo: 
esta ~ a realidade. Entlo. o problema do Slo Francisco. 
16 numa RSUDda etapa, porque inclusive no Piaul, terra 
do Senador Joio Lobo, talvez roase melhor bone6ciado 
se viessem as 6Juas do Tocantina; peaaria o Ouqueia e, 
quem aabo, pepria a resilo Oeste do CearA, a Chapada 
do Apodi, delapando no Rio Acard e naquela oulrol 
rios menores. ai sim, porque o Sio Francisco, 1 rigor ,16 
porenizaria o Rio Salpdo e o Rio J.,.aribo, no aertlo, 
dilamos allim, Sul e uma parte do CearA contrai. Masj6 
o Rio Oursu6ia, Mndo perene, pegando quu do Tocan· 
tins, poderia dciiiSUBr tambf:m no Rio AcaraCI e iria dar 
uma 1ituaçlo muito interessante, para o CearA, de apro
veitamenCo do srande vale, do ~I Vale do.Ac:ara6, na 
regilo Nane do Estado. 

O SR. MARCO MACJEL - Meu caro Senador AI· 
mir Pinto, quero dizer a V. Ex• que nlo tenho dllvida
e 01 estudos nesse sentido j' deium bem claro- de que 
u Quu do Sl.o Francisco aio suficientca para a penmi
zaç,!lo de muitOJ riol do l'õordeote, de modo eapecial, de 
alguns de seus aDuontes. Etetivamente que ela• nlo do 
mficlenta para o atendimento de todas a• 6reaa irriai· 
veis do Nordeste. Por illo que dizia, hA pouco, que eu 
nlo a6 defendo a tranopooiçlo du quaa do Sio franci,. 
t:o para oous alluentco como dcl'endo muito maio do que 
iuo: a transpo~i;lo de Asuu do Tocantins • de outru 
baciu. dade que V'.iabiHzadal tecnH:amente.. para o re
forço du neceuidadea do Nordeste. 
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O projL'I:O que o Minist~rio do Interior desenvolve, a 
meu ver, ele tem virias etapas, e numa delas, como c:on
seqUinc:ia de seu desenvolvimento, estA o aproveitamen
to da:l •sua do Tocantins, e Clpero que tal efetivamente 
seja viabilizado. 

Prossiso, Sr. Prtsidenle. Sn. Senadores: 
A transformaçlo do semi-irido nordatino em terra 

produtiva, por meio da valorizac;lo de seus reeursos 
hldricos, espec:ialmente pela irripçio em laraa eac:ala, te
ria naturalmente que completar-R com uma politica de 
reflorestamento da resiio, a qual, como ji observamos, 
IC inclui numa politica Slobal de ra.'UnoS hfdric:os. 

ti: oubido. com efeito, que a presença de bosques deve
setaçlo arbórea e arbustiva provocam precipitações plu
wiail, durante a aoite. nas Arcas de elima semi-6rido ou, 
mamo n01 meses de estio, criam condições ravorAveisl 
oc:orri:nc:ia de orvalho. 

Eltudos c:ientfficos ma.tram que a formaçlo veptal 
pode devolver 75% da umidade que recebo da atmosfera. 
A~m disso, 85 matiS retem ,II'Bnde parte d11 precipi· 
taçôcs pluviais, derendem o solo contra a eroslo e con
trolam as enchentes. 

Conclui-se, assim que uma politica de reOoratamento 
6, tamb6m, imprcsclndívell rec:uperaçlo do Hmi-Arido. 
O mais imponante 6 que conquanto outrora parecesae 
diRcil, o reflorestamento hoje se mostra fac:tlvel. 

O semi-Arido pode ser reflorestado a base de •laaroba, 
por exemplo, cuja copa frondosa e verde resiste l pior a
üapm, como dcmonJtram hoje u uperibc:iu no Ser
tio. Ew Arvore tem ainda a vantqem de aervir de ali
mentaçlo para o pdo, nio só pela aua folhaaem, mu 
pelas vqens que produz, de alto teor protf:ic:o. O semi
Arido nordeatino estA hoje, de lonsc em longe, pontilha
do de alprobas, que IA CRCOntram um •althat quase na
tural, ao qual se adaptam utraordinariamente bem. 

Sr. P,...idente, Sro. Senlldom: 
O que noa falhl entlo? SerA que devemos deixar uma 

terça parte da popuiMçio do Pais, em permanente estado 
de aubdCICilvolvimento, quando oa mei01 para a açlo es
tio l vista de todos? 

Ser6 que teremos a veleidade de esperar que o Brasil H 
transrunne num11 arande potincia, quando uma parte 
considenivel de seu organilmo pennanec:e enfermo? 

Seri que o Nordeste pode viver de esmolas, que nada 
resolvem? EJas apeDas atenuam a fome. por pcrfodos li· 
mitadoo, em prejulzo da verdadeira promoçlo humana e 
tendem a enrraquec:er o carA ter de um homem, que~ pro
verbialmente conhecido c:omo sendo "antes de tudo um 
rorte". 

Os donativos tim, em ai mesmos, wn apreci6vel Hnti· 
do de solidariedade humana, mas 6 lamentivcl que H 
1ran1fonnem numa aec:euidade. porque eles 16 uistem 
pelo rato do que nlo tivemos ainda a coraaem de du a 
um povo as c:ondiçõts, com a1 quail ele poua efetuar o 
seu próprio desen\lolvimento e produzir suas riquezas. 

O desenvolvimento do Nordeste, com ef'eito, como, 
aliú, o desenvolvimento de qualquer rq;ilo, nlo pode 
limplewente proc:cuar-u, de fora para dentro, como jA 
o obter'Ya:mos, no inkio deite pronulldamenlo. 

O unsue que, porventura, H tente injetar na1 artl;riaa 
da resiio nordestina, proveniente de outras partes do or
pni~mo nacional, nlo serA suficiente para revisorA-la, se 
nllo se encontrarem, na própria regilo. u condiçôea de 
1ua perftita assimilaçio e de 1ua revitalizaçlo, como o 
requer o proc:e510 vital de qualquer oqanismo. Nenhu
ma pane, com efeito, do organismo vivo IC sultCntar4 
aadia e rorte. ae nlo tiver em si mesma, a força e o dina
miamo n~L"e~~Ario l permanente seraçlo do ,proc:e110 vi
tal. Sua tend~ncia aâ sempre atror~&r-ae paulatinamen
te, após um momento de ilusória recupcraçlo. 

O que fazer entlo? Deiur que o Nordeste, entreaue a. 
sua própria sorte. definhe. cada vez mail, l rnedida que a 
4rea otinsida pelas oecas annça, a laiJOI paliO<, ""'"' 
atA aconteecndo, sobre terras antes produtivaa?· 

Eaa aeria a llnica opçlo, como, aliú. tcm..aido a~ bo
je, ao nlo houvesse, i. vi1ta opçCies de reJlorestamento e 
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irripç4o, prirn:ipalmentc 10 o Nordeotc nilo di&piii*O 
de 10lo1í ~rtei' e produtivm: c de r«ui"SSO hldricos. nio 
só sulicicnu:s, mas, de L'Crto modo, considerêveia em& 
mo abundan\el, para a \"alorizaçlo de teU território, na 
região semi·4rida. Porque cs58. 6 a única •arda. a grande 
opção dtlinith.·a. ~cm a ind6stria, nem os serviço5, nem 
qualquer srunde obra iJOiada podem aerar m r~urso.t 
nC\.""CssâriWI c suficientes para o soerauimento de sua eco .. 
nomia, f: o JOIO, antes de tudo, base primeira de toda ri
QUCl3, que deve ser "alorizado e produzir recuno!l. 

TantC' is!k> i:- \'Crddde que, no sc:tor da indllstria e no se
tur das. ser.,·iços. os lndices de çresc:imenlo du NorcJeste 
por VCZC'i ullrapassd os do Brasil, como um todo, mas 
cumo na .trea dil agric:ultura sc:u desempenho t muito in
ferior, re.ul\ando cm um empobrecimento n:1ativo dare-
gillo. 

Acrt5r.:cnte-se a isso o rato de que cm uma rq:ilo, onde 
quaSt 9()';. dr 5eU território sllo relati\'amente improduti· 
vos, ou ))0\IC(' produtivos. de ma.ntira permanente, ja· 
mais puderti deJenvolver-se, de maneira duradoura, um 
dinãmic."U 1i~ttema indu1trial. Sua tendinC"ia aeri. CSU8C'io
nar ou mesmo rt~rcdir, rois sua !iUStentaçlo seria tem· 
pre artiliciat de rura para dentro. 

Nilo hã dúvida de que o fenõmeno dus secas, da qual 
se tem n:gi!itro. u partir do skulo XVIII, nlo só tem pro· 
vo.:ado, pela sua extendo e intensidade, as mail dramA· 
ticas cenil!i de ml2ria c: de fome do Pa11 e mesmo do 
mundo, ..-omo ~ainda., tambán, o fator reaponsbef f\m
damental pelo atraw crónico do !'llordeste, pela proares
Nva debilidade de sua economia e pelo constante qra'V&• 
mentu de suas çondi*.,-ões sociai!i e humana!l 

Par:a !ie ter uma id~ia do dnus que tal siu ... .;io repre
senta pura o NordeRte, ba1ta aJn&idcrar que, de 1979 a 
tQ83,l6 em Pcrnu.mbUCI.l, a habiUinte do semi-t.rido dei
xou de produ7.ir 3 milhões de toneladas de apenas 3 pro
dutos (milh.>. feijD.o e mandioca), enquanto que a pro
duçlo de algodlo em caroço foi reduzida em C'ltl'\:8 de 
I~ mil ~undada!i. 

Apenas e,;5as perd~ts acarreturam, 6 preciso que •e fri
R, somente em Pernambuco, uma reduçlo no valor bru
lo de produ,;ii .... da ordem do 200 bilbll .. de oruzeiros. a 
prcçoa dr junho do ~orrente ano. ~ isso sem se ter em 
~•a as pL"tdtls em tJUl.ms produtos e na pec:uAria. 

O muis dramâlico de toda essa !iituaçl.o ~ que a ten
dencia tem sido o qravamento do quadro. O Poligono 
das !M.'Ca!ll, que tinha sido delimitado em 950.000 km!, no 
ano de 19!'1, de um total de I.SOO.OOO km 2 da .t.rea no,.. 
de=-tina.jfa aumentou em cerca de 400 mil km!, a panír de 
1979,1."0hrindu boje (:en:a de 1}0'1: de toda a rq.iito. Com 
efeito, âreas do MaranhiJ.,,, antes 1ujeitas ,l!i enchentes, 
tem sorrido o efeito du5eeu!ll que hoje atingem uma Arca 
de 1.~g().OOCJ km!, afelunda 811 municlpim. 

t:. claro que o Sordcste, ncua sitU11çilo,jamai111 puderia 
w;pirur a ter niwi!i ac.-c:itá\"eis de de5en\'Oh·imc:nto, pois a 
:\rca realrncnlc produti\"i.l da regilojamais 11eria cartu. de 
!iU('ortar o ónu~ impust4.l pelas Seca. 

Que fa.LC"raJIC:, enta,,, perpuntariamos de novo. lutar 
.:ontra a ~u·.• Certumente que não, pois eh:t i:' um fenõ
menu ma~rodím6th .. 'O inerente A paisagem nordestina. 

r..: a ~;a !idade nós 11abemo1 o que fuer. A .10luç.io ati. 
a Yi!lllU. S(l a irriguçào. em larga acala, a partir do maior 
poten~o.·ial hidri~o."' nordestino, que i o São francisco, 
\."\.\mrletr.~d:\ f'\'r uma p.lliticll. de reflurcstamcntC\, intc:
e;runi a ~''rd~5h: .:10 d8tm"Ctlvimento na"ianal. O. t!ilu
dos dto "·iah1lidJdc tD.:ni~a e o.:onõrnica fttio ai. Só lit.lta 
m:llC"tlalit..J.r u1n.1 vi(!oror.J dc:c::ido politica dea1inada a 
n.'tlimir unw. n:,_iãoJ ~ um P'-'vo, que eS~:revcu para n his
róriu roitria muitJs de "'Uõ:IS maios helas páginas e que enri-
14uec:eu 11 i'ill~o':lo &Jc um a .. "'.'rv,, .:ulrurill. que~. nJ\ll J.Ó 

rura ns nur-dclilimtS, tn:.t'i para 1udas ns brastleir05, moti
,·n de julll11 IJfllUihu, 

Sr. Pre11idente, Sro~~. Sem1dores: 
Reg:ifhl bt'n;,, ,);t naciunalit.l:alle e da própria história 

p:itrla. u ~o~ue o So~te. MJbreluUu a sua enorme porçlu 
semi-ãrida. pret~nde ~. hu!ii~amente, a viabilin~o des
$CII pmJramao~~. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

A partir dai o nordestino do lertlo deiuri. de vi'VC1' 
merci da ajuda federal ohrida muizu "ues 10b o impac
to de indemenra ReiS que dalpertam a comiseraçlo na
cion•l. 

A reivindicaçilo que r..-.os l do que o Governo fe· 
deral ~o:on!iidere como prioritária. a e~r.ecuçilo do Projeto 
que o Mini.sttrio do Jnrerior. por intennidio do DNOS 
realiza. e, igualmente, apie ink.iaUval estaduai1 nu ma
mo sentido. Sei que, alán do Projeto Aaa BruM:a.. em 
Pernambuco, há programas .semelhantes no Ceari, Ala· 
goas, Bahia, Rio Grande do Nane, Seraipe. Piauf, en
run, em quase todos Est.ado&o d1 reailo. 

E que os rec:unos destinad01 para projeto& alo ae vol
tem exclusivamente para o aproveitamento das q:uas 
do'S rios do l"tiordtste, inclusivo mediante a uanspo1içlo 
do tsua• da bacia do Rio Tocantins. mu para a e ... 
cuçilo de prosramas intesrados. Ponanto, ao lado da ir
rig•çlo, promova;e o desenvolvimento qrlcola e pe
""U6.río - especialmente a caprinacuhura -. a par da 
execuçio de obras de infra-c&trutura aconõmica (estra .. 
das e ele,rili~~ila, sobretudo) e social (educaçlo, Nlldee 
hahilaçi.oJ. 

Hoje ni.o é sô o Nordate que reclama cua dec::itio 
politica. E: a própria consciencia nacional que, pela pri· 
meira ve1.se \'iU profundamente chocada, de norte a aul 
e de 1'-"'lC a OC5le, pelas tcrriveis imagens que a \Cievill.o 
levou aos qWltro cantos ela Noçilo. 

t;ma decido politica vigorosa e B.branpn\c para o de
senvolvimento do ~orde~te nlo 6 só uma quatlo dejus
tiç.a e de eqUidade,~ Lamb&n uma exísenia do próprio 
desenvolvimento do Pats. 

I: nece~slario corrisir-se wa diltorçlo. para que o Pais 
pouu a1pirar realmente ao desenvolvimento hann6nico 
e intea;ral. 

A ~isilo politica para o deslenvolvimcnto do 'Nordea
tc tem que sc:r tornada em toda amplitude e profundida
de. Oirlamos, mesmo, que nada hã de maior urstn~o:ia no 
P.Jís. porque por ela brada um terço da populaçio do 
Brasil e porque a reclama c ez.ip, a consciencia nacional 
em sua totalidade. Essa decido pudr significar. tamh&n, 
a primeira arande rea.lizaçio de uma politica nacional de 
va.lorizaçin de nassOJ rec::unos hfdricos, ponto de pani
da pa:ra ~Jutras medidas de granc:le abn« nesse &etor c 
cstimul,, podrrosn para uma nova e decisiva etapa do de
senvolvimento do Pais. 

Sr, Pmidcnte, Sr,;. Senadores: 
Felilmente, o Bra1il moderno superou a chies obser

vaç3o feira por um arande twll~h:o que o R.io OrJDde do 
Sul ofereceu à Naçio - Oswa1do Aranha - de que: ••o 
Bnuil l um Pais do.ocrta de ~omens e i<ltia1". 

A r.;ll(ilo, grat.;a5 uo esforço de aeus nlho!i, conhc:c:eu 
momentos de J!!r&n..le rrosresso at~ bem pou"-o tempo e 
voltará. eslnu certo. losn supere Jrave crise que a acome
te. 

ldl!:ias, plano. pme:ramas tamiKm os tem. F.stea como 
!llt' 1abe, tambê-m silo abundantes c:om relaçio A soluçlo 
dru. rroblemas do !'lordate de liUa ANa mais ~dtic:a -o 
,;en1i-ãri&Jo. 

,\~red1lo, ponanto, 1cgundo u tempo a que a cada 
uma cni"u fui prrs.:rito- parafraKando o J::.clesiastes
oser o temro de e'\CC:Iltar ates projetos e. a5Sim. converter 
C"m reali..tade o5 !il.lnholli de tantas geruf,:ôes de brllSileirolli 
dl• 'lordcstc. 

~uih"' tlbripa. (Muilo bem! ) 

O SR. PRESIIJJo:Sl"•: (l.umantu Júnior)- Con"-edo 
a palu"t.·ra il\"1 nnhre Scnudt"'r Joi\n Lilha. 

O SR. JO~O LOBO (PDS- PI. Pronuncia o ••:puin· 
te discur.ttl. Sem rc:..,·i"~"' do orador.)- Sr. Pfe!l.idente, 
sr,.. Sen:~dn,.,,.: 

Quero registrar, ne!liteo momento, o "...,n,·ite feilo pelo 
MiniNtm da ltrcovidi:nc:ia Soa:i&&lao l>r. Jufran 1-'rejat, Sc
cr~t.iril"l lle Saúde do Distrito 1-ederal. para ac:upar a 
Pll!lta de Se .. :retãrio.(jeral do Mini!it~rio da Pre .. ·idinc:iu 
Social. 
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O Dr. Jol'nn Frejat. meu conterri.neo, • midico. cirur
rilo brilllantc. """' eopeoWizaçio na ln&lltcrra, portcn• 
c:cnte ao Colqio do Ciruraia.. o uma d ..... •ocaçlloo 
para os quadros adminiltrativoa. Laraou o ICU consul
t6rio.l&rgou o seu bisturi para Kntu...e • meaa do buro
crata, do dirisente. a fim de enfrentar o crõnico probJe. 
ma de sallde tom que se debatia o Distrito Federal, 
Brasilia. 

Tornando ptJ5IiC em março de 1979. criou o Plano de 
Albi!itCncía de Sallde para o Distrito Federal, dentro da 
realidade da Cpoc:a, dividindo a cidade em hoapitai• re
&ionais.. Atuabnente, tocbls u ~:idades-satMitc5 pouuem 
ho1pitai11 regio11ai1, e Jofran Frejat reformou todos ela e 
construiu ainda um hospital c: uma maternidade na Cei
liindia. Btuflia tinha cinco postos de sadde em toda a 
suu i.rea;. asa cinco postos foram nfonnados, transfor ... 
mados em cenlros de aa6de e construjram-ae mais trinta 
e cinco centros, perfazendo um total de quarenta postoa 
de oaâde, dilseminados ao lo!IJO do toda a lrea do Di .. 
lriro federal. 

O Sr. Alllllr PIDID - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JO~O LOBO- Com prazer. ouço o eminente 
Senador, Dr. Almir Pinto. 

O Sr. Al11lr Plttm- Nobre Senador Joio Lobo. que
ro endossar as palavras de V. Ext em rclaçlo ao compor
lameniO do Dr. Jofran f"Rjat l (rente da Secretaria do 
Sa6dc do Distrito Federal. Eu nio aei, nlo conheço ICU 

substituto, dizem que e: um excelente homem. dinâmico e 
poderâ liubstituir com ia;u11.ldade de trabalho, de p~oduti
\o'idade o Secreti.rio Jorran Frejat. Mas, quero dizer que 
o Di11riro Federal tc\'C umalfande perda. Eu digt) mail, 
quundo assumiu o Governo do Distrito Federal o Coro
nel Jow Omellas, falou-ac q~e S. Ex• poui'IO!montc mil
daria o Socrc:llirio do Sadde. Entilo. eu di,.. que nilo H
ria uma boa, purque na verdade, o que tem feito o Dr. 
Freja1. o que r.,. o Dr. FRjat, A frmlc da Secmaria de 
Sa6de do Di!ltrito Federal. roi uma coisa not6vel mesmo. 
Tive oportunidade de privar com S. Ex•. quando Secre
tArio de Sallde, acompanhar o seu trabalho corajotO, 
sobRtudo t. rn:nte daquela Pasta.; aa.rantiu auiSlincia • 
populaçlo de Brasllia, e quando diJo Bralflia refiro-me 
mais A~~o cidade•- sat!lit•- roi para onde ele mais olhou: 
panou-se como um disno titular da Secretaria de Sallde 
do Dillril<l fodoral. Quem aa.nhou, no final du ..,nta'! 
O Ministl:rio da Pn:vidl:ncia, que tcri. na Secretaria
Geraf um moço inteliJente, um moço culto, capaz e que 
p()derâ 11ct o braço direito do Miniltro Jarba.s PaiSBrinbo 
à frente daquela Pasta. 

O SR. JOAO 1.080 - Asradel;o o brilbantc apllrle 
do nobre 5enador Almir Pinto. m6dic:o. entendido no as
sunto, e que inaJrporo, Sr. Presidente. a are meu pro
nunci&tmento. 

Construindo 40 Centr\lS de Sa6de, ao lonao da. 6.n:a do 
Di!lr.trito federal, Jofrlln Fn:jat ftl com que a populaçlo 
nll" rn.'C'i'Sasse !lle desiCtCar para o Plano Piloto, indu dire
ln p~ra 111 h1>~pi1ai~ I'"C'gionais que estillo capacitad&)S para 
realil:tr qualquer &::irul"f.ia. Somente 01 casos graves do 
enc:aminhadoJ ao~ ho~pitaio~~ de hase. lloje. Brasma tem o 
mrnor lndice de mont~.lidadr infantil do Pa.i5, apesar da 
1rande- ~:nrrcnte mipratúria daltli.rea.J de in.,asões, \lUe to
dl.11 n,\s ~tJnhC\.""emos, cun!ilituir um gravl!ll~il'tlo problema 
n'" Distrito 1-ederal. 

lleix.a pratil.-;tmcntC' rront" o Ho1pital Rc1ional da 
:\!'li '\inrt~ ~uc entr:uá em rum:ionamento em janeiro. A. 
ulua fi..:,,u parada deWe 74 ate 79, quando Jorran 1-"rejat 
rc",;ol,·ru dar imrul-.u a e5!1a uhra de grande nKC~sidade 
parll a .1\sa Sonc: do Oi5trit" Jõederal. 

O lh•5pital de 8a1e eslà sendo totillmente refonnado. 
de muneira a dotur Hrasilia de uma Medicina de alta JO· 

li!itkat;ilo, possuindtJ 11L~ mesmo uma fãbric;a de válvula 
card(a..:-a~~.. n:alitundo c,.;rurgi"s de transpla.nlc: de rin& 
C"tc .• dentro da ma.i• n1aderna e ~afistiçada tEcnica mfdi
ca qu~ n Pai5 pil!ii'SUi. 
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ln1talou 12 Postos de Sdllde na zona rural, e tem pro
jetados mais 6 Po5LOS que ele pretendia conduir ao tanso 
deste ano, que ainda Linha de mandato no Oovemo do 
Sr. Jml Omellas. 

Aasim, Sr. Presidente, qucranos fu.er este registro, 
parabtni7.ando o Sr. Ministro da Previd6neia Social por 
ter tido a a~o."Uidade, por ter tido a clarividincia de cha
mar para o quadro da PrevidCncia Social, um homem do 
pharilo de JoFran Frejat, que tenho certeza, dar.t uma 
srande. uma enorme contribuiçlo ao MiniJU:rio da Pfe.. 
vicleru:i.a Social, tomo Secrctirio--Geral date Ministl:rio. 

Era este o reaistro que queria fazer neste momento, 
nesta tarde, Sr. Presidenle. (Muito bem!) 

O SR. PRfSIDE:IITE (Lomanlo Jünior) - Sr. Sma• 
dor Joilo lobo, embora o Resimento nlo me permita em 
nome da Mesa, aiSOCidr-me ils homenqens que V. Ex• 
presta, nlo me impede de. em car,ter peuoal, manifatar 
o meu apoio, a minha 10lídariedade l juora hornenBgcm 
que V. Ex• preslB nesta tarde ao Dr. Jofran Frejat. 

Acompunhci a sua obra, como seu admirador, e perde 
a Secretaria um arandc. SecretArio. mu aanha a 
Seçn:Laria-Geral da Prcvidéntia Social um homem para 
o cargo. Por isso e que em carêter pes~aal, como Sena
dor. manifHto a minha aolidariedade, e njo que maia 
uma vez o nos.'iO querido companheiro, PraidenLe eter .. 
nu desta Ca511, Jarbas Pusarinho, acerta na escolha. 'S68 
medimos a comretincia dos homens lBmbán -este 6 
um parimetro - quando ele sabe escolher os seus aux.i· 
liarcs, e Pasqrinho CS"colheu o homem certo. para o lu .. 
pr certo. 

O SR. PRfSIDENTE (Lomanto JQnior)- Concedo 
a f1&lavra ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (PDS- RN. Pronuncia o 
~e~uinte discursa.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Tenho uma comunicaçla particularmente arave aoa 
meus nobres p.,.., principalmente ao Llder o\loy.ío 
ChaYCS e a01 rompanheiros do PDS. 

Sempre sesui a orientaclo partidAria e, salvo para nlo 
tranflpor as fronteiru da consciCncia, mantive-me fiel A. 
Liderança e tudo fiz para O ensrandecimento de ROIIO 

l'anido. 
Hoje, todnia, declaro-me discordante. 
Nlo do programa partídirío; 
Nlo d• linha B<ral da atuaçio do Partido; nlo diocor

dante contra o Partido. 
Declaro-me di!w:ordante a favor do Presidente Joio 

Baptista de Oliveira Figueiredo. 
O.Ciarou Sua E•celencia, em terru de África: 

•- Eu JOu pehl elei(llo dima. A,ara, eu acho 
muito diflcil aquele ideal meu, de eal8belec:er uma 
eleiçilo direta para o meu auceuor. Acho muito difl .. 
c:il. porque o meu Partido nio iria se conformari eu 
me conformo, mas meu Partido nlo iria se confor
mar. Se depmdeue de meu "oto, apmt'aria. A im
puosibilidado estA em que o meu Parüdo nlo abre 
miio do direito de eleser o futuro Presidente." 

Sim. Sr. Presidente e Sn. Senadores: 
Se meu Partido for realmente contra o aperfeiçoamen· 

to institutional: se e verdade que meu Partido ae opõe A. 
realíação de eleições diretas, apeil.r de serem estas uma 
aspjr.Jd;o nacional~ se meu Partido. depoit de tant01 
anos de ccmformiJmo. e conformiJmo ati: em wumir 
pu11iç6çs anti·populares. contrArias ao próprio intereue 
partidê.rio, revc:lar·SC aaora, rebelado I inconformista 
contra a vontade expressa de seu Lfder maior, de &dotar 
uma medida que tdda a Naçllo espera, tenho de me posi· 
ciunar c.vntra o Partido, em apoio ao Senhor Presidtnle 
da RepQbli.:a. 

Sou a favor de eleiç&s diretu para o suceaor do Pre
sidente Fitueired.o! Se meu Partido ficar contra u 
eleições direta11. digo, desde qora, a toda a Naçlo brasi· 
lcira, que eu, Senador JoJC de Souza Martin• Filho, a
tou a favor, mesmo c:onua o Partido. 
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Se o Senhor Presidente qui&er usumir a coordenaçlo 
parlidéria rilo loto retome, com vistas ao ratabelecj.. 
""'n"' de eleiç&s presidenciais diretas. ooloco·me. desde 
ji, à 101 dispo1içlo, para fa1.er tudo o que es\iYCr a meu 
alcam:e no convencimento de nossos correligionAriol, de 
que e imperativo sea:uinnosa orientaçlo de Sua Excelf:n· 
cia, .;'ud.t.·lo a consumar o projeto de abenura democ:rt
Cica, c:om eleiç&s livra. aem ca~u&mm:, aem canas mar
tadas. onde cada brasileiro diJa quem deve ser o Presi· 
dente da Repdblica. 

Ni.o creio, todaYia, que o PDS usuma, no Conareuo 
~acional, posiçlo contrAria A. Mensqem presidencial 
que restabelecesse, para a sucesdo do Presidente Fis:uei
redo, as eleiç/leo diretal. 

Nlo! Creio o contrArio! 
So dia em que o Sr. PresidentedestaCua, procedera 

leitura da Mensagem presidencial reestabelecendo 
eleições diretas e democréticas para a Prcsidancia da Re
pdblica. o aplauso nacional rcr4 lilo intenSO e comovon
le. que nins:u6m 11 posicionad çontra 1111 aprovaçio. 

Respeito u posições divergentes~ 
A~ho, todavia, in5ustentbel a tae de que o PDS nlo 

deva aceitar as eleições diretas para a aucesslo do Presi· 
dente Fiaueircdo, porque i110 fraudaria aeu direito, jê a ... 
segurado, de fazer a sueersor. . 

Primeiro. por sua vulnerabilidade politica. Invoca-se 
constani.Cmenle o araumento de que as rearas do joso, 
estabelecidas pc:la Constituiçlo viJ,ente, usim o displ)e. 

Nilo me parece, todavia, para manter o jarslo, que e ... 
sas regras de joso sejam eneOntni'IICis nos mcJhores ma

' nua is de Democracia. Lembram, muito maj.s. improyj .. 
lill!iÔII!S à moda da casa. para um joa:uinho em famllia, do 
que resras que ac estabeleçam para ordenar as disputai 
de uma olimpfada. 

Seria intolerável e desmoralizante pnhar um troRu 
sob onpupm da lorcida, até porque, o que CJtliem joso 
6 a suprema Magistratura da Naç.lo, que n1o YBlerê um 
niquei, nem seri vilivel se, pela Naçlo,lhe for nep.do o 
reconhecimento leaitimador. 

Seauiria a Naçlo uma liderança que nlo lhe conquis· 
ta~sse a R'! 

Conni.lria a }\:açio em als:u6m que nlo "iene laJrado 
por urnu univenais, JCCretas e livres, nata aurora de 
Democ:r11cia que esti vivendo o Pais? 

Que condiç&s teria de aovernar a Naçl.o, num in&lan· 
te particularmente diflcil de lUa Hislória, a)Jubn que 
YiesK sem a unçlo do CODICIIIO popular? 

Sio qulll,_, que precüam ser rellelldu com maior 
profundidade:. 

Quem sarante, ademais. a invulnerabilidade desSBI re
aras. para se obter o resultado que o PDS acredita aer 
seu, por direito de conquista? 

Em passado nio muito distante, "imos o Got'CmO 
amarsar derrotas. por ucuda,..se em resru de joso 
isualmente à moda da casa. 

Nio podeti o PDS ficar diante de oituaçlo id6ntica, 
uindo da convençio com um candidato e vendo outro ae 
elqer no Col-6gio Eleitoral, no maior ve.:ame polflico de 
..... tempu? 

bso 6 mais plausivel do que muita aenLe im..,ina. 
Dai. nó•, do PDS teremos de desfilar ante a Naçio, 

com um 101.ado chap6u de bobo na cabeça, c:omo aque
IC!o que impediram a efeiçlo direta para fazer o Presiden· 
te e nio o fiaram na própria eleiçio indireta. 

Segundo, por sua dUYidosa moralidade. 
Sei do adlqrio de que em polftia!só nlo vale perder. 

GuurdC' d minhu ddvidas. quanto à validade desse 
pragmatismo. 

A História estA cinda de aanhadom que perderam e 
de perdedom que aanharam, em razio apenas de terem 
ou nln principias. 

laa.ú perUeu a primopnituu, e com c\a a chefia de seu 
po11'o, por pnhar um prato de lentilhas. 

Politica nio H faz só com aperln.as. flll..Je prim:ipal
mente de id~u. 
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O Sr. Hlllo Guolrao- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. MARTINS nLHo- Com muito prazer, 
nobre Senador Hilio Guelras. 

O Sr. Hlllo Garlros- ~obre Smador Mat'lín• Filho, 
V. f..:• faz muito bc:m em responder a essa convocaçlo 
feita pelo Presidmte da RepOblica, a respeito da pooiçlo 
do seu Partido, o PDS. Parec:c:-me que o Presidente Joio 
~·iaueiredo utâ mal informado a respeito da posiçlo dos 
intesrantes da Bancada do PDS. V. E..• asara estA dando 
um testemunho pdblic:o de que quer as eleiçõe1 diretas. e 
a5 razões sérias e lesitimas de querer aa eleições diretu 
em lugar das elei~s indiretas. Acredito que com o seu 
testemunho, outro1 depoimento5 virio a eata Casa, 
como à outra Casa do Congresso e queira Deua que o 
Pmídente da Repdblica to""' conhecimento d...., de
poimentos c resolva mandar para ei uma mensQem 
reintroduzindo a eleiçlo direta para Presidente da Re
pública. Quero dizer a V. Ex.• que eu nilo participo do 
mau conceito que= o eminente Presidente da RepOblica 
r a< d<J PDS, achando que o Panido do Governo já, pre
\l'iBDJL'11te, perdeu a eleiçlo. Nilo aisle, abJoluhunenle, 
Cli!la vit6ria prêvia de nenhum Partido, como nlo existe 
nenhuma vitória pr6via em joso de futebol. ~inda do
mingo passado, o Americano, IIi do Estado do Rio de Ja~ 
neiro, derrotou o poderoso Vasço da Gama, dentro do 
ararnado de Sio Janu.t:rio. Ablolutamenle, nilo quero 
comparar PDS com o Americano, mP quero dizer que 
nàn existe nenhum fundamento eleitoral, nem polrtico, 
nc:m fundamento de e5p6cie alauma para se dizer que 
numa eleiç.ilo direla o PDS já ~ai derrot11do. O problema 
da cleiçio din:ta 1: que hd de se ter cuidado e muito c:ui· 
dadn na escolha do nome a ler lwado ao povo pelo Par· 
tido, Ontem, o nobre Senador Benedito Ferreira se in· 
surgiu contra a eleição direta dizendo que o povo nunca 
foi c:on1ultado a R5peito dos candidatos e por i110 essa 
eleição dín.u tamb&n era ilesítima. Eu disse a S. &.•, em 
NRYffsa particular, que desse jeito, enrio, rodos os ICIJa

aora e deputados slo íleallím~s. porque nlo houve. 
com respeito à n01151 ~ndidatura e à dos nobres deputa· 
dos rederais e gOYCmadores, nenhuma consulta pr6via ao 
povo: a consulta do povo 1: decisiva, 6 final, 6 o julaa
mento. Quem escolhe do os partidos. uses assumem a 
raponsabilídlldo pela eKOiha e quem decide, quem jul
aa, t o )'Ovo. Entio, V. &• tem toda a razio, e tem toda 
a oporlunidade em vir ao PlenArio desta Casa, para CO· 
municar ao Presidente da Rep!lblica que muito1 elemen· 
los do seu Parlido, e eu quero crer que a maioria, e1tio 
diJpoa:ros a aceitar ac regras da eleiçlo direta, com a 
qual, incluoive. o Senhor Pmidente da República coroa
riu o 5CU proceaso de aperreiçaamento democrAtico, mui
to oportunamente. se mandasse essa rnen18Jem para o 
Conareuo ainda ate ano, no ano em que 110 comemora o 
centenário do pai do Presidente Joio fis:ueiredo. Era o 
que eu detejat'a dilCr, aparreando \1. Ex•. 

O SR. MARTr.oiS FU.HO - Asradeço 1 V. E..•. 
nobre Senador HCiio Gueii'Oi, pelo seu aparte. E quero 
ret~finnar nio s6 o meu apoio ao Presidente da Repllbli· 
c:a, nl:lita lula que ele se diz disposto a travar. para im· 
plantar as eleições diretas em nos50 Pais, mas lambf:m 
assumir um compromisso com eaEa Caaa, e com a 
SaçJo, de Jular ao lado de todos 01 bruileiros que pre
tendem aperfeiçoar a nlJISa democracia. 

ProHsiao. Sr. Presidente: 

ApegaNe .a um f.arisaico c:omtiludonalismo, quando 
se .sube que a con11ituiçào viaente 1: fruto de um decreto 
da junla militar. que impediu a posse do vh.:c-praidente 
eleito, n.ilo me parec:e posição das mail defens6veis em 
tempos de democracia. 

Eu nao assumo tal posiçio. Defendl'·la aeria lqitimar 
tudu o que de iiL"'ftimo e de c:asulstico foi feito neale pafs, 
apenas para a manutenção de posições de poder. 
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Seria a lósica da força, da •pertoza, da malrcirice, 
<On\ra a 16iica da dianidade, do rcapei!O, da inl<li&tncia 
poiiUc:a. 

Quero aanhar eleições. Quero derrotar a opoai~o. 
Quero eleacr meus c:andidatoa. Maa, sobretudo, quero 
cxerc:cr. com di&nidade. o mandato populari quero tra
balhar para o enarandccimen!O da naçi<J. 

Eu sei. estou absolutamente convicto de que nlo aou 
e~o no Conarcsso Nacional, ao cont.rê.rio I srande 
maioria, a quase totalidade dos homens que se uaentam 
Ae5ta casa e na C6mara doa DeputadOI, e I»Dititufda por 
peiriOU inatacS.veis. que tobnp&m 01 prindpioaà con
veniCnciu: da corUuntura. 

Tercoiro, sou conttirio A tele de que o presidente e 
,.,_ se as e~,;~ lomn in<lirc\h, porque ela conlra
ria upiraçaa nacionais, boje amipdu. 

Nouo ilustre presidente. Senador Moacyr Dalla, le
vantou a id~a de um plebiscito para votar aim ou nlo,l. 
eleiçilo din::ta à suc:esslo do Presidente fiaueiredo. 

A proposla t lqllima e democrllica. 
Somente nlo a subacrcvo sem racrvu, por esw con

vencido de que a opiniilo nacional, pelo plei!O dirci!O, t 
notória, evidente. res&alta A vista de qualquer observa
dor. 

O S.,-Jo~- V. Ex• me permile um apar
te? 

O sa. MARTINS FIUIO - Com mui10 prazor, 
nobre Senador Aderbal Jurcma. 

O S.. -1 J._o - Eu c:bcpv1 ao plenArio, 
quando ouvi V. Ex• aendo aparleedo pelo nobre Senador 
Htlio Ouelros, cua naura irrcquiela que o Pllnl noa 
mandou para esta. legislatura e que todol n6a admira
mos, e V. E.t• respondia que o P~dente FiJuciredo a
tavll disposto a lu&ar pelas eleiçc)el diretal. Embora eu 
ache que no meu Partido 6 muito cõmodo ser pela 
eleições diretas, porque sintonil.a çom o movimento das 
oposiçõc:l e sanha mancheta em jornais, eu quero ler 
para V. l::ll• um tel111rama de Dakar, chqado h i pouco, 
que diz: 

"fi&Ueindo inlerprcla auu dcclaraçdel l lmprenaa. 
Dakar (18(ESB)- O Prcsidcnle Joio FiJueiredo,lendo 
em vista as reperc:usslles de 1uu declaraç6a f'eltas em 
laJO~t na Sjpria. determinou ao Hu Sacnt.Ario de Im
prensa que desse a interpretaçio oficial de sua entrevista. 
Diue o Secretário de Imprensa e Divulsaçlo da Pre&i
dfn,ia da Repdblica: ''o que eu estou transmitindo avo
ei~ e I interprctaçlo oficial que o presidente Fi&ueircdo. 
pessoalmente, se preocupou em t:r&Dimit.ir l im})I'Cnsa, 
tendo em vista a repercus!ilo da entrevista dele. O Presi
dente me chamou agora, após o almoço, para comentar 
comigo o 1entido da entre"ista e pediu que tranamitiue a 
"océs e, atrilvã da imprensa. A. opinil.o pdblic:a nacional. 
O pensamento c!<le t Q oc&llintc: .te, IICUOBlmcntc. pode 
ter uma opinilo favor6vrl U elciç6es direta1, mu nlo 
lem u elei.;ões diretas corno projeto polft.ico. Ele t um 
homem de partido, sq,ue a orientaçi.o que o PDS t:em na 
questilo. Quando ele comentou a poliçlo do PDS a ase 
R'li[ICito foi exatamente no ~~entido de que R conforma
termo que UIOU na entmista - com a orientado do 
PDS e respeita o direito que o partido tem de elepr o seu 
suceuor. - l:le recuou, entlo, da entrevilla dele'! -
~do. ele nJ..,, rec:uau. lstu estA na ent:rcvi,;ta dele. F.&tt. 
reafirmando o que disse na entrevisla, mas dando a in
terpretação correia, qur as manchetea do11jornais nlo n:
Lrataram. Ele tem uma o-piniio ~I. mas ele sq,ue a 
orientac,;ilo do partidu. Ele reconhece que a oricntdÇio 
do pari ido e pelaR eleições indiretall. Ele rec:onhecc o di
reito que u partido 1.Cm de clcacr o seu au~r. uma vez 
qur c:onqui!ltou a maioria do Colis:io Eleitoral nas 
eleiÇÕC• de IS de novembro passado. Esla ~ a inlerprc
taçlo pHSOBI que o próprio praidcntc faz do conjunto 
da entrevi:~~u que ele deu cm l.qot. Voc:C» (imprensa) me 
pediram a repc'rcuSiil.o; como é que o presidente Linha 
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vislo a1 intcrpretaçc1cs que foram dadas A entreviata. E a 
interpretaçlo lleua, feita por ele mesmo·•. Em nome da 
Liderança do PDS, aproveitei o diac:uno do nobre colep 
do Rio Grande do Norlc para ler eo11s dec!•raçdel do 
SecretArio de Imprensa. Dr. Carlos Alila, chcpdas hé 
poucos minulm de 16. 

O 811. MARTL'IS FILHO - O meu pronunciamento 
se baseia no que vi e no que ouvi atrevia da telcvillo; u 
palavru do Senhor Prcaidentc da Rcp6blica. A interpre
taçilo do seu porta-voz, eu ouço. Aaora, aqui, atou dan
do a minha interpretaçlo. Nlo aou ventrRoquo. Diso o 
que acho que e11LA certo ou que ut6 errado. Ouvi e vi o 
Senhor Praidente se poticionar a favor das eleiC(in dire
tas. Tam~m ouvi Sua &ce16ncia pronunciar que nlo 
era político, c que eua& decislles nlo cabiam a ele. ouvi 
ele dia:r: .. Nio me cabe. pois nlo sou político". Causa
me estranheza porque ele auurne, no momento, o maior 
ca!Jio polflico d• Naçlo, entlo, conoeqaentemenle, o te
nho na conta de um polllico, lambtm. 

O Sr. H8hl GIIO.In11- Permile V. Ex• um aparte? 

O SR. MARTINS FIUIO - Com mui!O prazer. 

O S.. IHihl Gulnlo - V. Ex• ji -deu muilo 
bem, porque em oulraa ocuiilea o Presidente da lle
pdhlica tem, realmente. lido desmentido pelo seu Secre
tArio de lmpnn111, e nóa nio tlnhamoa 'amo veriOcar at~ 
que ponto havia uma introm.iulo indf:bita. ou aqerada 
do seu Scc:retkio de Imprensa. AconlOCC que V. Ex• dio-
110 muito bem. Deua fez, a declaraçlo do Praidente da 
Repdblica foi pelo m6todo audio-visual. Allanalfabc!O, 
ccao, podia compreender. porque foi, ao mesmo tempo, 
o visual e o auditivo. Entlo, etllrou poloa olhoa e peloa 
ouvida& de todo mundo. Todo mundo auistiu ao Presi
dente dizer, claramente. que en1 favorf.\'11 A.a eleiçôel di
ntas. Por ele haveria as dei~ dintas, mas o quem es
tava a.trapalhandu era G PDS. A<:I\Q q~ qll&ndo & I'""' 
sc>a raz uma dcclaraçlo, ela nlo fica maia com o direito 
de interpretar a interpretaçlo joaada no conaumo t dos 
outros. Ela fat. a sua declaraçio, e o problema da inter
pretaçlo p~~ssa a ser dos outros e nlo dela mama. Se 
a<eilarcm esta inlerprclaçio do próprio Prcsldcnle da 
República. na verdade, o que IC t:em que eonstatar, 
nobre Senador Martins filho, 6 que realmente o jornalis
ta l: que acertou. quando perauntou: "0 Presidente estA 
rcwando da sua deelataçlo an\erioT'!" E, como palavra 
é fic:il, 6 56 jOI(J de palavru, o Sr. Carl01 Átila dim: 
"'N'i.o, nilo 11:1L6 recuando". Mas, na verdade. 11 6 uato 
..,. dcpoimcnlo do Sr. Carloo Álila, a verdade 6 que, 
por mo. por •quilo, o Prcsidenle Joio FiJue!redo .... 
recuando da sua bonita po~içio ontem mandada ao ar 
pela,; telcvisiks brasileiras. Mas. cu quero ainda acredi
tar, que quem aLA errado, quem esteja dando interpre
taçilo equivocada. aeja o jornalista Carlos ÁIUa. Afinal 
de con\'AI, o nobre Ptaidente Joio Fisuciredo 6 maior. 
vacinado, tem 6S anos. sabe falar o portusuà direito, b 
,,.ezes até de uma maneira mais direla, crua e franc:a, do 
que mu.itos UICIIOI'CI e pona-vozcs. 1: o que ele dlsse, foi 
de uma maneira muUo dara, incisiva. Ele quer u 
elei,'<lc:a dimas. Só pede pKra o PDS nilo altapalhar. E 
por is.w que 1116do. mais uma "e'· o pronunci&lmcntO de 
V. Ex•. e estou ceno de que outros companheiros bri
lhnntn de V. Ex• virl.o •u plenãrio, à Imprensa, de qual
quer maneira, reafirmar a :~~ua posiçio de inleira solida
riedadC' ao Pre5idente Joio Figueiredo, nesta posi~lo 'o
r.dosa, que ele toma cm favor das eleiç6e.s dircta. À pro
pNitu. aliils apoveitand.J o aparte. li que quero dizer que, 
se o Presidenle da Repdblic:a quer se clcc:idir pelas 
rlc.içõcs direta1, elr tem que 11 decidir com certa brevida
de, porque, ai. eu concordo com V. Ex•, a elciçlo dircta 
niltJ pode vir l!nm.., ca!llul5mo para prejudicar algum CIID· 

didatuji IB<ramcnlado polo Partido de V. Ex• IIi lu 10m 
graçu. e b ~t.bsolutamente inaceitAvel que a dedlicJ sobre 
eleiçio direta só \"C'Dha depoili que o PDS a:olher o 1eu 
~andidato. SCSIIO ca11o, eminenle Senador Martina Filho, 
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eu 10u capaz de riCBI do lado do candidato acolhido do 
PDS. porque nilo poaac admilir o nem llceilar &olpc bai
liO, como eue que pode 11« da eleiçlo direta 10mente 
para prejudicar o candidalo CICUibido pelo PDS. 

O SR. MARTINS FIUIO- A&radcço o aparte de V. 
Ex• a eu creio muito na sinceridade do Senhor Presidente 
da Rcpdblica, e prenro beber qua na fonle. 
~u ouvi e vi o Presidente falar. Asora, a Liderança do 

meu Partido vem com um telq;rama do assessor de im
pren!UI, Carlos Átila. Entre uma anrmaçlo cat.Sria do 
Praidentc. enquanto Sua EJ,celfncia nl.o Yier a pdblico, 
de vjya voz. recuar ou reafirmar a 1ua posiçlo, e outra 
awrniva, fico com a palavn do Presidente. 

Tanto aaim. que duvido, na hipótese do plebiacito. 
sinceramente, que aiJu&n se atreva ir A. praça pdblica de
render posiçlo contrAria b eleicaes diretas. 

Ora, atamos num momento de conquistu democrlti· 
cas, de aperfeiçoamento polft.ico, dC' conatruçlo politiva 
de inltituiçltes livres para se tornaram pennanentes. 

1110 nl.o no• obrisa a um saio de arandcza? 
luo nilo noa dispô< i capacidade de desprcndimCIIIo? 
Tcmt1011 perdido o tcnlido de pri<>ridadc"! Nilo aabe-

mDI mais diatinauir ent:re o perene e o perecfvel; entre o 
srandioso e o insiJnlncante? 

Nlo ~ possl..,l 1ermoa perdido o acnso. 
O Prcsidenle Joio llllptiala Fiauciredo nilo o perdeu. 

P. pelas eleiçilc:s dirclal. Tem minha iiTOilrilB aotidarie
dude: meu candente aplau10, meu maia arrojado apoio. 

Eu, lamb6m. Senhor Presidente Flsueircdo. 1ou pelas 
clciçãc:o diretas i au-ao d<o V o ... Excelblcia ainda que 
lenha de ncar COnlfl. O DOI~ partido. 

Altuns me Cha.mKTilo de lraidor do partido. 5,; que 
nio o 110u. Traidor do partido seria te nio defendesle seu 
prosrama na letra e no espfrilo. 

l11o eu nunca serei. Estou no PDS por acreditar em 
sua proposta prosramAtica. 

Admilamoa, porfom. para lliJIIliMIIIBr, que defender u 
eleiçôes diretas .seja. realmente. traiçlo ao panido. Ain
da as5im, as defenderia. 

Pois en\R u.m partido e a. Na.çl.o, fWl çom, a. Naçlo. E 
a Nação quer, hoje, a democracia plena, o jogo polltíco 
da liberdade, o governo do povo, pelo povo e para o po
vo. 

QuC' Deus n01 ajude a construi-lo. 
Obri&ado! (MuilO bem!) 

O Sr. lto-r rro- - peço a palavra pela ordem, Sr. 
Prçsidente. 

O S.. PRI!SIDI!NTE (Lomanlo Jdniorl- Concedo a 
palavra ao nobre Senador lllmar franco, pela ordem. 

O SR. ITAMAR fRASCO (PMDB- MG. Pela or
dem, &em revi1l.o do andor.)- Sr. Praideat.e, Sn. Se
nado~s: 

Apenas para pcdit permislio a V. Ell-' para transcrever 
nm Anais do Senado a Cana de Belo Horizonte, aprova
da pelo I• Consresso dos Economistas Mineiros, quere
cebi do Presidente Jafetc Abrablo. que diz o aeguinte: 

"I• CONGRESSO DOS ECONOMISTAS DE MI· 
NAS GERAIS 

CAlHA DE B~LO HORIZONTE 
A ,..liu.çilo du I• Conaruoo dos Economia1aa 

Minei rOl coincide com um dos momentOI de maior 
1ravidade da história económica. politica e social 
em ãmbito nacional e internacional. A rcccsllo eco
dÕmit'a indu7.lda. o deM:mf'reso ci'CICCntc, a ln
nação s;aJopan11: e a giganteiC'a dfvida C'lltema siJo 
problemas que atingem a 11ocicdade braaileira como 
um todo. Nllli!IC quadro, observa-se o imp815e polfli
&XJ re5U1\ante da permanência de um Poder Eaecuti
vo ilc:sitimo, impedindo, para a srande maioria da 
popu&aldo, qualquer penpec:tiva para o encaminha
mento dalii aoluçcles de seus problemas e levando-a a 
manifi!I.IBÇÕC:Iii de de5Cipero. 



5420 SAbado 19 

A cri1e tam~m atinp profundamente a econa.
mia mineira, cm virtude de RU perfil produtivo ca
peçlr...,. 0 sovemo eotadual eleito IIII DOYetnbro 
pauado, nlo obstante IUU propoataalleitorlis, nlo 
tem. at6 qo11, dado ao reopootu que a populaclo 
esperava. 

A aituaçlo qrava-te dia a-dia em razio ela atitu
de do sovemo l"odoral do manter o monopólio das 
docisCie& oobro 01 lfiiVCI problemas que anipm a 
populaçlo. aubmetcado-se a preuôa u.temu e in
oistindo em impor aoJUÇ<ko repudiada pela-·
de, como 01 recentf:l decretoa-leia aobre a politica 
salarial. e. aeceu.tria, por iuo, a mudança radiCIIJ 
da orientaçlo ecoru5mic:a. que. por aua vez, exip 
modiriOJIÇ6es nbotam:iail na cotrulllra polltico-
institucioaal do pafs. . 

A plena demooraliza;io do pa!J Dlo podo aor 
mais adiada e nem ICI' conduzida por meio de um 
OOIIJCIIIO do cGpula doa clitco, hoje tam~m ampla
mente repudiado pela oociedadc. Toda uleio do .. -
c:cçio devem RI' imcdiatanaente revopdaa. uma vez 
que aeu objetivo 6 tentar reprimir a livre manifea
tac;io dos diver101 ICJIIlenlOs IOdais a respeito doa 
srav!!llimos problema ora onl"rentadoa pelo pala. 
Da mesma forma, impae..H a c:onvocaçlo de uma 
Aucmb~ia Conatitufnte.livre e aoberana e a aaran
lia de eleiçê5ea diretu em todos 01 nlveis, como tam
~m a los•li.Eaçilo do todos 01 partidoo o ontidadoo 

. de classe que atualmcntc atcjam protcritoa. 
O aoverno nasc:ido deatc procaso deve, catlo, 

elaborar pan. o pais um plano econdmic:o a 
submct6-lo, dom..,..aticamon&c, 6 oociodadc. A poli· 
tica ec:on6mica no Bruil tem de, dcrmitivamcnte, 
abandonar o caminho do cuulamo c do imcdiatil
mo c encontrar soluçaa plancjadas, fttiveis e de 
Jonao prazo, afinaii'u com u neccuidada da maio
ria da populaçio. 

lmpac...e a doclaraçio Imediata do uma mora
tória. por um prazo mfnimo definido IOberanamcn
te pelo pa!J, vloando a momada do .....,;mento do 
produto O do ompi1IJIO I, incluoivc, a anAiiiO roa) O 

profunda da eompooiçlo da aluai divida .. torna. 
Evidon-onte, esta medida nio implicarA na ollmi
UÇ.Io automAtica de ...nJ!eios para a populaçio, 
mas prantirê as condiçaea Iniciais para que oa ara
vos problema sejam oncaminhadoo do forma corre
ta o qitimada pela oociodado. O outro caminho, 
que ropudiamoo, 6 o adotado pelo atual aovorno 
que, em clecili5a fechadas, amarra cada vez mais a 
economia bruileira naa malhu do capital m.onopo
lilta internacional. 

A dofiniçio do nova politica ocon6mlca deve bul
car 10luções para outros indmcroa problemu, entre 
01 quais. aem pretender CIJOlar o ••unto, aponta
mos 01 acguinta: 

• a oatrutura produtiva - oor reorientada do 
forma proarcuiva, com inve~timentoa prioritaria
mente voltado• JMLra o mercado intemo 118 pro.. 
duçilo do bens o oorviços eucnciail ao oonoumo da 
-ulaçilo; 

. a reforma asrtrio, adequadamente complemen
tada por Ülildneia 16cnioa • rmancoira, e uma da 
pouca e principais formu de rediatribuir a renda., 
reduzir lipificativamente o nfvel de descmpl'fiiO e 
prantir um aiatema atlvel de abaltec::imanto o co
mercializaçio da produçio qrlcola. Taio medida 
contribuiriam, decisivamente. para a poUtica de 
combato l inllaçio; 

• 01 usalarladoa alo podem maia 10r reapoaaabi
lizados pela crise o por ilto penalizados. A politica 
aalarial deve prantir, no mlnimo, ~uata que re
componham a perda do poder do eompra dos aa-
16rioo. t fundamental que ~a. il"almon&c, liberda
de e autonomia sindicai11, prantia de empreao o ins
tituiçio do saiArio-daempreao: 
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. o 1rau do urbanizaçio da populaçilo brasileira 
atinp a 70'1. A maioria, contudo, nlo tem aCIIIIO l 
habitaçlo, ao ~aneamcnto, ao abastecimento de •
aua, à cnera:la el6trica 1 ao tranaporte. O. recunos 
pdb6coa para infra-estrutura urbana devem Rr 
orientados prioritariamente para o atendimento da 
populaçlo de baixa nrnd&. Da mama forma, o ais
tema tarillrio deverA buellr-sc principalmente cm 
crilbriol IOCiail c nlo como vem oconendo. viJar 
exclusivamente aos lucros das empresas conceasio
njrias de oorvi;o pdblico; 

. a espec::ulaçio financeira desenfreada, claramen
te ineentivadB pelo JO'itrno federal atravts da ))011-
tica de cmisslo e ncgociaçio de tftulos pdblieoa, 
vem acelerando a transfcrincia da renda dosa•la
riados e de all:unssctores do sistema produtivo para 
o financeiro. A eapcculaçlo deve III" imediatamente 
contida, pois, a16m diuo, constitui hoje uma das 
principais causas da inOa;io. 2 verdadeiro absurdo 
o aoverno, que tanto fala em combater a hiperin
flaçio, nlo atKar do fronte 0110 problema: 

. a distribuiçio do ônus tributAria ~ pervcna, l 
medida cm que penaliza fortemente 01 que vivem do 
trabalho, favorecendo os pnhoo do capital. Ado
mais, a distribui;lo do bolo tributAria deve ser ree
xaminada. buscando-ac melhor equiUbrío entre 
Unilo. Estados e Municfpios, de forma a evitar o 
centraliomo, que vem tolhendo asaçêlos doo Estados 
e Municlpios, Impedindo que ata tenham recunoa 
para ao!uçio do seus reais problema: 

. cm relaçlo ls empressu estatais, 6 preciso esta
bclocor um oontrole domocnltieo da sociedade sobre 
suas atividades. tanto por meio de seus empnsados 
como pelo lqislativo. Entretanto, nlo 10 podo, ..,_ 
te momento, transfonnA-Iu em '"bode hpiat6rio" 
da c:rilc económica c nem dei1ar de reconhecer NU 

papel, muitas vezes estratQic:o, no proceuo de de
oonvolvimcnto do pa!J; 

. o Sistema Estatfatic:o Nacional vem sendo dlla
pidado e irmnedfavolmonto diltorcido pelo aluai 

· aovemo. Mudançu metodolóalcas auapeitas vem 
JORdo inlroduzldu noa c6lculoo do yjrioo !ndicoo, 
como CIPUIJOI c deduções por decreto, visando re
baixar artificialmente 01 fndices de inDaçlo. de cus
to de vida e outros, caracterizando um proccuo de 
crescente perda de credibilidade du inatituiç&es ofi
ciais de. pesquisa a6cio-econômica. Cbcaou-•, in· 
clusive, a promover o afutamento de profillionais 
reconhecidamente ioontoo de inotitul;ilos como o 111-
GE. Por tudo isto,~ fundamental asqurar aa con
diçêlos do lndopendbeia douoo 6raioo para maior 
mpoito o c:rodibilidado ciontfnca diante da oplnllo 
p6bllca; 

finalmente, devem aer ampliados 01 recunos 
para cducaçlo c pesquiaa em todos 01 ntveia, como 
fonna de fortalecer a autonomia ec:on6mica e tccno-
161ica do pais oouaooxp- culturaio maiolesfti
mas. 

Esoa carta nlo tom carltor do projeto acabado, 
mas constitui prop01ta que oa economistas mineiros 
oubmotom l -ado, nato sravo momento por 
que passa o pafa. 

Bolo Horizon&c, Campuo da PUC, novembro do 
1983. 

Era o que tinha a dizlor. (Muito bem.) 

O sa. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Alfredo Campoo. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Pro
nuncia o aeauintc discurso.)- Sr. Presidente, Sn. Sena· 
doi"OI: 

HA mais de seis me111, aatamente no dia doia de maio 
do torrente ano, o Jornal do Bnail publicou sob o Titulo 
Como Evitar o Caoo, um Arliao do Dr. Jos6 Alencar da 
Silva, empr11Ario do ICtor T6x.tll e Diretor da Aasoclaçlo 
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Comercia! de Minas Omii1. O Dr. JoM de Alencar • 
conheci-o fazem poueoa mese1 em uma rcunilo da su .. 
DENE no cidade de Pamaiba, Piou!, onde fui acompa
nhando o Gowrnador de meu Estado, Dr. Tancredo Ne
ves. Ainda me lembro de quem noa apresentou, foi o Se
cretArio de Planejamento de Minas Gerais, Dr. Ronaldo 
Costa Couto, que me disse ser o Dr. Jos6 de Alencar, o 
mais competente empresArio de Minu Gerais. Disse-me 
mais o SecretArio de Planejamento que, no· momento 
dificil cm que vivlamos. ele era do1 poucos que estavam 
criando mais e mais empregos na cidade mineira de 
Monte1 Claros. Tive o prazer de voltar l Capital do meu 
F.stadn em sua companhia c muito proveit01a foi a nC)SS8 
conversa 50bre o momento politico, social e ecoru\mico 
do Brasil. Tendo o Dr. Josl de Alencar feito referlnciu a 
um c:ertC) ania;o de sua lavra que o Jomal do Brasil havia 
publicado no inicio de maio, chepndo cm Brasflia pro
cu..,; conhocô-lo porque, pelo que doproond! da noua 
conversa, sabia-o muito bom e oportuno. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
O artigo que leio qora ~ oponuno e atualilsimo. Nele 

o Dr. Just do Alencar Gomes da Silva - emprodrio 
vibrante e cdnscio de suas responsabilidades, do setor 
t6xtil da cidade norte-mineira de Monta Claros- traz• 
baila o tema constituinte. Aaora c aqui nlo se trata mais 
de um dos vários polilims da oposiçlo clamando contra 
o estado de coisas que impera em no110 Pais. Nlo ~mais 
um poJCtico dizendo que falta um ordenarnenlo institu
cional neste Pais. Trata-se asara de um cmprcdrio, de 
um moderno empres6rio, apolltico, apartidA:rio. que vé 
na AIICimblf:ia Nacional Constituinte a dnica11lda para 
.. ta enonno crilc •ivida por todos n61. TraiiiJIIito daqui 
do Senado federal 01 meus para~m• a eue bravo em
presãrlo, fazendo Y010J para que outros maU se armem 
c:om as suas id~iu que muito podem contribuir para a 
normalidade brasileira. 

Leio o artiao, Sr. Presidente e Sra. Senadores, para que 
conste nos Anai1 do Senado Federal: 

COMO EVITAR O CAOS 

l01i A.lorar Gom~s ü SUva 
t preciso que o Preoidcnto sinta, a tempo, o dola

pontamento de todos 01 seamentoa aociais com o 
quadro ccon6mico a que cheso• o pa/1. A oociodadc 
brasileira nlo aupona maia a caqa de 11criRcios a 
que al.t submetida, porque nio consquc divisar ae
nio tempos sombrios. 

A inflaçlo, alcançando nivcis nunca vistos, abu
lha o povo, castiaa a todos os que tem renda fiu, 
provoca a jnceneza DOJ or;amcntos cmpreúriu e o 
desentendimento ao leio da funDia. 

O dhCmpfCJC) ~ ainda mais desumano. porque 
destrói a personalidade do cidadio diante de aua 
mulher, do souo rdhoo. 

As ta111 de juros impoatas pelo mercado rman
c:eiro nacional escandalizam as clu• produtora e 
lhe. retinun o inimo, pois inviabilizam auu ativida
dcs produtivas, oneram 11 mercadoria• e aniquilam 
as ompi"OIU privadu bruileiru, baoc cm que ,. a
senta a própria democracia. 

A di~lda externa 1 acu custo levam-nos a ncso
ci•r pacota c mais pacotel, compromelendo, cada 
vez mais. a noiiB independàlcia, a autonomia na
cional. 

O peso no roll over da divida p11blica interna nlo 
pode maia ser suponado pel01 inatrumcntoa de poli
tica monet6.ria, em face da própria nauatlo da eeo
nomia . 

O quadro 1: sravfssimo. As providinciaa alo ina
diiveis c de competlncia presidencial. Ninsutm 
mais acredita nas chamadas soluçacs tknicu, em 
que pese o esforço c o nl\oel t6cnico dos ministral da 
Arca econômica. e que 01 problemas nlo tem IQ

Iuçlo por via t&:nica. Todos aentem q.ue a snluçlo 
para problema que alcançaram talsnu de c:omple-
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xidade e vulto CIC.IIpam A capacidade tknica, para 
ae alojarem em patamar superior. Slo problemas da 
praleleira de cima e exilem tratamento polrlico. 

lnnaçio, divida, desemprcso e fome llo conse
qaincias d05 dtlicits públicos, dos extravasantes 
autos do Governo e du empresas estataia. 

Enquanto nlo atiDJinnOi as causas, nio elimina
remoi o mal. E cabe ao Presidente da Rep6blica as
sumir 11 providencias de sah,.açio nacional. porque 
responaabilidade nlo se: transfere. Por maior poder 
que o Presidente delegue a RUI aWliliart5, permane
ce 10:om ele, e somente com ele. a resposabilidade pe
ramte a nação. O momento exip srandeza, de apfri
to, canvicçio democrAtica e destemor. E atasslo 
qualidades que nlo lhe faltam. 

As repercussões econõmicas aio frutoa de açio 
politica e o período lonso em que ae proc:eua o 
aperfeiçoamento demcxr.ltir:o, durante o qual vive
mos em regime de ditadura relativa - democracia 
relativa, com\J queiram - preciA chegar ao fim. 
Chegar à plenitude para evitar o aaravamento do 
de&JIH!'te da5 Forçai Armadas, ablolutamente dn
necessãrio e inconveniente. 

A 10luçlo para a crise ex.ip que H passe uma 
borracha no que ai estA e ae inicie tudo de novo, da 
ataca teru. 

Em 1964, quand\J •e praticavam a desordem, a 
innaçilu eu comunizaçil.o do Brasil, o povo braailei-

. m, ordtim, trabalhador e de vocaçlo democrAtica, 
1aiu à5 ruas e prolutou contna a anarquia que H or
ganizava para 110lapar as liberdades. Àquela altura, 
anteciparam-la u forçu Armadas e evilllnm o 
conflito que se prenunciava. 

Hoje, a in5tincia à qual recorrem todos os sea· 
mentos da soc:iedade brasileira 6 a plenitude demo
crAtia., e ata paw nCCleSIBriamente pela AaiCmble-

• ia Nacional Constituinte. Auembl6ia que pode e 
devo ser convocada pelo Proaidcnto da RopO.blico. 

A nea;ociaçlo de noiiB divida u.terna, por e~~~:em
plo, há que ser presidida por Governo descontinu(s
ta, nascido e auentado em biiCI institucionaisa61i
das e limpas, em Constituiçlo imune de ex.crtlfiCin
cias que lhe afetem a legitimidade. Na retquarda 
desse Governo, e~tarA o povo que o elegeu, enaaUa
do e confiante. Nesse dia, os povos de todo o mun
do entenderia a imponincia polftica deste Pa!o e ••· 
berio que. para transacionar conoiCO, deverlo res
peitar os nolilos direitos, uma vez que, se a interde
pendl:ncia econômica entre as naç&s prende-nos a 
compromi11os de comportamento com a comunida
de- internacional, esta 6, tamY!n, interdependente 
em relaçlo ao nouo Pafs. 1:! ele nio ~ menos impor
tante. E seu povo nlo pode &ofrer o castigo do de
semprego, da fome e da mi&6ria para atender a ui· 
&l!nciu alienlpn&S, pactuadas .l SUa revelia, EJ:i&ln• 
cia1 de quem nio se sensibilizarA jamais com o as
pecto IOCial e suas reperçuu6es neptivas e desu
trusas. 

Na\uralmente, a nova ordem jurldico
institucional nio irA representar, por li 16, saiu• 
para os problemas econõmiCOJ e saciai& que nos 
anipm. IrA, todavia, servir de bue sobre I qual se 
assentulu 01 componentea do poder polrtico, a par
tir dos próprios pa.nid01. E nem h' que se falar em 
eleições diretas ou indiretu, porque competirA I. As
sembl6ia a decido de como deverio ferir-se. O que 
prcci58 ficar claro ~ a razio pela qual tudo deve co
meçar pela nova Carta. A que ai estA jA nlo com .. 
porta remendoa, espec:ialmente remendos oriundos 
da ilqitimidade. 

O quadro de dinculdades que ameaça a consoli
daçi\J do regime democrAtico estA a uiJir trabalho 
do orrumaçlo da ca11. Arruma;io ditada pela von· 
tade dOI donos, dos &ekios, da sociedade. do povo. 
E o povo deleja mudar. O resultado das tlltimas 
eleições demonstra que o povo deseja mudar. Só 
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que a mudança nlo R concretizou, em que pese a 
abrang!ncia desu.s elelç(ln que contemplaram u 
chefias de Governo de tod01 01 E1tadoa da Fede
raçio, o preenchimento de um terço do Senado da 
Ropdblica, a ronovaçlo da Clmara doa Depullldos, 
du Aucmbl6ia Legislativu, das Cimaru Munici
pai5 e da11 Prefeituru de todo o Paf1. 

Foram eleições que dapenaram o interesse e 
aguçaram as esperança• de todos os segmentos da 
sociedade. Mas, ape1ar díuo, poderio fru1trar o po
vo, não pela qualificaçlo dos eleitos, e sim porque 
foram parciais, 11111im como inrrutffera serA a eleiçio 
do futuro Pn:sidente da Repdblica, oe noalizada oob 
a datordem institucional viJ:ente. 

A saída para a crise ex.iae Governo com o rapai
do popular. Governo com autoridade para romper 
a1 amarras que nos levaram a uta lituaçlo verda
deiramente caótica. A sucesd.o presidencial tem im· 
ponincia dC(.iliva na soluçio dos problemas econõ
micos e &oeiais, desde que realizada 10bre baH 
politico-institucional lqitima. 

1:: preciso que um novo Ooverno nio esteja preso 
a este por laço& que lhe castrem a independincia 
para agir. Governo que haja queationado com o 
po\o"O a sua plataforma e que, no Poder, conte com o 
seu respaldo para denunciar o acordo nuclear, por 
exemplo, 1 nesoc:iar a dMda externa, consultando, 
prioritariamente, 01 inalienAvei1 intereues nacio
nais. especialmente 01 de ordem social, para os 
quais nio podamo• aperar, nunca. a compreendo 
dos pal.ses ou doa banco• credora. Governo que 
nio aceite u conv(vio com a iaDaçio, com a reces
siu, com o desemprego, com a fome. com a miltria 
e com os esclindaios. 

Muitos dirlo, embora c:oncordando, que todo 
CISC trabalho de convocaçlo 1 eleiçio para a conlti
tuiçio deua Auembl6ia, at6 que sala a nova Cana 
e. 11 partir dela e sobre &Ua letra, formem-se 01 pani· 
dos pol!ticoa, ruam-seu oJoiça.. para prwnchimen· 
to dos CBJ'IOI e os eleitos tomem pouo e comecem a 
trabalhar, demandarA tempo iaual ao que reata do 
mandato do atual Presidente da Repllblic:a e i110 re
presenta doislonsos ano• de 01pera. Que imponln
cia terA i1to? 1:: at6 melhor, pala Dia IC iria retirar 
um dia 10quer do tempo previ1to no mandato do 
Praidcnte Joio Fi1ueiredo, merecedor do respeito 
do povo brasileiro. por suu oonvicçaea democrAti
cas e seu comprovado patrlotilmo. 

Ele praidiria a todo o proccuo e teria cumprido 
integralmente 1eu juramento de "f'azor deste Pai& 
uma democracia". 

Sei que ao dosempn:sadoo nlo podem oaporar 
por mais tempo e que urpm medidu que amenizem 
a fome. Estai podem e devem aer toma.du imediata
mente. Cenamente, aerlo paliativas, de vez que, 
sem o rompimento doa srilhOca a que atam01 pre
aos, nlo haveri safda para a crise. 

JoR Alencar Goma da Silva, empredrio do • 
tor tb.til, ~ diretor da A1soclaçlo Comercial de Mi
nu Gerai&. 

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

O SR. PRESIDE.'ITE (Lomanto Jdnior) - Na p,... 
aente .sesdo terminou o prazo pata apresentaçlo de 
emenda• ao Pro jota de Roooluçlo n' li S, do 1983, de ••· 
toria da Comi1do Diretora, que altera o Resulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Reso· 
ludo n' SR, de 1972, e dA outras providhciu. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que 111'6 lida 
pio Sr. Primeiro-SecretArio. 
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t/ldoa...,Uoto 

EME:'IIDAN• I 

Ao Pro,1em H~·' 115, HltiJ, ........ 
no Ropla-AIIadal-rodo!loaodoFidonl, 
... .................... 51, .. 1972, ... -
praoldladu. 

Jnclua-ae onde couber: 

A ri. O§ I' do an. 406 do Regulamento Administra· 
1ivo do Se-nado Federal p.15!1il a visorur com a ~esuinte 
rcdaçfto: 

§ I' Ao &ervidor de que trata este utiJo, em nenhu
ma hipótCK, podarA ser pago nllmero de diAriasauperior 
ao atribuldo a Senador. 

A emenda se apresenta oportuna ao tempo em que ~ 
colocada .l deliberaçlo da Casa mat6ria relacioaada com 
vantqens dOIHUS funcion6rio1, para que IC hannoni
zem texto& Jea;ais do R~plamento Administrativo, que 
dispilem oobre o ..,_ do aratifiea;io por oeroiçoo 
prestado• durante a OCOI'Iincia de 101s6el utnordi
nAriaa, tanto do Senado quanto do Congreuo. 

HA pi'Cientemente, uma incoerincia entre o dilpo1to 
no art. 406 e respcc:tivo § I• do Regulamento Administra· 
tivo. Enquanto o aput previ. matematicamente, um 
,..IDhm, o§ 1• em contraposiçlo, estatui um outro, cata .. 
belecendo limite A. retribuiçlo que, empiricamente. ja
mais se igualou ao atabelecido no apat do aniJo. AI-
sim, a uniformizaçlo de valores se impile, 1ob pena de a 
implementaçio do regulamento administrativo, na esp6-
cie, estar ba~eada, no mfnimo. em uma incongrubcia . 

O n:sultado da emenda, se aprovada, altm da rcti6· 
c:açlo resimental, .... o de eliminar a limitaçlo quanto 
ao talar de cada diAria paga ao servidor que, atualmente. 
tem como paradig:ma o valor da que 6 devida ao1 Senho
m Senadores, atabelecendo, por outro lado, ratriçio 
quanto au llillllr'D de diAriu. Aslmplicaç8es: financeira 
nio seria de monta, tendo em vi1ta que a pouilibidade 
da transpoliçlo do limite atual, R ocorrente. R aplkvl 
somente a aJsumu c:laues de servidores, aquela• de 
maior referincia retributiva. 

Por outro lado, ~de se considerar que atarA ratabele
cida a paridade. que se busca com o presente Projeto, em 
relaçio aos IUncionArios da Cl.man. dos Deputados. 
onde niio hA tal limite para a retribuiçlo de seus serviçoa 
durante IC5I&:I atraordini.riu. 

E55Bs a• razões que nos levam a acreditar no acolhi· 
menta da emenda que oferecemos ao elevado estudo doa 
ilustres parca. 

Sal• das Souoles 18 do novembro de 1.983.- Joio 
Coltao11. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Lomanto Jdaior) -A mal6ria 
10ni dollpachada ls Comilllélos de Conolitui;lo e Juoliça, 
para examinar o projeto e a emenda; Dintora, para eu.· 
minar a emenda; e de Finanças, para proferir parecer 
&obre o projeto e a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a praente aeuio, 
desianando para a ~e~~ilo ordinlria ela pró~r.ima HJunda· 
feira, dia 21 de novembro, a aea:uinte 

ORDEM DO DIA 

A) Malfllu laclafdu ota Orlem ola Dia ,.,. .,.. o 

Pleúrlo dellllen! .. - ... --lo. 
(§ I• do •n. 3~ do Rosimonto Interno.) 
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I 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 106, DE 1966 

(N• 314/63, na Caoa de origem) 

Dl.,ae ....... _ ........................ ... elaoalns---..-·-· 
Andamento: 

lf>-5·66 - Lido em Plenirio e deapachado h Comil
acles de Economia. de Minas e Ener1ia e de Finançu; 

20-9-67- Aprovado na Comisdo de Economia Pare
cer favorivel nos termos de Substitutivo que apraenta; 

24-1-68 - Aprovado na Comisdo de Conllituiçlo e 
JustiÇII Parecer pela constitucionalidade e juridic:idade 
do Substitutivo da Comiulo de Economia; 

20-3-68 - Aprovado na Comilllo de Minu e Enersia 
Parecer favor6vel ao Projeto, n01 termos do Sub1titutivo 
da Comi.sslo de Economia; 

Z7·3-68 - Aprovado na Comisdo de Finança• Pare
cer favorlivel ao Projlll:o, noa termos do Substitutivo da 
ComilÃo de Economia: 

15-S-68 -lnduldo em Ordem do Dia, tem a diocuoslo 
encerrada, voltando l1 Comillõel competentes em virtu
de do recebimento de Emenda em Plen6rio; 

ZB-11-68- Aprovado na Comilllio de Conatituiçlo o 
Justiça Parecer pela constituc:ionalidade e juridicidade 
da Emenda de Plenirio: 

11-ll-71 -Aprovado na Comisdo de Economia Pare
cer preliminar solicitando audiencia dos Mini11:6ri01 du 
Minas e Eneljia e da lnd6atria e do Com6n:io 10bre a 
Emenda de Plen6rio: 

13-9-79- Aprovado na Comiodo de Eoonomia (oem 
u infonnaç&s aolicitadas) Parcc:er conutrio I Emenda 
de Plenêrio. 

(Dependendo de Parecera du Comiuila de Minu o 
Energia e de Finanças •obre a Emenda de Plen6rio.) 

2 
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 115, DE 1975 

(N• 1.411/73, na Cua de oriscm) . 

Veda o -pute ........... Miai- e ea.-
lllelroo ·~ ..... de ... lnl.- .. 
uerddo 10 UIJO• 

Andamento: 
4-12-75- Lido em Plen6rio e dospaehado h Comil

s6es de Serviço Pllblic:o Civil e de Finanças; 
24-6-76 - Aprovado na Comisslo de Servic;o Pllblico 

. Civil. (:Om voto e separado do Senador Luiz Viana. Pare
cer solicitando audiincia da Comiulo de Conatituiçlo e 
Justiça; 

16-l-77- Aprovado na Comissilo de Constituiçlo e 
Justiça Parecer pela constitucionalidade e juridicidade; 

19-4-79- Aprovado n• Comilllio do Serviço Pllblico 
Civil Parecer Favorável. 

(Dependendo de Parecer da Comiulo de Finanças.) 

3 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• III, DE 1977 

(N• Z86f75, na Caoa de oripm) 

Dllpie ,..no llllllllhlcio do--· de
llrlolade pelo dlulo do elollar, -.,...de admiDio 
emempreao. 

Andamento: , . 
"10-11-77- tido em Plenãrio e dapachado is Comis

sile• de F.ducaç.io o Culturi., de Serviço Pllblico Civil e de 
Lesislaçio Social. . 

14-5-81 - Aprovado na Comi1sio de Educaçlo e Cul
tura Parecer contrArio. 

16-9-81 -Aprovado na Comi55ão de Serviço P6blico 
Civil Parecer contrârio. 

(Dependendo do Paroc:or da Comisolo de Lqislaçlo 
Social.) 
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4 
PROJI:TO DE LEI DA CÁMARA N• 100, DE 1978 

(N• Z.OOZ/76, na Cua de oripm) 

lnlllbd ooHrlo ........... - .... pnpdao .. -r .......................... lciles .. ...-. 
... e. 

Andamento: 
28-8-78 - Lido em Plenirio e despachado lo Comio

!li!c:o de L011i•l•;io Social e de Finanças. 

5 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• IOZ, DE 1978 

(N• Z.357/76, na Caoa de oriseml 

Foadi.O o ... _ • I..,... de Reeda du 
_..,,..._- ••llreluu .. .._..-, • 
ror .... ......._ 

Andamento: 
J0-8-78 - Lido em Plenlrio e doopaehado lo Comlo

IÕCS de Economia e de Finan~l. 
14-5-80- Aprovado na Comiodo de Economia Pare

IIO'Cr contrArio, com voto vencido do Senador Pedro Si· 
mon. 

(Dependendo de Parecer da Comisdo de FinanÇII.) 

' PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 109, DE 1978 
(N• 1.964f76, na Cua de oripm) 

Altemo reüclolloort.l26do- .. 200, 
dl25 de hrelro ~el967,.., ''dllpie ... ,.. o_. 
lllzaçio~o .wadololncloFoderol,oollllllllce
.... ,. o -.oadm.....,.lha,oü aatruprotl...., ...... 

Andamento: 
13-9-78 - Lido om Plenirio o deapachado h Comil

lilol de Serviço Pllbllc:o Civil e de Finançu. 
5-12-78 - Aprovado requerimento de ufl!ncia para a 

matbria. Sio lido1 em Plenlrio 01 Parer.era n'l 968-
CSPC, 969-CCJ, e proferido Parcoer, pela Comiulo do 
Finançu, Rololor Senador Ruy Santoo, favor6vel ao 
Subltilulivo apraen18do pela Comlodo do Serviço 
Nblicu Civil. Aprovado requerimento de eatinçlo da 
u.Pncla. 

25-4-79 - lnoluldo em Ordem do Dia, 6 aprovado o 
Subllitutivo da Comilllio de Serviço Pllblioo Civil, fi. 
c:ando prejudicado o Projeto . 

l·S-79- Lido em Plen6rio o Paroc:or n• 1411-CR. 
17-5-79 - Despachado li Comilllil01 de Constituiçlo 

e Justiça, de Serviço Pdblico Civil e de Finanças. em vir
tude· do rec:chimento de Emenda em Plenlrio, em turno 
suplementar. 

12-11-80- Aprovado na Comiulo de Con1tituiçlo e 
Justiça Parecer contr'irio ao Projeto 1 l Emenda de Ple
nário. 

S-5-BZ - Aprovado na Comioslo de Serviço Pllblioo 
Civil Parecer contrArio ao Projeto e A Emenda de Ple
nirio. 

(Dependendo de Parcoer da Comi11lo de Finançu 
10bre a Emenda de PlenArio.) 

7 
(PROJI:TO DE LEI DA CÂMARA N• 127, DI; 1978 

(N• IAZ3/75, na Caoa do oriscm) 
Prollle o peon predolárll o ü -ru protldbdu. 

Andamento: 
27·10-78- Lido em Plenlrio e deapachado ls Comil

sae.s de AJ,ricultura e de Finanças. 
Jo-11-78 - Aprovado na Comiuilo de Asricultura 

Parecer ravurãvel ao proje~. 
10-5-79- Apro\·ado na Comi1sl.o de Finança• Pare

cer ravorAvcl.ao projeto. 

Novembro dei98J 

14-S-79 ~ Udooem Plenlrio 01 Parecera n'l 174-CA 
e 175-CF, ficou aguardando inchado em Ordem do Dia. 

Z3-5-79 -lnolufdo om Ordem do Dia, tem a dlocusdo 
·encerrada com apresentaçlo de Emenda em PlenArio de 
auiOria do Senador Salclanha Derzl, Indo l Comioslo de 
Constituiçio e Justiça para uame do Projeto 1 da Emen
da e Y9II.Ondo lo Comilllilel de AJricultura e de Finanças 
para e..ame da Emenda. 

12-J-80 - Aprovado na Comilllo de Constituiçio e 
Justiça Parecer pela constitucionalidade ejuridicldade e, 
quanto ao mf:rito, ravorivel ao Projeto. e contrário l 
Emenda de Plenêrio. 

7-S-80- Aprovado na Comildo de Asrioultura Pare
cer pr6vio, 10licltando audiincia da SUDEPE. 

18-11-81 - Aprovado na Comilllio de AJricultura, 
10111 81 informaç&s solicitadu. Parecer ravortvel 10 

ProjeiO e oontnlrio l Emenda de Plen6rio. 
(Dependendo de Paroc:or da Comildo de Finança• 

aobre a Emenda.) 

I 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• lll, DE 1978 

(N• Z.961f76, na Caoa de oripm) 
Dloroit ................ eo,.rtllddade au-

lldtdeo --......... radlodll'aoia ... 
......,. Dtdru pnotlüeelu. 

Aridamcnlo: 
24-11·78- Lido em Plen6rio e doopaohadoloComio

IÕes de Transportes, Comunicaç6el e Obru P6blica .. de 
Educaçlo e Cultura e de Economia. 

' PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nt 93, DE 1980 
(N• 1.151/79, na Cua do oriseml 

Dloroit ... ,. lncftdYGil•rodoclodt ...... o R__ ,,............_ 
Andamento: 

Z7·11-80- Lido em Plonirio o deopao:hado lo Comio
lêk:s de Minas c Enqia, de Asricultura e de Economia. 

14-10-81- Aprovado na Comiulo de Minas e Ener
gia Parecer favor.t.vel. 

31-8-82- Aprovado na Comissio do Asrioultura Pa· 
rec:er favorAvel. 

lDependendn de Parecer da Comisdo de Economia.) 

10 
PROJbTO DI: LEI DA CÁMARA Nt 95, DE 1980 

illõ• 3.J08f17, na Casa de orisem) 

IDIIIIIIIo Dia Nodoul .. PaeoiL 
Andamento: 

27-11-80- Lido em Plen.6.rio e dnpachado i. Comia
são de l:::ducaçilo e Cultura: 
· 5·11·81 - Aprovado na Comillilo de EducaÇao e Cul· 
tura P.o~~"«Cr FAVori.vel." nos termos do Substitutivo que 
apresenta: 

!Dependendo de Parecer da Comilllio de Conslituiçlo 
e Justiça sobre o Sub!ititutivo da Comiuilo de educaçl.o 
c Cultura.) 

11 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 96, DE 1980 

(!11• 144/79, na c ... de oriseml 

Define llleltul•e .... ,.. lllal e ntabelece •nzo 
de preoerlcto-

Andamenl&J: 
. J-12-80- Udo em Plen6.rio e despachado .t.s Comis
scle5 de Con1tituiçlo c Justiça e de Finanças. 
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IZ 
PROJETO DE LEI DO SJ;SADO No 339, DE 1978 

(De autoria do Senhor Senador Murilo Paralso) 

Dloplo- O IXIIncio do 11011 ....... - polbll· 
eo1 e 11ardadan1, e •• outn1 ,....,llliadu. 

Andamc:nta: 
24-11-78 - Lido em PlenArio e deopacbado AI Comio

Silcs de Constituiçilo e Justiça e de Finanças. 
4-6-80 - Aprondo na Comiuilu de Constituiçlo e 

Justiça Parcc:er ravor4vel. 
4-IJ-80- Aprovad\l na Comi11si.o de Finanças Parecer 

favor.h·cl. 
S-9-80- Lidos em PlenArio 01 Pareceres n" 640-CCJ 

e 641-CF, ru:ouauardanclo incluslo em Ordem do Dia. 
9-~-80 - lndufdo em Ordem do Dia,~ aprovado em 

I' turno. 
16-ID-80 - Incluído em Ordem do Dia para apro

ciaçil.o em 2' turno, tem a discussi.lo encerrada, voltando 
.l5 Comissões competentes em virtude do recebimento 
du Emendas de n'& I a S de PlenArio. 

11-11·81 - Aprovado na Comil&lo de Conotituiçlo e 
Justiça Parea:r pela con1titucionalidade e juridicidade 
das F.menda5 de PlenArio. 

29-9-8.3 - Aprovado na Comis!ilo de Finanças Pare
cer c:ontr:irio As Emendu n•s I, 2 e S, e favorivel ls de
mail Emendai, com Suhemenda que ofc:rcc:e à de: n• 3. 

3-10-83 - Lidu5 cm Plenário 01 Pareceres nts 856-
Ct:J e &57 -Cf. sobre a" Emendas. 11. ma.Wia ficou aaua.r
dando inclusão em Onlem do Dili. 

•• Molfrla - tnmluoçio oonaol 

13 
PROJIITO DE LEI DO SEN .... DO N• l80, DE 1980 

Votaçio, c:m primeiro turno (apreciaçlo preliminlll' da 
con•tituçionalidadc:. nos termos do art. 296 do R.esimc:n
to lnterniJI)., do Projeto de Lei du Senado n• 280, de 1980, 
de auturia do Senador Itamar Francu, detc:nninando que 
a Ordem d01 Advogados do Brasil opine sobre a eiCOJha 
de: magil\radoa que: dev11.m intqnr tribuna.ia com juril
diçilo em todo o território nacional, tendo 
PARECER, sob n• 634, de 1983, da Comil&lo 
- • CaudiUicio o Jullllca, pela inconolitucioaalidade, 
com voto vencido do Senador JoR lanécio Ferreira. 

O 511. PRESIDE.'IITE (LomaniO Jdniorl - EstA en
cernt.dlll a seulo. 

(l..nanta.u a H.Jsio às 17 hOifU t SJ mlrrutO.J.) 
DISCURSO PRDNl'NCIA DO PELO SR. MIL· 

TON C:4BRAL NA SESSAO DE 16·11~3 E QUE. 
EN1'REGl'F. À REVIS.iO 00 ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O 511. MILTON CABRAL (PDS- PB. Pronuncia o 
scsuinte discurso.) - Sr, PI'Ciidente, Sn. Senadores: 

No mb pa5sado usistimC'I l pauqem do aniven6.rio 
da PETROBRÁS, precisamente l de outubro de 1913. 
Hujc: venho a esta tribuna para comentar o evenlo e pe
dir a atençlo do~~o meus companheiros para o que vou di
a:r a respeito desse importante: acontecimento, que:, ao 
que: sei. niio teve aqui, em nouu Plc:nArio, ressonância 
maior. E:. portanto, um alo de ju1tiça que nó1, Senado
res, dediquem~ alguns minutos à comcmoraçio dos 30 
anos da PETROBRÁS. 

So mês paiSõldo. prcc:isamcnte a 3 de outubro de 1983. 
foi comemorado os 30 anos de: criação da Pf:':
TROBKAS. quando Gcullio V11r11Ssam:ionou a Lei n• 
.:!.004, embora, a riso r. a Empresa tenha sido efelivamen· 
te instituída em 12 de mal'Ç(' de 1954, ainda no Oo\-crno 
.Je GeUilio V a rgas. Sua implcmentaçilo, polim. realizou
se nas administrações de: Joio Cali Fihu (19S4) e Nercu 
Ramos (IQ55J. 

Sr. Pmidente. Srs. Senadores, a idéia da refinação do 
petróleo no território nacional acontc:ceu na mesma épo· 
ca da implanlacio da sidcrurs;ia. Ambas marcam u &ur· 
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&imento do Brasil indusuial do pól-sucrra. Porfm, 1 PE
TROBR ÁS. pela rapide.l: do seu cbn1envolvimc:nto, c:xtc:n
lilo de sua Arca de atuaçio e volume de negócios, tornou
«e a maior demonslraçlo tecnolóaica. industrial e comer
cial do~~o bra111ileiros. Hoje ela se culoca en1re as 20 maio
res empreso~~t du mundiJI. Pnrlanto, ate: aniversArio da 
Pi:TROBRÁS usume especial sisnificaçlo, e, por is10 
me5111o, precisa ser mais uma vez enaltecido, pan r.car 
bem nitidn o resistro de sua importincia nos Anais do 
Senado Federal, 

U se vio trio ~dos da fundoçAo da PETROBRAS, 
certamente: um momento hisl6rico, coroando o exilo de: 
uma luta impressionante travada por denodados patrio
tas. que, durante JS anos. de: 1938 a 1953, enfrentaram e 
venceram o c:ac:omunal poderio do truste internacional 
que pretendia dominar as noslll!ll reservas de petróleo, 
uma riquem que lha parecia ser de arandc: potencial. 

A criaçliJ du Cllnselho ~acional do Petróleo, c:m 
1938, c: a regulamentada instalaçio de reJinarias, em 
1939, furam datas impnr,antes. Em \94S. o CNP abriu l 
iniçiati\·a pri\·ada o processamento do petróleo. enquan
to era arquivada a proposta de uma refinaria atalll.t. 

0 pc:rsislente intereSR do trustc fez estimular arupos 
na~ionais a se as.50Ciarem a ele na ~nstruçlo e opençilo 
de refinarias. Houve:. entretanto, srupos nacionais inde
pundcnteli que reagiram, c fizeram frustrar cues objcti· 
VOi. A liderança coube, c:m primeiro lugar, aa eitada 
CODL"Orrincia, ll empresa eminentemente bra11ileira Refi
naria do Distrito federal S.A., de ini~iativa do paraíba
nu Draull Ernann)' de Melo e Silva. Após o cumprimen
to-de: pesadas cx.ipncia;a. a concesslo roi autorizada pelo 
C~P em ja11eiro de 1946. F.1ta foi a empresa c:fetivamen
te pi.cmeira. que: abriu, com sua finnc:za c perserverança, 
a rennaçãu diJ pc:lrólc:o no Brafiil em escala industrial, c: 
dQ~ modo IDC\lrajou oulros brasileiros a trilhucm o 
mesmu caminho, inclusive o próprio Oovc:rno, pois o 
Prusidente Outra. me~es depois. em setembro de 1946. 
lumaria a deçislu de criar a primeira refinaria Cltdtal. 

ASIIm, o empenho e o exemplo do empresariado na
cional estimulou o CNP a retomar o antiao plano de ter 
a sua própria unidade industrial. Da( a auinatura do 
Decreto-lei n• 9.881, de 11>-9-1946, pelo Preoidento Euri
co Qa5par Outra, criando a Refinaria ~acional de Pe
tróleo S.A. Em 1947, hberto o cndito.e em 1948 desa
propriada a Area em Candeia, na Bahia, l beira do rio 
Mata ripe, onde seria IOC'alizada esta primeira refinaria 
de iniciativa do Estado. 1-:m 1949, 6 aberto o crklito para 
aquisiçlo de uma segunda unidade, a ser constru(da ain
da sob a adminis.traçio do CNP,Iocalizada em Cubatio, 
Silo Pau ln, ma111, somente em 19!i I 6 desapropriada a •rea 
proposta. Oetlllio Varps, em acu novo periodo pml
denoial, prop<'lc, em 19SI, oeparar, no CNP, a parte in
dustrial, 10b sua jurisdiçilo, para transfonn6-la na PE
TROBRÁS. Em realidade, 1al empenho chesou a 
materializar-se em 1953, ao fim de longa batalha parla
mcn,ar. quando a l.ci n• 2.004 foi promulaada, a 3 de ou
tubro. 

floje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a PETROBRÁS 
~ esta maanilic:a realidade, uma viva c:xprau.ilo da vonta
de e da compcthcia dos bra&ileiroa, o que muito nos or
gulha. O seu éxitu vem comprovar como eslavam cerlo5 
aqueles que.. nesta Casa c na Cámara dos llepu.lll.dOI. fi
zeram impor o monopólio e111uial da pesquisa, lavra, re
fino. tran1purte, comerdali1.açi1J interna e exlerna. do 
petróleo. 

lndisc:utiveiiJ!entc, lanto A ~poca das dc:cili6c:l como 
hoje em dii1, trata-se de um sigantesco n~io, de di
mcnr.ôe'i tiln avantajada• que a iniciativa privada brasi
leira nio teria ~ondiçõcs de reali7&·1o. &alvo sumc:tc:ndo-
51 ao eontrole do truste internadonal, de vocaçilo e prA
tica monop.1Ustica.. PurCm, enue dois monopólios. um 
eRtrangeiru e outro nacional, mesmo nte sendo estatal, 
eu rreriro ,, na~ional. Esta t. e 111empre foi, a verdadeira 
opçiio. 
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Como .. tA a P~TROBRÁS? O que ela representa hoje 
para a nussa economia. e sobretudo para a nossa auto
nomia pulrtico-econümica? 

Sr. Preoidentc, 5,., Senadores. • PETROBRÁS ini
c:iuu 'SUill operações a lO de maio de 19S4, apó1 ter rece
bido o 11cervu do (.",_.-P, ava~liado, naquela ocasilo, em 
16S milhões de dõlares. Eslc: acervo compreendia as ins
talações doR campos do Recóncavo baiano, ben1 da Co
miMJI.o de InduRtrializaçio do Xi1to Bctuminoao, wna 
refinaria c:m fase de montaaiiD1. a de Mataripe (BA). vin
te e dois naYiol pclroleiros e o projeto de refinaria de Cu
balio, em Slo Paulo. 

Contando h~Jje como ICis 1uhsidiArias • dezenas de co· 
ligada&., a PETROBRÁS atua em todo o território nacio· 
nal c no exterior. As atividades de exploraçlo de 1ua1 
Jublididrias, embora situadd1 fora dajurísdiçlo do mo
nllpólio estalai. silo desenvolvidu em Arcas carentes da 
presença do Esiado e tem contribufdo de forma substan· 
ciul paru reduzir 1 dcpendéncia externa o pruporçionar 
divisas nc:ceuãriu à minimizaçlo doi efeitos da critc 
L"CCnõmi~a d01 últinOi anos. 

A PETROQUISA foi criada pora definir a polftica de 
atuaçilo do Estado no 11tor pctroqurmico. diante da el.· 
pectativa de arande cl'Cil:imcnto dessa indiiatria no Pais e 
da creKCnte necessidade de C5timular a intearaçio entre 
as ireas estatal c: privada. aarantindo o fornecimento de 
matérias primas. basicame:n\e o l:!tcno, a preçoa estivei& 
c: competitivos. Em 1982, L'Om IC'U capital totalmente 
11Ubscriro e integralizado, a Empresa teve um faturamcn
to bruto de C:rS 7)1 bilhôes, contribuind" para o 
equilihrio de no1111oa5 contas exLernas com exportações no 
volor de USS 283 milhile&. 

A PETROBRÁS Distribuidora, responsAvel pelo 
ablillstc:cimen\u de combu•t{vcl em todo o tc:rri\6rio n.,. 
cional, é hujc: a primeira Empresa do ramo em volume de: 
vendas. c:~J~m um faturamentu de Cri ltrilhão, em 1982, 
e uma participaçilo de 38~ do mercado de: dc:rivadOI, 
atendida pelos 4.SOO postos de disLribuiçlo. 

A BRASPETRO foi con1dtulda objc:tivando nduzir o 
sastiJ de: divi1a1 com importações de petróleo e outros hi
droc:ubonetos atnvb da cx.ploraçio de fontes pr6prias 
de 5uprimcnto cm outmR pafscs, a exemplo da Aq61ia. 
Colúmbia e Iraque, onde obtém uma ~dia diAria f!lobal 
que: 11upera os lO mil barris. Pela venda de serviçoa e po
tróleo produzido no exterior, esta subsidiAria teve um lu
cro operacional de USS 70 milhilco, em 1912. 
A~ 197S a BRASPETRO atuava tambán na buoca de 

novos mercados para produtos brasileiroa de c:xpor
taçilo. Mas a atividade assumiu tal importiineia, que lo
vou a Pf.TROBRÁS a criar a INTERBRÁS paro usu
mir aa r unções de ••trading company". Esta Empresa foi 
rc:spons6vcl por 13~io du tola) das exportações bruileiru 
em 1982, ou seja, liSS 2, 7 bilha... A previlio para 1913 
6 de: liSS 4 bilhões, o que aiJnifa um aumento de: 4711. 
Os psto• com importaçio liquida de petróleo no ano 
pt~ssado foram de USS 8,6 milhacs, prevendo-se a ro
duçio pa.rv. USS 6.8 em l98~. valor que ac situarA. acim& 
dos L.:SS lO bilhões CB51J fos~e mantida a tendéncia CI'BS

cente da iiltimB db:ada. 
A PETROFERTIL teve sua criação juotificado pela 

nCCCS5iddde de c:xa:utar o prosrama de insumos qrlco
lali. ha.•icamente arnõnia c ur6ia. vi1ando A. auto-
5Uii~i6nc:ia do Pais no setor. A tarefa nilu era a'rativa I 
iniL-iativa privada devido aos ahos investimentos c: eleva· 
d11s escalas de prnduçilo que se faziam na:e~sãrias. Em 
11182, esta Empresa produ1.iu fenilizanta no valor de 
CrS I J~ bilhôe!i, representando uma economia de divisas 
de USS 327 milha... 

,\ PETROMISA, llltimo ouboidiAria criada pela PE
TROBRÁS, em 1977, tem como finalidade a pcsqui58, 
indusuializaçi1\J c come'l'\.'ializaçilo de minerai5, princi
palmente clorelu de polúsio. fertilizante at6 asara total
mente importado. Seus in\"CSlimentoa nu ano passado al
can.;aram o montante de CrS 11.4 bilhcles, 80'\ dos quais 
..Jc5tinad,,s aos projL"I:Os TaquarifVauouras. em Sergipe, 
e o de pesqui58 mineral no m6dio Amazona. A pro-
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duçlo brasileira de pol.lssio, a panir de 1984,atA avalia
da em 1.500.000 toneladu anuais. extraldu de uma roo 
acrva de S60 milhões de tonelada• de min6rio. A Emp~ 
sa tambtm vai produzir enxofre. para cuja importaçlo o 
Brasil delpende hoje USS 125 milhlla. 

A FRONAPE tem uma f'rota de 66 navios, com 
4.84J.593toneladaa do porte bruto de capacidade opera· 
cional. Estes participam com 42'1 no lOtai da carp 
tnnRpm18da, aendo o restante conduzido em navioa 
afretados.' &ta participa~o M amplianl com a incoi'J'O" 
raçlo de 12 navios. em fase de conatruçio. 

Para termos uma i~ia da dimenslo dos trabalh01 da 
PETROBRÃS no campo principal de aua1 atividadcs, 
vejamos ala uns de seus dadoa maia recentes: de janeiro a 
junho de 1983, foram perFurados 989.364 metros, com 
previ1lo de atinW,r 1.500.000 at6 o r mal do ano; de janei
ro a setembro, a produçlo em terra foi do 38.311.794 
barril e, na plataforma eondnenral. de 50.311.079 barria; 
os inYUIImentoa ncatel dez meses atinairam Cri 802 bi· 
lhêles nas atividades do exploraçlo e produçlo. Em 1982, 
as reservai alingiram 1,7JS bilhlo de barris e o (atura
monto bruto da Empresa ultrapuaou oa CrS 4 trilbilea. 

Como forma de aliviar a Naçlo do enc:arso de inven .. 
tariar u reais pouibilidadoa doa 5,1 mllhilel do km' do 
bacias sedimentartl, no Oowcmo do Prelidente GeiRI. 
em outubro de 197S, Foi decidida a abertura da .. plo
raçlo ls companhias privadas, com pri-,.illaiOI para aa 
nacionais. atra\lh dos contratos da aerviço com clAusula 
de ri!ICO, an que 11 conuatadas 116 t1m direito a qualquer 
tipo de remuneraçio se for encontrado petróleo em 
quantidada comctaait. As conltatac(Je:l do feitas mo
diante concorrincia, u.iaindo-ae comprovadll idoneida
de como requisito büico. Ap6o I anoa de implantaçlo 
deue aistema, a Empraa rqistrou 141 oontratoa. dos 
quais 72 estio conclufdoa. Foram reallzadoa pelu con· 
tratadas inYOIIimontm em tomo da USS 1,445 billtlo, 
n01 96 poços perfurados at6 o praente, c destaaomente 
um vem demonatrando aer de operaçio comercial. 
Trata ... de poço om fhonte ao litoral aul da Bahia, poa
quiaado pelo mno6rcio PECTEN/CHEVRON/UNIO. 
NOJL <Uja produçlo dilria 0116 oendo avaliada em 
1.700 barris. 

Vale deataoar o empenho da PETROBRÃS no de...,· 
volvimonto tec:nok!Jico, CXJm projetos queji a...-ntam 
si@:nificalivoa re1ultadoa na melhoria da produtividade. 
tanto na pc~~quisa como na aploraçlo 1 produçlo, atra
vta do" seu Centro de Pe~qulaas c Desenvolvimento LeO
poldo A. Miluoz do Mello- CENPES, instalado junto 
oo comput da Unlvenldade Federal do Rio de Janeiro. 
Implantado hi cen:a de doia anos. os programa de oti .. 
miP.açlo de custo5 e os circulas de controle de qualidade 
jA proporcionaram economia de aastos de Cd 4,6 bi
lhilel. Squndo a PETROBRÃS, o aumento do 21 ,K na 
produçlu de petr6Jeo em 1982 10 devo A 01<panalo doa 
sistemas de produçlo anlol:ipada, reativaçlo de campos 
antigoli e mhodos e~peciais de recuperaçlo. Eale mesmo 
Centro at•, tamb6m, "dCSC'nvolvendo novos proceuos no 
setor daalcoolquftnica, entre os quaisae destaca o da ob· 
tenção do c:teno a pari ir do etanol. O proces10, jé patcn .. 
toado em divonos palooa, foi oomprovado na pritlca pela 
uperuçl.o cnmercial na Unidade de Produçlo de Salae
m:r, oom capacidade de 60 !oneladaJ anuaia. 

f: rre\"ilita a n:onomia du 70 a 140 milhões de dólares 
na Llnidade de lctni:'ID!ia mais avançada eom o novo sis· 
temu de refino adotado cm Betim. (MO), permitindo a 
ubtc:nçio de produtos nobres ao invá do óleo combustf· 
vel. Poupança de 600 mil dólares anuais deverA ser pro
porcionada peln IU!ieilicador de casca de baba;u, j.i em 
uperaçio na lihrica de a•ralto de Fortaleza. 

A ~ri!ll dn pelrólco dL"Iiperluu a çonsciencia nacional 
para a urpnlC nece!llidade de realizar pe~quisali de ron· 
les alternativas e ntabeiL"arr fonnas oonfibci!l de fume
cimento. Com a imrortaçil" de cerca de 80'i do consu
mn global. impunha-s.: ao Pais a mudança da estrutura 
de fonte!l prudurora1, wmo fonna de redU7ir a depen .. 
dência do estran11eiru e a conseqUente \"ulnerabilidade 
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ec:on6mica. Dentro desse objetivo, a Empraa vem dan .. 
do sua contribuiçlo no aentido de viabilizar projetol al
ternativos, entre os quaisae destacam a utraçlo do 61eo 
de roc:hao do Killo, a produçlo do llcoola partir da mBD· 
dioca. a pacificaçio do eanlo. e a ini.IJlliva u.ploraçlo 
do ga\1 natural. 

O PROÃLCOOL COIItou com o acervo toc:nol6sioo o 
.. poritnoia da PETROBRÁS no transporte o armazena· 
acm de combustlveis. Entre u primeira contribuiçaes 
ao PROÁLCOOL, por exemplo, destacam ... a reali· 
zaçio do proccaso de mistura do Alcool anidro c a dialri
buiçlo do produto em todo o território nacional. 

Daenvolwndo um tctor indultrialaltamen:te •peeia
lizado, a Petróleo Brasileiro S/ A oonsesuiu tomar o Bra· 
sil auto-suficiente na produçio de derivadoa. inclusive de 
psolina para aviaçlo1 e proaesue na biiiCI de auto
suficiencia da própria mattria prima. o petróleo natural. 
Altm di110 criou a maior frota de peuoleiroJ. da Amtrica 
Latina. A5111U1DU o desenvolvimento da indOstria de 
base no aetor da pelroqulmica, com o indispcndvcl IUo. 

porte do pesquisa tecrtolóaica, o que permito hoje ao 
Brasil ser competitivo no mercado internacional, com .. 
provado pelas sUCCIIivas cxportaç6es para divenoa mer
c:ados, a exemplo do Japlo e da China Continental. 

A novidade que irA dar arande repercu11lo ec:on6mica 
~ o impulso dado a posquilla • e.portaçilo do ... natural, 
notadamente nos poço• da rcgiio do JuruA, no Amazo •. 
nas. e a captaçlo no litoral do Rio Grande do Norte, 1 

no Estado do Rio de Janeiro que estA aarantindo a for .. 
maçio de uma reserva estimada em •Arias aentenu de 
bilhàe's de m'. Nare panicuJar. a lendo que 1111 C'OIICCD· 
traçlo de gá!l natural deverA Hr utilizada para acelerar a 
desenvolvimento industrial das rqpCiea Norte e Sordes
te. e nio o Ccntro..Sul, como catA sendo inicialmente co
aitadu. 

l::.u queria solicitar a atençlo dos Srs. Senadora por
que hA, realmente. um plano de transferir, de canallzar o 
aAs da Reailo Amazónica para o HU aproveitamento na 
Rosiilo Centro-Sul. Eu aoho, Sro. Senadora, que hA ca· 
Jtncis de meioa para o dclenvolvimcnto do Norte e do 
Nordeste. 10bretudo do Nordeste, onde temos uma po
pulaçio de J5 milhlla de habitantes, que ~ maior do que 
a populaçlo da AI'(IOntina - .... 6 que 6 o dado intora
IBnle- e 6 evidente. coma IOdos 1&bem01. a car!m:ia de 
recui'IDI naturais naquela reailo. 

A canaliza~lo de ps natural para aproveitamento na 
própria R11iio Norte e no ~ardeste. indo at6 Camaçari 
na Bahia. acompanhando o litoral,aeria, de fato ntraor· 
dinbio instrumento de apoio ao dacnvolvimato rqio· 
na I. 
~ mais do que evidente que essa riqueza jA comprova

da. dever4 atender A ca~ncia de recui"IOI naturaia que 
possam viabilizar empreendimentos nas rqiGes que es
tio aol"rendo aravcs problemas de empreao e subempre
so, cumo 6 o Surdesto, onde oen:a de 45% da populaçlo 
ativa 11 enquadra neste quadro negativo, ou entlo o 
Norte, que por vasEidio pode qaralhar o acedente po
pulacional do Nordeste. desde: que haja condiçc}c:!l efeti .. 
va1 de uc:upaçilo. Devo IL-mbrar que o Sordeste. com 
seus 3~ milhõl) de habitantes. significa uma naçlo mai!Jr 
que: a Argentina. O gá11 natural abundante considerado 
ptPos espcociali.,:las como o ene.rg!t.i~o de: maior futuro 
nas próxim:~s d~ada1, ne!ill: período de transido que tc
mos entre a perspectiva de esgotamento do petróleo e o 
sur1imnnu de novas rontcR energi:ticas inesgotáveis. 
prtwavelmrnte u fusiln nuclear e o afm)vcitamento do hi
droJr.i-ni•"· prcvisto1 para depni11 da segunda d6cada do 
próJ~.imll !léculu, tem, assim, O &Iiii natural. nü próximos 
dé.:udas, a p051ibilidade de aer um dos principais energe .. 
cico5 e mariria-l'fitnõl para diverso~ui indti:strias. O Ccnrro
Sul do Paili dispõe de outras altcmalivas c e1timulo1. 
J'l)rlanl.l), o g.is naturul para o Sorte c Surdestc terã a 
possibilidade de inteBrar a rcgià('l e 1ignificar. c:omo di!ise 
e repihJ. extraurdinârio impulso ao seu dnenvolvimento. 

A PJ:l"ROBR..4S tem in.:enrivo• a participuçlll do em
('n:liariadu naciunal nos 5eu!l empreendimcntns. inclusi· 
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VI, promovendo I fabrica.çlo no Pais de arandc parte 
do1 equipamentos e componentes, desse modo benefi
ciando a economia interna e absorvendo a tecnologia in
dispensAvel ao nosso desenvolvimento c A espeçializaçlo 
crescente da mio-de-obra naL.;onal. Este 6 um item. tam
~m muito intere1111nte. O Brasil, at6 pouc:oa anos atrAI, 
era um tradicional imponador de Lod01 os equipamentos 
indispondvois A .. pJoraçlo do petróleo. Hoje, estamo• 
razendn as plantafonnas submarinas e 01 diversos mode
los de platafonna1, e praticamente, toda a estrUtura de 
uma refinaria de petróleo, ou de uma petroqulmic:a tem 
cerca de 809& produzida em território nacional. 
. Enfim, I srundo o elen.:o de roaliz•ÇI)a da PB

TROBRÁS. e os citada~ do sufu:iente1 para comprovar 
que a Empraa soube honrar a confiança daqueles que, 
durante longos anua, se empenharam pela nacíonali
zaçl.o desse dcL.i1ivo setor industrial. 

A PETROBRÃS, mostra asara au povo brasileiro que 
con!iCsuiu vencer a luta contra a advenidadc de um terri .. 
tório de proporçÕCI continentais, cujas fronteiras j6 fo .. 
ram ultrap~~uadas para atingir a plataforma continental, 
e dai outroa continentes, onde tambbn vem encontrando 
o precio50 combu1tlvcl. num processo inteliJente de cx
ploraçit> que ravorec.-c a noiiB balança comercial, e aa
ranle um 1eguro fornecimento. 

Retiro-me ês tentativa, com suceuo, com ê.Uto, que a 
PETROBRÃS trem Feito no exterior. 

O Sr. Vlrlllfo T(m. - l'emtito V. Ex• um aparte 
nobre Senador? 

O SR. MILTON CABllAL- Concedo a.palavra ao 
nobre Senador Viramo Tlvora. 

O Sr. Vlrafllo niYOra- Faz muito bem V. Ex•, maia 
uma YCl, trazer ao conhecimento do PlcnArio as reali
zaçdes da PETROBRÃS, e maio do que illo, trazer a d• 
bate Cl!iC problema tio palpitante. Companhia malsina
da ponanlo, mu ju!ltamentc que tem em duas OJ'iniGCI 
que nus peÍ"mitimos tnuer • lume: neste PlenArio. por in
suspeitas que 5ilo. ~ realmente uma empresa de que 11 

deve orsulhar o Brasil. Lemos transcri~o. em 1975. 
Lembra-se V. Ex• aqui nos batemos, at6 muitluimo, o 
primeiro mandato de Senador que pouulmos, contra os 
chamadOI contratos de riac:o. 

'"dincilmentc as companhias internacionais de 
petrú(C\) obteriam exito na u.ploraçla de petróleo 
no Pal5, !IC perscsuiuem l!aminhos tradicionaia. A 
PF.TROBRÁS, jj dm:obriu os l"l!RdOI ~a plata· 
fonna continental. E as empresas estrangeiras teria 
de investir pelo menos um certo tempo para se atua .. 
Jüarern ao nlvol da PETROBRÃS. ". 

Isto. nada mais, nada menos, que o Consultor do De
partamento de Estado dos t::stados Unido5 da Am6rica 
do ~t>nc. William Fischer, em 197!i. quando fui tomada 
aquela medida pelo Governo brasileiro. E. mais do que 
ililo, a pala\·ra abalizada de um nobre colega n0550, crfli
c:o morda.t daquela companhia: 

" ... - 5ua cficiên..::ia operu..::iunal concreta nio 
dc'-e ser 5ubestimada. Po!lsui excelente corpo de 
JL"Úiopos. que adquiriram rcspeíto internaC'it,nal. 
Soo• pari.: do insuL-esso da pesquisa revela apenas a 
pou~a (çrtilidade de n\l:ssa llltrutura aeológka, me· 
no!o pr.:nhe de riqucza!õ do que im3gina\·am nos~~;t>s 
"nad,malein1!õ'". Sa aluai cri!it, n 1is1ema de ahaste
cimenll1 "peruu ~om nu.mh·eJ efic-J.ci11. poi11 cun• 
gu imo! ati: apura c\·itar compras subJtanciais no· 
"men:-;ldo spol"", o que teria :~~idu urn '"desastre den
tr,, d,, deo;;~.:~.trc•·. •· 

O Estado d• S. hulo, 25-11-79 - t('lberto dr Oliveira 
Cumpus. hoj.:. Stmh.lur da R.:públic:a~. 

O SJI. 1\JIL'I'O!'o CABllAL - Meu coru Senador 
\'irglliu T;ivura. indiscutivelmente os nllmeros apreaen-
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lados pela PETROBRÁS do impnuion•ntcs o, diante 
de tantos problemas que 1 naçlo atraveua, al&uns da
penam maior curiosidade, mu cpes da PETROBRAS 
merecem ser de1ta~o"Kd01 porque do nllmeroe politiYOJ. 
Nós nos aeotilumamol a dia:utir nllmeros neptivoa. o 
nouo quotidiano~ discutir nllmeroa nasativos, mas aqui 
temos um aprecilvel acervo de realizaç6n poli.tivu que 
imprcuionam e, como diz o Senador Vir,Oio dYOrL no 
pasaado, uma empresa tio c:crcacla de descrtdito, tio 
combatida, hoje, e1a vem mostrar ao Pais o acerto que 
reprnentou a iniciativa do Presidente Dutra e dos parla
mentares, deputad05 e ~enadora que luwam no Con
II'OIJO Nacional pela aprovaçlo da Lei a• 2.004. 

O Sr. Gulia MiiUor- Permite-me V. Ex• um aparto'! 

O SR. MIL TOS CAUAL - Concedo o aparto ao 
nobre Senador Gastio MUller. 

O Sr. Gullo Miller- Senador Milton Cabral, na Li· 
derança do PMDB, quero c:onaratular-me com V. ex• 
por ••inalar, neste momento, no plen4rio desta Casa, 
para que conate dos anais, ponanto, oa 30 anos da PE
TROBRÁS. E, ao faP-lo. quero noordar, para quetam· 
b6m se homenageie a mem6ria de doia Praident• da 
Roj.lblica que esti..,.m vinculadoo ao problema que 
culminou com a oriaçio da PETROBRÁS. o Pruidanto 
Getólio Varps e o Presidente Dutrll ... 

O SR. MILTON CAUAL- Doio mat"""roSICIIICI ... 

O Sr. Gollio Mllllr - Um mato-1rosscnse o outro 
p6eho. De modo que cu 1ostaria de aolidarizar-rae com 
V. Ex• e com as homenqens a PE.TROBRÃS,elembrar, 
para que conste no5 anais, um preito .l memória desses 
dois srandes brasileiros, e, por eoincldéncia, um 6 meu 
conterrâneo. que também participaram ativamentc na 
eriaçio de tio imponante instituiçlo brasileira. 

O SR. MU.TON CAUAL - A&radoço o seu aparto. 
Prossiso, Sr. Pn:sidente: 
Aso~ a meta, como anuncia o Mini.ltro C6ur Cais. t 

chetarmos em 1993 com importaçio zero em petróleo. 
Para esse fim, toma .. se imperio50 um proarama con.iusa .. 
do de conscrvaçlo c aubltituiçlo no consumo de deriv ... 
dos de petróleo, com o crescimento da produçlo naeio .. 
nal des5C c:ombustrvel. 

Prevê-se. entre 1983 e 1993, a ICIUintc altcraçio do 
pernl de refino: 

Oleo Dieocl 3 1.0'1. para 40.0'1. 
Olco C ombust!vol de21.0'1. para 15.0'1. 
Gaoolina 17.0'1. para IJ.IJ'I(, 
GLP de 7.S'ill para 1!.0'1. 
Nafta e 1asooduto do 9.0'1. para 10.0'1. 
Outro• de 14.S'lo para 11.0'1. 

A produçio sofrenl profUnda• mudançaa. Em 1993, 
dos 478.000 b/d de óleo di-1 necoaslrios a atendimento 
do OJnsumo, os óleos YCgetaia entraria com 30.000, o IJ .. 
coai com I s.ooo. a eneqia cltuica com 10.000, o p. na .. 
tunt.l c.om I 8.000, e outros pses combustWeil, a exemplo 
do ai> de carvilo. ps da biomusa, III:. com S.OOO bfd. 
Portanto, os 400.000 restantes serlo &1118Urados pela 
produclo nac.ional, que nesta altura deverA atinair 
!.000.000 b/d de pelróleo. Esle perfil de produçio de 
óleo diesel podr:ré aer ainda modi.ru:ado a no110 favor,ac 
tivermos ampliado o aproveitamento do pa natural e a 
utilizaçio de g6.s metano, Alcool c óleos veptail, eom 
po1sfveis aperfeiçoamentoa tecnolósicos, tanto nos com .. 
bustiveil como no rendimento dos motora. 

Do c:onsumo do óleo combuat!vol, que em 1993 dcv«ê 
atin1ir :ui3.000 bfd, cerca de 40'i!, oerio pi"OYOaientos de 
fontes altcrn•tivas, restando, paio. ISO.OOO de produçio 
do 110110 próprio potr61oo. Ao fontes alternativa de61eo 
combustiveisserio ps natural, óleo de xisto, earvlo mi
neral e veptal, eletricidade e p.ICI combustJveia. 

Para a sa10lina, a prevido em 199J aponta um consu .. 
mo de ISO.OOO b/d, dos quaio 20.000 oerlo do fontes ai· 
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tc=rnativas. Eata preyislo poderê ser tambtm bastante 
modifiCida, pela entrada mais viaoroaa do i1cool com .. 
bustlvel, o que pode atinsir a lQOII,, permitindo deue 
modo a nponaçio da 1110liaa tamb6m IQOII nacionali
zada. 

A '"perform•nce•• d• PETROBRÁS pode sar bem ova· 
liada pelo• sucmivo1 record"' de produçlo que vem al
cançando praticamente a çada mil. AJora, cm no-
vembro, tim-se conhecimento di que d produçlo nacio-
nal atinaiu o total diArio de 384.187 barris, se aproxi .. 
mando ropidamente da meta estabelecida de 400.000. 
Nlo resta ddvida que a meta do 1914, de 500.000 b/d 
tem condi~ de ser realizada. 

Esta n6mero1 do Minist.6rio das Minas e EDeqia po-
dem variar, mu do faCI.Ivell, desde que continue au
cmdo, como mn, a deau:oberta de n.ovu I'CIII"VVI. Como 
vimos, em 1982 Citas eram de 1,7.15 bllhlo de barris, com 
acrtscimos de IK aobre o ano anterior. Provavelmente 
encerraremos o ano de 1983 ultrapusando 01 2 bilh6n 
de barris. Para \ermos uma uploraçlo anual de 
1.000.000 b/d, como ealê sendo c:omontado, o Bruil de
veria contar com pelo meno1 uma reaerva viAvel para 15 
anos eoniCCutivoa de exploraçlo. 

Tais nllmeros impressionam e me alllltam com 16riu 
d4vidas. Tamblim nilo dou maior importlncia ilquolc ar
aumento de que 1e o Paf• tem tanto petróleo aaim por 
que nlo IC explorou na proporçlo das nec:euidadn. que 
conoomem bilhi!cl do dólares a cada ano? Se hi reservas 
suficiente~, por que esperar lO an01 para apnweitA-Ial? 
Embora reoonheça c:omo 6 diRei! multiplicar o produçio 
em cuno espaço de tempo, meamo apelando para 01 con .. 
uatos de ri...,, realmenll! euu indqaç&lo do vllidu e 
mcm:edur•s de completoa IKiarocimcnlol de parto da• 
auloridade5 do setor, notadamente do Ministro du Mi .. 
nas e Energia, que fez o tio etpetacular anllneio. 

Es5as cnlocaÇi]cs, no entanto, nlo invalidam e nlo fa
zem negar a excelente po.aiçlo que Oitenta o 1rupo PE
TROBRÁS. 

fliesla hora dillcil que alravasa o Brasil, o arupo PE
TROBRÁS apresenta-se em dia com o p&~amento de 
scu5 fornecedores e empreiteiros, provavelmente allniea 
estutal nessa situaçlo privilqiada. Por outro lado, seus 
dehitus atin1lam a CrS 186.4 bilhões, em março deito 
ano, correspondendo a apenu 7.2c.t do total do sistema 
empresarial do Estado. ou seja, de CrS 2.S81,4 bilhllcs. 
Se levannos em conlideraçio a oxcepc:ional~:antribuiçlo 
do Grupo PETROBRÁS loxponaçlo, el reduçio ara· 
dativa da imporEaçlo lfquida de patróleo, estimada em 
torno de liSI 6.8 bilhõa para 1983, farcmosjutiça em 
reconhecer que aua boa !lituaçlo a exclui das contunden
tel criticu. que c.omumente do endereçadas is empresas 
esLatais, de principais causador~~ do aflitivo quadro de 
descontrole no endividamento. 

Sr. Pre.&idente, Srs. Senadores. 
Do me~mo modo que falei nata tribuna, no dia I• de 

junho de 1973, e depois em 30 de qosto d•t• mesmo 
ano, anta do primeiro choque cau11do pelo aumento de 
preços do petróleo, detonado em outubro, quando aler
tei, oponunamente, u autoridades bruileiru para a c:ri· 
se energttica que surgia oom toda nitidez no horizonte, 
hoje, passados 10 ano5, volto a insislir, por ser tambem 
oponuno. por uma polr&ic:a mais realista e viFtosa no 
c.ampo eners6tico. AliA&, devo Jalientar, que, ROl dois 
choques do pelróleo. 1973 c 1979, nilo 16 o Brasil 
mostrava .. •• despreparado para enfrentA-la, como o til· 
to do mundo, apesar das adYertenc.ias. As medidas de do
rosa. no caso bruileiro, nio cabiam l PETROBRÁS, 
como muito111 queium, mas ao Ooverno eomo um to
do. Afinal, u medidas de earltcr econ&nico, u dimri· 
zes minisleriaio, nilo do ditadu pela PETROBRÁS, 
portanto, nlo lh1 cabia nenbuma raponubilidade em 
prcpa.nr o Brati1 para a crise que sa anunc:iava. 

Como reafinnei na considera• finais e conciUIGa 
do relatório da Comisdo de lnqu6rito do Acordo Nu
clear c:om a Rep6blica Federal da Alemanha, o Brosil 
tem Iodas as condiÇI1ea- atendo territoral, tecnolosia, 
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e aente e&JHiz - de alc:ançar a pretendida autonomia 
ene:ratt:iea, baseado muito mais no daenvolvimento de 
fontes alternativas do que na exploraçlo intensiva d11 
reservas de petróleo. 

Se ntamoa diminuindo oa dilpindloa com o lmpor
taçlo de petróleo, e como o serviço da drvida uterna • 
tA a exiair enormes l&crillc:ios na poupança de divi1u, a 
melhor diretriz to exatamente canalizar para o setor 111.,.. 
Ptico boa parte do1 no1101 ac:aa01 recunca financei
ros, 11inda po11srveis de serem mobilizadol, para forçar 
exatamente a reduçlo nos Slltol da111 mcsmu divilll. 
Esta pol!li<:a traria. al6m do multado pooltivo da eoono
mia cambial, a criaçlo de um formidivel mereado de 
empreao. outro crucial problema que a Nac;lo hoje en· 
rrentll.. 

Por que duvidar deota realidade? O que ealê noa impo
dindo de ataear com qressividade Cite tetor, que~ vital 
e decisivo, quando toda a ~açlo 11be o quo lhe raetYam 

01 próximos ano1, para pq:ar um d6bito que alcanc;ad. 
jl em 1914, a fantbtica cifra de VSI 100 bilhi!cl. 

Por qur relutar? Por que nlo arresi.ÇIIr u mansa• 
para a arande arrancada enera6tica? Esta, ao lado da 
produçio de alimentos, constituem o binõmio que fari 
transformar este Pars. para ser, antes do final date.ecu .. 
lo, ec:onomic.amente 111.udê.vel, pois tem tudo para viver 
na prosperidade. 

O nemplo da pujante PETROBRÁS me induz o 0110 
apelo. Se fomos Clpazlll de criar e detenvolver uma PE
TROBRÁS, oeremoa competentes, oom dóYida, para rea
lizar a ampla autonomia eneqf:tica. de UaMCCndcn.tal 
impoNneia para a economia, aobretudo para quem pre
cisa resgatar a:isantCICOI débitos c retornar o desenvolvi .. 
mento em todos os campos. 

Muito obriJado. (Muito bem! Palmul 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO !o/A SESSlO DE 16/11/BJ E QUE. 
ENTREGUE A REI.ISAO DO ORADOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO {PDS- CE. Pronuncia o..,. 
auinte di!icuno.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Irei Ual.ar de dois assunto& nesta tardei o primeiro ~ 
me exlremamente triste. 

Lamentavelmente, volto l tribuna do Senado Federal 
para dar .l Casa a comovedora 1t0lfcia do cle&a.pareci
mento de um ami&o e companbeiro de Partido, trqic:a .. 
mente mono em pavoi'Oio acidente de trln1ito, na noite 
de domingo próximo passado, em Fortaleza. 

O Dr. Josll Walfrido Monteiro, DepUtado Estadual 
pelo Partido Dcmocrttico Social, vice-Udor da Bancada 
na Aasembl6ia Lc&islativa do Estado do Ceanl, toYO 
morte instantinca, quando uma eamioneta ••varaneio" 
cm que vi~•• !oi colhida por wn Wli que, no verdade. 
~endo de menor porte. ma&, decerto, pela volocidade que 
de~envolvia, causou violento choque que levaria A morte 
o intelipnte c culto Parlamentar cearense. o mais um jo .. 
vem de 15 anos, o atudante MAreio Nunes Perp6tuo. na
tural do rootm-criado municlpio de Maracanaol. 

O Deputado Joa6 Walfrido dooccndia de tradicional 
fandlia do Municfpio de lcó, c.idade que lhe lei'Yiu de 
berço. Teve a sane de aovernA-la como Prefeito Munici
pal, ~endo posteriormente çonduzido .l Assembl~ia Le
gislaliva em duas Legislatura&. 

l:incontrava .. IC no primeiro ano da sua sesundalq:isla
tura, quando foi roubado do convfvio dos viVOI pela 
crueldade da mane. 

O Sr. VI,..Oio Ti..,.. - Permite V .Ex• um aparto? 

O SR. ALMIR PINTO - Ouço o nobre colep. 

O Sr. Vqftlo Ti•on- Nobre Senador Almir Piato, 
Joa6 Walfrido. Deputado Estadual que V .Ex• boje aua 
morte pranteia, foi nosso Vice-Lrdet, quando ocupamoa, 
pela •eaunda vez, a Curulaovemamental de no110 &ta
do. Combativo por excelãncia, homem muito capaz. 
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edolando a def01a do ouu..,.. como oc fouo a dofaa de 
ICUI pr6pri01 intereua, S.EI.• aempre foi c:onhocido pela 
retidlo do carêter, pela absoluta bravura com que. ROl 

momentos maia diflc:eil. 11 portaYI., quando, aeja DOI cn· 
tnvcros ele 1111 &erra, lel'l'a do polfliGI violcata - como 
V.Ez• ube. aeja n01 debata parlamentara, em que 10111.

,. brilhaYO, pelo ful&or da sua intel;pncia, pela oua 
combotividade e - porque nlo dizer - pela atraonli• 
nlria malícia polftic:a de que era pouuidor. Auoci.,..me. 
e comigo, estou certo, todo o PDS ctarenll, a •ta bome
nqem que V.Ex• faz a n0110 correliaionlrio tio Uqicaoo 
mente desaparecido dominso próalmo puoado. 

O SR. ALMIR PINTO -Nobre Senador Virsflio TA· 
vara, ..,adoço o aparte. V .Ex• pintou, com traçoo fortes, 
a personalidade do Deputado Joo6 Walfrido Monteiro, 
que V .&•, como eu, bem o conheceu. 

Advogado do nomeada, era Jot6 Walfrido Monlliro 
ucelentc tribuno. 

Vico-Lidor do PDS na Aooembl6ia l.qialativa. prai• 
diu, com rara competbcia, a Auociaçlo doo Preroitoo 
do CoarA - APRECE. 

Cauda com a Sra. Oonçalinha Moror6 Monteiro, 
doi•ou 6rllos oo Olhos MArcia. laabol, Walfrido, Man:UI 
e. Vinfciua. 

Ao fazer, Sr. Praidento, conotemado, ate reailtro f6· 
nobre, dac;jo oopresaor l Famllia enlutada. a A110111bl~a 
LcsisJaliva e ao Ooverao do Estado, o meu mais profun
do pesar pelo infauato acontecimento, paar extensivo l 
ramRia icoense. DI peaoa do IIII ilustre Prefeito Munici
pal. 

Daejo ainda levar a minha palavn de conforto i 
Famflia do jovem MAreio Nunes Perp6tuo, que, muito 
jovem ainda, foi arrebatado pela morte. 

Sr. Presidente, Sn. Senadora, o acaundo auunto que 
pusa.rei a tratar nesta tarde prende-sei. vilita que fez I. 
Capital da Rop6blic:a uma Comiulo de Professoras do 
CearA. que anta me haviam ~alicltado eoniCJuiue uma 
entrevista com a Ministra da Educaçlo e Cultun, PJ"o.. 
reaora Eather Ferraz. S. Ea•, a titular do Miniat6rio d• 
Educ:açilo e Cultura do nooao Pall. foi por d.maia ... til, 
conçedendo a entrevista aoficitada. 

Sr. Presidente, tive oportunidade do acompanhar 
aquela reduzida Delopçlo do matras do nouo Eltado, 
que, rec:ebidas por S. Ex• a Sr< MiniiUa, rJZOmm um rela· 
to da aituaçlo por que palia o mqist6rio ccareme. e dei· 
10u com S. Ex• ate relatório, vazado DOIICIUintu ter
mos: 

"Em nome doo profeuoreo da rede of"IOial do..,. 
sino no CearA, nO& diriJimos a V. El• pan u.por ai• 
JURI problemas e apresentar u n01111 nivlndi· 
nçOos. 

Com relaçlo lsituaçlo do profcuor, concordan
do com a afirmaçlo do V. Ex• de que a ollcibcia do 
ensino repoUIB no bom preparo ejlaQ -.aenclo 
... ..,.re-. dlamamoo a atençlo para a li· 
tuaçlo doo prof0110ra de I• e 20 srau• do Eotado o 
Munidpios que ae eneontram com 01 111\11 •IAriot 
atrasadoo e defaaados. bem eomo dos prof0110111 
leisos municipal& que aqui no C.r6 ncobom do CrS 
500,00 a Cri 5.000,00 por mh. 

Com relaçlo lsituaçlo du Oléolu, predomina a 
quase total falta de condiç6a materiais pan e1111 
desempenho, ha-do oompre a alepçilo do falta do 
verbas, que n.lo podem ,.. subtlituldal pela tua .. 
colar, principalmente nii5SB 1ituaçlo de crile em que 
a maioria du criança1 da Rede OriC:ial nio tem con .. 
dições de manter as escolu pois seus paia alio d• 
110111prosados, subemprepdos. ou rcoobondo boixoa 
saiA rios. 

N1111s condiçOos, o onlino p6blico a cada dia 
que passa piora em qualidade,leeonllituindo quaR 
que num despertUcio pela sua inoper&ncia. compro
metendo usim o futuro da Naçlo e em particular 
do Eotado. 
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Assim sendo, encaminhamo• l V. Ex• a solici· 
taçlo de que inten:edajunto • Secretaria de Planoja· 
menta, por mail verba pua a educaçio em pai e 
em paniwlar que o MEC cleoian• mais wrbu para 
a cdunçlo no CearA, cllia lituaçlo .. 11 qravada 
com a seca, inclusive que considere a possibilidade 
de antecipar a conceulo das verbas federais de 84, 
pouibilitando o Pll'monto em dia do ~uote do 
ulirio doa profeuores. •• 

Aqui, ou quero ruer um comcnllrio porq.., antn da 
praença dls profeasoru c:carenses em Brunia, elas me 
haviam posto a par, quando da minha viqem ao Cur&. 
de onde naralli uma aemana atrls, da 1ituaçlo Gl'uc:ian· 
te por que passa o mqist6rio. E. voltando 16 do meu Ea
IBdo, tive encontro com a Srt Ministra, apu .. lhe a li· 
tuaçlo .. ata de dcoconfono do tnlino, alo 16 do CurA, 
mas em todo o Norde&te, e S. Ext di .... me: olho. Sena· 
dor, o múimo que eu pouo fazer 6juatamente ilto, por
quojl tran>fori todas ao verbas federais para o Nordclte, 
o o CoarA foi um doo Eotadoo maio bom aquinhoadoo. 
Mas. o que ainda pouo fazer, diante da situaçlo, e qora 
reafirmada pelas profeuoru neste pequeno memorial, 6 
anlecipar uma ncoita do 1984 para o rato de 1913.1oto 
foi prometido U mestr11 c:eanmsea. 

Continuo a leitura do memorial: 

lho: 

"AI6rn dasa rcivindicaçio maior, apresentamos 
i. V. Ex• as HSUintes: 

I -Melhoria das condiç6os das acolas: 
- bebedouro~, instalaç&a aanit&riu, hidrt.ulicas 

e ol~ri<as; 
- instalaçlo de bibliotecu em to6u as eoeolao; 
- inslalaçlo de laboratórios: 
- condiç&s para a prltic:a de aparta c ativida· 

dei artfsticu; 
- dotaçlo de verbas para a manutençlo du e .. 

colas. extinsUindo-se a caiq escolar, que no aeral 
tomou·IC obriptdria e princlpal fonte de reculiOJ 
para manutençlo du escolas. 

2 - Melhoria do ensino o du condições detrabo· 

- prantia do ensino p6blico e aratuito, para to

dos: 
- obriptoriodado de alfabetizaçio nas escolas 

estaduais; 
-estabelecimento da peuoal de apoio nu ~~CD

las. que dcoempcnhem tarefas anlel pr6priu do 
protasor substituto; 

- pilO salarial de 3 sallrios mfnimos para 01 

professoreo da rede oriCial de enlino; 

-J•rantia do preceito conllitucional de ,.... 
menta do sallrio mlnimo naional BOI profeuora 
leip municipais. 

3-Com relaçlo - alunos: 
- distribuiçio aratuita dos livros dicllticot. BOI 

alunos carentea: 
- moralizaçlo das boiaas do estudo; 
- distribuiçio de merenda OICOiar para 01 alu· 

n01 do turno da noite. 

4- Democratizaçlo du acolaa: 
- acolh.a democritica da diredo d11 ....,.., 

conforme atabeleeido no Estatuto do Maaiadrio." 

Foram 11115 u princ:ipai1 reivendicaçliea que u m• 
tr.a1 fiaram A S. &•. Minittra da Eduaçlo e CuJiura. e 
S. E•• explicou bem li mestras caarena que. pratica
mente, no setor eltadual ela nadl poderia fazer porque a 
ela, ministra, eatava afeto apenas o enaino na órbita fede. 
ral. 

E aqui, Sr. Praidente, mn aquele problema qudo 
que sempre tenho dito nata Cua. Nunca entendi como 
o en1ino prim.rio. que I o erzrino fundamental, obrip
tório. seja feito pelo Goveno Federal, pelo Governo •ta· 
dual e municipal. Sempre entendi que.endo o ensino pri· 
mArio o enlino fundamental, conforme a Conatituiçlo 
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do Pais, obript6rio, deveria ser este ensino 6níca e U.· 

cluoivamonto da alçada do Governo Federal. Como V. 
Ex• vi no próprio Relatório, quanto o municlpio atA pa· 
pndo - profcuora? 

O que rep,....ll iiiO para uma profcuora: Cri 
5.000,00? Eu acho que o Municlpio nlo pode enCII'Npr-
111. çomo alsunsj6. o fazem. do ensino municipal, do eali· 
no secundAria e at6 do ensino univenitArioi 16 au pan
da cidades dos Eatad01, como o ParanA, Slo Paulo e o 
Rio Grande do Suli mas no Nordeste mamo, e n6110-
mos do Nono o Nordclto, 11bomol que u prefeiturao 
nlo tim condiçilos. Como? 56 ao a reforma tribuliria 
que estamos ai a esperar melhorar cm muito a aituaçlo 
doi munic[pios. Mas com a pequena renda que u nouu 
edilidades arrec:adam nlo poderio nunca mlnistnr o ... 
lino no1 divenos nlveis! E o pior 6 quando a profeuora 
leiga ensina errado. Isto 61rave porque a criança Qa fai. 
u de I a S anos. como todos n6s sabemos, retem no scu 
ctrcbro orroo que riCirlo Jrovadoo para oempre. Eu. poJo 
monoa. tenho rcc:ordaçila poriCillla daquilo que ao ,.... 
1011 comiJo,. no Jftio pan onde meu pai me levava, na ia· 
Fãncia, quando sala chorando, atacado por fonnipl ... 
Rec:ordo·me diuo como se roue hoje. Entlo, ensinu er
rado 6 mais cliftcil aprender o corto dopcis, porquellca o 
"feio do erro! Eu nunca me esqueci doqueauiatideuma 
JCito, como Socretirio de Educaçio: ao chepr a uma 
sala de aula e havia ao quadro-ne1ro uma pergunta da 
professora: qual o enlenrentor do CearA no ano lal? En· 
terventor. corn Me". AI, senti que a criança iria aprender 
errado. Entlo, di110 delicadamente: piRJuc ate ''c". 
Porque. na verdade, nós aqui no Nordeste Fazemos do 
'"e" o ""i", delicadamente pedi para pinpr o "e", porque 
a palavrs 6 interventor. Tockls acharam 1raça e a cor
reçlo foi feita. 

Ent.lo, ou tenho ata .. pcrifru:ia, como profasot que 
fui. por alsum tempo, de Hiaiene e Anatomia, no col6aio 
IA do meu Marquapo. e como SecretArio do Educaçio, 
ensera:uei qulo perigoso 6 ensinar errado! E a eon• 
qtlincia desse mau ensino nos leva a vermot aituaç&a 
como ata, de aente fonnada dizer ••para mim fazer ii
lo". Jncluaive no rAdio e na televi•lo, ot DOIIOI arti1t11 
sempre pronunciam "'para mim fazer .. , Em vez de dize
rem ••para eu fazer iato", o que nlo 6 correto, mu t d• 
ta maneira que as criançu aprendem. Eu acho que a 
c:omposiçlo popular, dipmos &Mim, parece que eatl ce
dendo lupr A erudita, que 6 a compoaiçlo correta da 
Unsua. Entio fica: "para mim fazer iuo." Ora, uma pro
fessora dizer isso, a criança vai aprender e vai rar dlzen· 
do: ••Para mim fazer filo. para mim fazer aquilo.•• O cer
to 6, para eu fazer. 

Nlo oou profeo110r de protuauõo, mu aempre tive o 
cuidado de aprender um pouquinho. Hoje o meu ponu· 
auà jA estA muito para trAI. porque evoluiu muito o eD· 
ainamento, o aprendizado da n0111llnpa. Aparecem fi· 
suru que quando encontro lk:o pen11ndo, o que 61uo? 
E foRO. procuro me atuafízart 

Sr. Presidente e meus nobna coleps. a noua juventu.. 
de nlo 10111 do dicionlrio. Eu diso Isto, porque tenho 
netos (hoje 10u avô, com J7 neu.).. e nlo 01 vejo a con· 
sultar. Ainda hoje 10110 de buacar nelea~~elarecimenlol 
para u minhas dllvidasl Mu eu vejo que a mocidade 
quando tem uma d6vida nio faz a consulta ao Jtxlco e, 
diz errado, e pouco at• 111 incomodando. Acho que 111o 
deveria ser uma advertencia aos professora. No meu 
tempo de oolqio, 16 no Ccari, no tempo de H61io Guoi· 
rm, que foi colqa do meu innlo no Colqio Slo 1.uiz, 
no qual eu atudei, linhamoe colsu intereuanteli o no .. 
10 professor de portuguá mandava fazer leitura·- na
quele: tempo era a Antologia Nacional.- Entlo llamos 
e interpret6vamos aquela trechos. 

O Sr. Gaotio MIU..- Por .. cmplo. "Iracema". 

O SR. ALMIR PINTO - "Iracema", do Joo6 do 
Alencar. lnterpreti.vamos o tuto com o profeaor usia
tindo e orientando: tudo era bem diferente de hoje! 
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Hoje, o que ocorre? Digo iaso porque lenho sobrinhos, 
pnros e c::unhad01 prof'euons. Àl vezes, atou em casa c 
vejo quando atio fazendo a correçlo daquela prova1. 
Sentimm, Sr. Presidente, que o moço ou a moça tem o 
asaumo na cabeça, 11bcm o ponto, como 10 diz, qora, o 
que nlo sabem 6 passar para o papel. 

O Sr. Golllo MUller - Nio sabem ao cxprcuar. 

O SR. ALMIR PINTO- l'erfeito!! a falta de e•· 
presslo de passar para o papal aquilo que eles têm na ca
beça. E o que 6 iao? ! ralta daquela dillertaçio que de
veriam ter feito no cuno de sinúio, auxiliad01 e corrigi .. 
dn• pelo profe!IIOr. 

Entil.J roi i1150 que u profworas do CearA vieram fa· 
zer, queriam conhecer a Ministra da Educaçlo- mata
ram seu daejo, conheceram a SJ11 Ministra - sairam ••· 
tisfeitluim:u, porque a Srt Ministra a1 recebeu com mui
to carinho, 8C'atando as IUJCStlks por elas feitu e prome
teu que o que cstivcs!IC ao leU alcance, como Mini1tra, 
aeria feito. E eu acredito que realmente u profcuoras do 
CearA obteria also do Minilttrio, porque a Minittra 
Esther Ferraz tem dado cabal desempenho a millio que 
o Presidente da Rep6blica a ela confiou. 

Sr. Presidente, jA que estamos falando de prot'euoru, 
aostaria de mostrar uma relaçlo de percentapns no que 
diz reapeito ao vencimento doa professora, auunto que 
tambi:m foi por elas abordado. 

Allim 6 que, enquanto u profeuoru leiaa• munici· 
pais sanham a inlia;nirlci.ncia que varia de SOO a 5.000 
cruzeii'OI, as normalista aanham numa faixa aproxima
da de 30 mil cruzeiros. O IBGE trolllle a pGblieo um qua· 
dro sobre a remuneraçio men11l doi bruileii"OI, e eu 
achei que uma c::oi11 puzava a outra, dai tftoome valido 
desae quadro fornecido pelo IBGE. 

Vejamos:- 21 •IMeo 615 .U o 575 brasileiros B•· 
nham at6 I saiArio mlnimo. 

12 - 884 •B o 318, percebem maio de I uiArio 
mlnimo. 

Os que pnham at6 2 •IArios mfnim01 - aubiu de 28 
milhélea e 36 mil para 32 milhileo e 61 mil JIOIIOU. 

Quer dizer, de 28 milhileo e 36 mil peoaou, pauou 
para 32 milhileo e 61 mil pe110a1 que nc:ebem doil IR• 

Jarioa mlnim01. 
Nu ac:olas intennodiAriao 1en101 li milhileo 776 mil 

que rec:ebem meio •14rio mfnimo! - e4 milha. da po
pulacio ativa; tem remuneraclo, tnbalhando em ativl
dadcs agdcolas. 

Os que pnhavam em 1981 entre 10 a 20 •IArios mini
moa. cortelpondiam 1 3,411, da populaçlo ativa - e em 
1982. 1110 peroentual bailou para 2,79'11.. 

Com maio de 20 oalArioo mfnimoo om 1911 tlnhamoo 
I,S2'1 e no ano sepinte eram apenu 0,8911. Houve uma 
IOCializaçlo da pobreza e uma aoncentraçlo de riqueza 
nas mios de poucoa. 

Crfl.oe que 01 dados para o ono de 1982 devem "''i•· 
trar indic::eA terrfftis, com o c::rcac::iJnento c::ona&ante da in
Oaçio e da rec:eulo, o que ac::amtari novu referincias 
para se determinar o nfvel de partic::ipaçlo do brasileiro 
no Produto Interno Bruto - PIB. 

As conseqaãnciu ac fazem ICRtir nlo 16 no Nordeste. 
mas se detecta que atinae o Brasil com um todo, cujo re
trato fiel, estA. no mundo de in~atisfaç6ea que 11 aenerali-
um. 

Conhecidos os dad01 reais do1 11.16rio1 PIJOI a DBda 
categoria, desde o mfnimo a o mêximo - mfnimo -ou 
melhor Beja - o mlnimo-mb.imo, "Veio-nos a idiia, ji 
por ser um a1sunto do momento, a questlo da Previd6n
c::ia Social, DOI diferentes CICII.IIlCI de beneJlciOI. 

O que se Nbe, por que a imprensa divulgou t que a 
Prcvid~ncia Social terA ate ano um disptndio com pqa
menlo de benelleios da ordem de CrS 4,7 trilhlles. 
Constata-se UAim, que dCRte Lotai, nada menos de 80'1 
Krio destinados ao pqamento de pensioniatas e apoiCn· 
tados. ou sejam 3,3 uilhael de cruz.citol. 
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Dados c::olhidOA pela imprcn11, pouivelmente junto ao 
6rsilo PrevidenciArio, demonstram que, na realidade. 
como I&."CCItua o J'B -

somam 6 milhae& o n6mero clc bcneflcios de pret
taçl.o continuada, no meio urbano, que incluem, en
tre outra1, o au.dlio recluslo e que devo confessar, 
nlo aabia que existia tal auxilio. 

J:stou, aaora, aendo advertido que o nobre Senador 
Joio Calmon solicitando um aparte, e c::onc::edo-o com a 
maior satisfaçlo. 

O Sr • .Joio C--Sobre Senador Almir Pinto. eu 
me encontrava em meu sabinete quando ouvi um trecbo 
do dilt'uno de V. Ex• que focalizava o saiArio miserivel 
das professoras primArias municipais do Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO - Do 500 cruzeiros a 5 mil 
cruzciroJ. 

O Sr. Joio Cllmooo - Devo. aliú, oalientar que 0110 

depoimento aobre 01 18lêrioa de fome daquelas profeuo
ras foi preatado a Comisolo de Eclueaçlo e Cultura por 
doi• 11Cret6ri01 de Educaçlo do Nordeste: um do Eatado 
de Al.,oaoe oulro do Estado do Rio Grande do Nonc. 
Eu ji focalit:ara 11111 episódio, destacando a eatranhcza 
de vArioa professores americ::an01, quando eues 1116rio1 
foram convertido& para a moeda do seu pais, para o 
dólar. Os saiA rios das profeuoras primAria municipais, 
no Nordeste do Brasil.ainm entre meio dólar, um dólar 
e, no mb.imo, um d6lar e meio, por mts. V. EX', que foi 
um notével Prefeito de Maransuape, um homem pdblico 
com larp uperiincia daquela Arca sofredora do Brasil, 
tem siao um doa campeões da luta por uma elevaçlo 
IUbstanc::ial dos sallrios das ptofCIROrinh.as her6ieu do 
Nordeste. Aproveitando esta oportunidade, nobre Sena
dor Almir Pinto, 101laria de destacar, tamb6m,a falta de 
sensibilidade do Banco Nacional de Habitaçlo que tei· 
ma em nlo con1truir escolas em 1101 conjunto& habita
cionais. Deveria aer obrigatória a construçlo de uma a
colinha de I• grau, pelo menos, abrangcmdo u quatro 
primeiras s&ia em todm os conjunt01 habitacionais fi
nanciados pelo BSH. No mometo em que ae discute com 
tanta propriedade a pbsima, a desumana distribui;lo da 
renda nacional, conv&n voltar a comentar o que repre
ICIIta como crime de lesa-humanidade o fato de no Bruil 
milhlles de criatuns1anharem a metade do •1Ario mini
mo. Ora, 11 o •lirio mfnimo jA 6 qbidamente um 18· 
IArio de fome imqine-R o que representa a metade de 
um salêrio mfnimo, que 6 a pendo que a Previd&lcia So· 
cial p11a a milhêlrs de rurfeolu deste Pafl. Apdeço a 
V. Ex• a oportunidade data ripida intet'VCI1ao em aeu 
oportuno e patriótico pronunciamento da tarde de hoje. 

O SR. ALMIR PINTO - Aaradaço o apanc de V. 
E1.• e confeuo q'-LC i&naran, por completa, que ftCIICI 

conjuntO& habitac::ionai1 o BNH nilo COill1ruiiR uma • 
cola. Penuva eu que al6m daquele Centro Comunitirio 
que 11111pre mandam construir, houveue um pr6dio para 
uma eac:ola. 

Porque estou a diur a V. Ex•, que no Munidpio de 
Maranguape devem estar sendo instalados S conjuntos 
habitac::ionai~o cada um com 4 mil c::aaas, um total por 
conseguinte, clc 20 mil casas. Ca.kulando-se, cada 
famflia, mais ou menw;, com .5 pei50al, Maransuape irA 
ter uma popul~lo de 100 mil habitantes a mais. 

N'6111 jé tivemos oportunidade, aqui nesta Casa, de dis· 
cutirmos sabre o IIIIAUnto. V. F.J~.•, digamm~. &5Sim. que t o 
papa do problema educacional no Brasil ... , 

O Sr. Joio Caim.., - ViJório. EJc• 

O SR. ALMIR PINTO - ... pois foi o homem que 
lan\."OU a campanha em favor da edlh:açlo, e eu recebi V. 
Ex• nç Ceará nessa condiçlo. E quanta5 e quantas vezes. 
aqui me111mo. no Senado. eu tenho dialogado com V. Ex• 
HJbre e>te assunto. Tudo isw que &li profe550ras falam 
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em seu relatório 6 verdade, e elas assim fizeram, justa
mente, para dar um testemunho bastante eloqUente " 
Ministra da Educaçilo sobre a deliciinc::ia do ensino pri
mário feito pelos municipio11. Sabe V. Ex• e eu jê disse 
aqui que nio 6 possível o munidpio custear o ensino pri
mério, ~ecundArio e superior. E ha\ muitos que a11im o 
f;wem, pois. IA no Nordeste, mesmo posso citar o mu
nicfpio de Crallo. o de Limoeiro do Norte, de Sobral, 
que. na ven.lade, são munic::fpios prósperos. mas que nlo 
t6m c::ondiçõCR diC' sustentar um hom ensino dessa forma. 
mctimo porque ha\ o probiiC'I11a dos ptofnsora. que de
vem mini111trar aulu111 nas Faculdades de Direito, de Co
m~rcio. de Filosofia. ~ preciso que eSRS professores se 
desloquem de Fortaleza, sendo um vai e vem terrível. 
EM.a ~ a verdade que precisa ser dita. Entlo, nobre Sena
d"r, jâ di~~e hi\ pouco e &Jora repito, o ensino primAria 
deveria ser da cnmpetenC'ia excluliiva do Governo Fede
ral. que ~ como dispõe a Constituiçlio. O ensino secun
d6rio lic::aria a cargo dos Estados e o superior que se fi
zesse atrav6!11 do crédito educativo, porque o jovern pas
saria a usumir uma reapon~tabi1idade, aquela que neces
sitassem do crf:dito educativo, se 011 pais nlo pudessem 
pagar os estudos.. Mas eles assumiriam a responsabilida
de de. quando fonnado5, pmc::urar empresa. o que estA 
dillt.:'il. pmque a demanda j6 ~ muito grande, essa & a 
grande realidade. Mas licaria a cargo do111es1udantes que 
iriam amonizandn esses emprhtimu1 que os ajudou a se 
formarem em Medicina, Direito ou coisa que o valha. 
Mes eu não acio que se possa fazer. num municipio, 
como por eKemplo o de Arac::aiaba, um municfpio que V. 
E~r.• conhece, um munic::lpio pobre. pa51111 manter profcs
sor&IJ'rim.iria!l. E eu digo mais, a profe51ora primAria se 
utiliza. li ver.cs, da casa do poróprio pai e no alpendre. 
di aquela aula utilizando-se de tamboretes, ou o que for. 
e: elogiâvel o trahu.lho da moça. Digo, ainda, aquilo que 
V. Ex• disse aqui, com relaçiu l demanda que 6 tio sran
de que nos E'ilado•. principalmente os da Nordelte, nio 
podendo mais contratar professoras, elas pedem para li
car ensinando guardando o lugar para, um dia, quando o 
E5tado tiver condic;ões de &."Ontratar. elas terem a prefe
rCncia. Acho - e seria desumano -que elas Cazcndo is
lO, ensinando de graça, servindo ao Estado •.. 

O Sr. Hillo G-.. -Injusto i trabalhar sem sanhar. 

O SR. Al.MIR PINTO - lnjusLo ~ Lrabalhar sem sa· 
nhar. Mu injusto ainda seria elas trabalharem aem ga
nhar, na esperança de serem contratada e um Governa
dor irreverente chegar e contratar outras que nlo presta
ram aquele serviço que elu prestaram durante tanto 
tempo, dentro de uma gra.&.ioaidade elogibel. 
~ a tal hiatõria. Comentei muito aqui, mas com a pró

pria Ministra ainda niio tive tempo de c::onvenar sobre 
esse usunto. nobre Senador Joio Calmon, quando ela 
me falou, da PBIIBSCm de V. Ex• por lá, ter sido cuc um 
d01 auuntos que havia tratado com V. Ex• Mu. repito, 
nilo tive ainda um tempinho para conversar com a Mi
nistra. como convenci com o a-Ministro Eduardo Por
tella, e com o ex.-Ministm Ludwia. Tenho evitado essa 
convena, poi1 cada vez que eu visitava um Ministro da 
Educação, dez dius depois ele deixava a Pasta! ... Entilo 
eu pensei: "Eswu dando uar". Fui con'4cnar com o ex.
Ministro Eduardo Ponella sobre o auunto das esc::olas 
diC' artes industriais; ele ouviu e nada disse ..• parecendo 
ipnorar que, em al1um tempo, tenha ha'4ido esse ensino a 
0811!0 du !IIIEC 

O Sr. Hélio Glltlrw- V. E1.• jA pediu entrevista ao 
Praidente ns:ueirc:do? 

O SR. ALMIR PINTO- ~iio. af t que esli. ~iio pe· 
di, porque liC'm um Ministro na minha frente que conhe
ce, ju111tamente, UI necessidades do meu Estado, e eu sou 
o ~u 5uplente. I oso. deiei a cargo dele os anuntos do 
CearA! ... Talvez. por i550, ainda permaneça no Gover
no~ .•. 
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Quero dizer a V. Ex• que foi uma coincidência intera
IBnte. E1tive com o Ministro Eduardo Ponella duu ve
zes. e quando menos esperei o que oivi foi: ""Eu estou, 
mas nio aou ..• Ministro!" Eu pensei: então meu pedido 
passou. Eu estou. mas não sou, e o meu pedido passou ... 

Veio o General LudwiJ e na 6nica vi1ita que fiz a S. 
Ex• pediu-me que eonsq:uisse dado5 sobre o ensino de 
artes industriais. Com 10 dias. o homem saiu. Entlo. eu 
evilc:i e tenho evitado muilO falar sobre artes industriais 
com a Ministra Esther Ferraz, porque. devo dizer que, 
como 01 dois anteriores, tem-se revelado S. Ex• uma ex
celente Mini!ltra, e eu nio quero que o Pais. por um azar 
qualquer desse ensino de arte5 industriais, S. Ex• venha a 
ser substituida. 

O Sr. Hlllo G..rn..- V. E•• nllo ralou do Minillro 
H~lio Beltrlo. 

O SR. ALMIR PL-.TO - Ma., o Mini&tro H6lro era 
da Previdincia. Não Ri se S. &• foi previdente ou im
previdente. E5sc: ar e um BISUnlo que ficar6 para a His
tória dizer. porque inclusive eu atou com um anigo. 
aqui. que fala sobre se o dif"u.it da Prev.idincia e uuuru
ral ou conjuntural. O anigo ~ bem intere&sante: ••o lado 
atrutural da crilie conjuntural... Porque o nobre ea.· 
Ministro Hélio Beltrão, uma figura en"epcional, homem 
digno A toda prova, inteligente. conhecedor do IIS&Unto, 
S. Ex• acha que o ll&liunto rela~ionado A Previdenc:ia • 
conjuntural, e o Ministro do Planejamento acha que 6 es
trutural. Mali eu tenho a impreuão de que. çomo mWi
co, c quando há uma discusdo entre pessoas muito de
senrendidas. ser diflcil chepr a um acordo, i16:ho na m.i
nha opinião. que e uma cai!W. e outr11, Isto 6: estrutural e 
conjuntural, E aqui esta\ uma parte muito intei'C!IIsantc. 
que eu me antecipo. ji que o nobre' Senador Hélio Ciuei
ros me levou a 1111. é ju!'tumente quando o aniculista do 
editorial do Jorul de BruDia U5im se ea.pressa: 

~ correta a preliminar que o Ministro nio men
cionou mas est.i subjacente no seu espirita, de que 
numa situa~o de crise como a atuaJ todos perdem e 
O& seaurados da Prcvidé:ncia terão de perder tam
bem al~m do que já perdem com correçõa de pro
ventos insuficientes para a reposição do seu valor 
real. Conquanto formalmente ~rreta .... - isto dizia 
o Ministro Pa!IIB.rínho - ... a preliminar 6 social· 
mente imprópria. Como dRe o ex-Ministro Htlio 
Bdtrio, • Pret"idendl Sociat e o mail poderoso ins
trumento de que diap6e o Estado para promover 
di&lribuiçio de renda e atenuar 01 efeitos perversos 
da criae ec:on6mica. Seria o gso de abraçar-te calo
rosamente eua vari6vel, ena.usando-se tudo o que 
poua ser enxugado em outros actores, para manter 
ativo e cada vez mais abrangente o 1istema previ
denc:íirio. ~ por ele ... - dizia o e1-Minístro Beltrlo 
- ... que a sociedade paga uma parte da sua divida 
IOC'ial contraída alrawú ck um 1illema de 116dc iu
ficiente. da Educac;:in insalisfatóri:~, ... - JIOr isso t 
que entrei loao BCJUi, deixando a educaçiio um pou
co para três - ... baiJL05 nfvcis de nutrição infantil, 
fatores que aluam de modo a concentrar as oportu
nidade5 e a generalizar a pobreza. 

Concordamos portm com o novo Ministro. em· 
bora por razões diferentes, quando afirma que a cri
se da Prcvidhcia i "em parte conjuntural e em par
le estrutural'', Ao vô-la em sua pane estrutural, 
vemo-la na profunda diafunçio a que foi levada por 
seu gip:ntllmo, inteiramente desproporcional ao ta
manho da nossa economia. Temos. ao lado de uma 
economia incipiente.. o maior sistema pmidenc:iirio 
do mundo oc::idental, com 90 milh6es de benefi
r:ilrios, algo absurdamente ineonformâvel a um pa
drllo mlnimo do er.ciencia. 

O sistema prcvidem.iério brasileiro precisa 
1eparar-se do li5lema de s.a6de, o qual pode e deve 
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ser privatizado. Mas não sem antes resolver-H, atra
ri:s do Mini11irio próprio, o arave c complexo 
problema dos serviços b.Qsirot de 186de. ou profila· 
:da. ~em DR quai~ será impossível prover a toda a de
manda de tratamento. a pela prevenclo, e nio pelo 
tratamento. que resolvcremo1 a crise crõnic:a do sis
tema, porque este dltimo. individualizado. e neces
sariamente cam. Uma vez reduzida fortemente a de
manda. pela via profilâtica. a responsabilid:~de da 
assi!itencid mhlica paderâ ser compartilhada com o 
beneficiário, jd. que o Estado terá cumprido a sua 
parte. 

E. a tal história.. prevenir é melhor do que curar. A pre
vençio ~ o que vale mesmo, porque diminuiria a desJICSa 
com o tratamento. 

Ma1. Sr. Presidente, continuando: 
Dados colhidos pela imprensa. possivelmente junto ao 

óraio previdenci6rio, demonstram que, na realidade, 
como acenrua o .JB - ""lOIRam 6 milhões o ndmero de 
benefic:iâri01 de prestação continuada no meio urbano, 
que incluem. en1re outras. o aua.Dio reclusio, que devo 
confe!i!lilr, niio sabia se existia tal auaOio". A mesma fon
te emprestou ainda a inrormaçào de que o n6mero de 
_ ...... pra om- .. Z4 adlloaes, roprosontondo 
41llt dos beneOciOI de prestação continuada. enquanto 
05 pensionistas IOIDam 2545, Í5to t. 1,5 mlffllo. 

Allm do mais. temo5 ainda o auJLOio-doenç3 em 131:. 
que totali.1.a 750 mil. 

Jã que o nm.·a Mini5tra. o nosso ex-colega Jarbas Pas· 
sarinbo. e111A inclinado a examinar as aposentadorias 
pl"e\.-o•.:cs. o mC!imo JB L"Onsesuiu. de certo junto A Pre\·i .. 
déncia. a inrorma.;lo de que, para se ter uma idéia do 
que 1)\)dtria entrar em um e111udo no sentido de dimen· 
sionar as aJ'Nentadorias prec:oCL'S hoje existentes, 
lembra um técnico do Ministério, seria preciw, a.ntes, 5e

parar entre' 05 aposentados por tempo de servico quantos 
sq:urado5 jú arariam gor.ando de !lUa apusentadoria por 
velhice ou invalidez. Os ciilculos realizados indicam que, 
do tollll do aposentados, ~l'l, 1,1 milh3o o 200 mil, J"' 
zam de5te direito por invalidez. e outros IS'Io. 470 mil, 
por velhice, isto l tim mais de 65 anos. AISim, apenas 
34'J> do total - 780 milscsurados - estão apooontadoa 
por tempo de serviço. 

t aobre este univeno de 180 mil pCS1081 que o novo 
Ministro teri que trabalhar, 11 pretender analisar quan .. 
tos sio 01 "'apotcnladus prec:oc:cs" do Pafs. 

Aqui. chamo a atençio dos Srs. Senadores. 
Uma reveJaçio importante é o estrqo que os juros 

trazem A Previdincia Social. São .50 bilhões de cruzeiros, 
o que representa metade do orçamento do Minislbrio da 
Sa6dc: e. o pior. at6 o Banco do Brasil passou a cobrar 
juros da no!llu combalida Prevldenda. Contra CRSe esta .. 
do de coisa!' ~ que o Ministro Passarinho irá reagir, vi .. 
sando minimizar o déficit alcan.;ado pelo seu Minist~io. 

O Sr. Gllllio Miller - Pennito V. Ex• um aparto? 

O SR. ALMIR Pll'iTO - Com o maior prazer. 

O Sr. Glllio MUller - Senador Almlr Pinto, ou qu .. 
ria voltar um pouco ao meio do discurso de V, Ex.•. para 
aproveitar a oponunidadc e me consratular com a Fun .. 
daç!o IBGE por ter divulaado as lnrormaçilos que V. 
E>• citou. Eu ...,ho lJUe a Fundaçllo IBGE, 11nvts do 11e11 

Presidente. que 6 do a.istema, que 6 do Governo, foi cora
josa em publicar dados tio tf:tricos e tio reais sobre a 
problemAtica brasileira. Entio, chq:a-se a uma c:onclu .. 
slo. que j.i cheauei. 1em ser dono da verdade. hA algum 
tempo, quando dc:c:larei ao jornalista que, no Brasil. estA 
havendo um empobrecimento illcito, porque o enriqueci .. 
menta iltcim, todos nós sabemos que semp~ existiu. 

O SR. AL\IIR Pl!'iTO - J;; a soc:ializaçio da pob,.. 
za. 

· Novembro de 1983 

O Sr. Glllio MUller - Ou entllo, 6 • oocializaçio da 
pobreltl. M'at eu acho que é pior o empobrecimenlo ilki
to, porque a mA administração do JWder público aluai 
vem levando o País a não atingir o objetivo comum de 
todo& n6s. que estamos exercendo um mandato porular, 
ou aquele5 que estilo exercendo o Poder Executivo, isto 
é, o bem comum. Como que se vai chegar ao bem 6:0· 

mum com o empobrecimento no Pais se. cada. vez m:~is, 
o povo est6 ganhando menos? Entio o que havia no Bra
sil hã alsuns anos. na nossa moCidade. eram as famRias 
pobra. mas que viviam. se alimentavam conditnameme. 
mas que eram modestas nos seus devaneios financeiros. 
Mas JIIOra. o que eslâ se vendu neste Pais é a mi51!ria 
propriamente dila. que 6 outra naura muito ma.i5 t~rica. 
muito mai5 drumitk:a para o Pais. E o IBGE veio provar 
isso: sio quantos milh3es de pessoas nale Pais vivendo 
ou sobrevivendo i ba5C de salâria mínimo? Quantos mi
lhões de bn1sileiro1 vivendo e sobrevivendo à base de su
bemprego? E a conRqtlência social desses fatos. nln 6 
preciso repetir aqui. De modo que congratui!J-me a~m 1 

Fundação IBGE por deiCOrtinar para o povo brasileiro, 
com a in:wspeolç.io que lhr ~ pea:uliM. por JCt um óraào 
do Go\·erno. de mo!itrar ao povo brasileiro. de todas as 
cores partidúriu5, de com1.1 ntã a situação do Brasil. aler
tando a todos nós para que: alguma coisa se faça pura mi· 
norar a situaliiiO. e alttum milagre. no bom sentido. seja 
atingido neste Pais. \"i!iandn o bem oomum. Muito obri
gado a V. Ex•. 

O SR. ALMIR PISTO - Arr•doço a precioso aparto 
de V. Ex• sobre CR5C rabi1co que fiz da situação dincil por 
que pusaa o povo brasileiro. Ma5, tercmo~ que dividir 
me11mo o Brasil em dois brasi1: o Brasil da Bahiil para o 
Norle. e o da Buhia para o Sul. O Centro-Oeste tem as 
melhorc"s persped:ivas par~• vencer a pobreza que nlo é 
igual a que hajc a~suln o ~·..,releste brasileiro. quando nll· 
da. di1põe de d.ttua, coisa que nós n;lo temo1. Estamos hi 
cinL"c> a1101 sem ~o·bu\"aR. E51e é um aR5Unlo por demais~ 
batido ne,;ta Casa. mas nós. nordestinos nilo podemos 
perder a oportunidade, quando surge uma deiu 11obrc o 
problema do semi-Arido brasiiL-iro, de nos queixarmos e 
protestar contra o que fan:m com nosso sofrido torrlo. 

Mas. V. F.x• hi de reconhecer, não podemos n.gir A 
realidade dos dois braai5 que. infelizmente. ea.iste! Tere
mOI que lutar muito, muito mesmo. e mo5lrar que o 
None e o Nordeste sio capazes de produzir e de ofere
L'C'r, collk) ll"m fcilo. o braço, não digo o braço CSC'ravo. 
mas o que vai concorrer ptra o engrand~imento das Re
siões Sul e Sudcstt. E desde que nos déem condiçllu. 
de5de que Deu!' IC lembre de n6s, do Norte e Nordeste, 
nos dando bons invernos. algum dia teremos a sorte de 
ver o Nordeste pró1pero feliz. 

Era o que eu desejava dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bom!) 

DISC't•RSO PRONt'NC'IA.OO PELO SR. ITA· 
MAR FRANCO NA SESS.lO DE /7./NJJ EQUF.. 
ENTREGt'E A REI'/S.lO 00 OR.fDOR. SERIA 
P/!BLICADO POSTERIORME.VTF.. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o ICIUinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn. Senado
res: 

Quero registrar nos Anais do Senado Federal, e creio 
que iniciaria com o t6nnino du palavru do nobre Sena
dor Odadr Soara, butcando inicialmente a enltftifta de 
Sua E•celõnoia o Senhor Praidonte da llop6bllca, dada 
no uterior, destacando o ICJUinte trecho: 

__: Pre•idente. cada pe1108 fala uma c:oi11 a fel

peito do seus sontimontCJS sobro oleiçi!os direra. Eu 
queria saber o que o senhor acha a respeito de 
olciçilel dirotu, bojo? 

- Eu sou pela eleiçlo direta. Eu acho que usim. 
deve ser. Mas no momento nlo hA po1sibilidade. 

- O seu suc:euor ainda nio? 
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- Não. Acho que no momento nlo hA pouibili
dade. 

- Mas. no seu IO"emo, o senhor mtabcloteria 
para o sua:ssor do seu sucessor, ou ~eja, em 1991? 

- ~Ao. Isso vai depender de acordo corn a Opo
liçdo. Ainda nlo enuei cm convcrsaçkl ncsae senti
do. Agora, eu Kho muito diflcil aquele ideal meu de 
e&tabele...-er uma elc:içlo dircta para o meu suca50r. 
Acho muito dific:il. 

- Pur que: Presidente? 
- Porque o meu Partido nlo iria se confonnar. 

Eu me \:onfonno, mas o meu Partido nlo iria se 
conformar. 

Sr. Presidente, a fala do Presidente Figueiredo neua 
entreviJia, no meu entendimento, coloca o Partido do 
Governo, na Cãmara dos Deputados e no Senado Fede
ral, numa situação dificllima. O Pmidente da Repl)blic& 
diz que quer &5 eleições diretu. E aqui vam01 abrir um 
p:~rintesis para saudar 01 ares da Nigtria, pois Sua Exce
lencia, ao que pa~. diz. claramente que deseja u 
eleições diret.as. Jl-ie5te momento. o Presidente Fis;ueiro
do vai de encontro A vontade nacional. Mas. indo a faVor 
da vontade nao.:.ional. estando ao lado do povo, Sua Ex.
cclf!oncia tamb&n diz que nio pode dar as elei• diretaa. 
porque o !iCu Partido não a~ dneja. 

Sr. Presidente e Sn. Senadores. ptaria de ouvir hoje 
do Llder do Governo. nes1a Casa. se realmente isto t ver
élade. 1e o PDS nt.i impedindo que o povo brasileiro es
eolha., pelo proc:cuu direW e democni.tico, o pr6ximo 
Pmidcnte da Repll.l:lliea. 

Particulannente tenho dito. Sr. Senadoi'CII, que nós só 
vamos romper wa eatrutura de poder atrafts das 
cleiçcle,s di rcta5 para Presidente da Repllblica. Ponanto, 
6 pre .. isn que o PDS, pelo menos nata Casa, tenha a ten
!iibilidadc de dizer à Naçio, nl.o a n6s da Opoaiçlo, cm 
abioluto, mas dizer A NaçAo. ao povo brasileiro, que nio 
até impedindo a elciçlo para Presidente da Reptlblica 
que. ao contririo do que pensa Sua EJ:celllncia, o Partido 
do Governo aprovarA as eleições dintu para Presidente 
d• Rep~blica. 

O Sr. a..H Mliller- Pennito-me V. &• um apane, 
nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer, nobre Se
nador Gastão MUller. 

O Sr. G.- MIIDor - O que V. &• comenta hoje, 
como ICIIIprc com arande oportunidade e no momento 
certo •... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obripdo,E<c:e
lência. 

O Sr. Gudo MWitr- ... 6 um assunto muito curi010, 
porque as dedaraçôcs do Sr. Presidente foram insofis
m6vei5. V. Ex• 111 leu. nós vimo5 e ouvimoa na televislo. 
O que surpreende - pelo menos a mim me surpreendeu 
- f: que. há pouto tempo. o Presidente declarou A im
prenllll c todo mundo comentou: ''Dircta, nunca! Se de
pender de mim. nunL"a~'" Entl.o, 0111111 benfazejos da Ni
g6riu levaram a uma evoluçlo no bom sentido. Li. Sua 
Exceli:ncia se declarou a ravor du eleiçôe!i dirctu. Jà f: 
uma srande evoluçiu. 

O Sr. !t'lllkooCabnl- Ma• elas podem serem 1991, 
apena!i. 

O Sr, Gutio Mllller- Mu, de qualquer jeito, 6 uma 
evoluçio, pois para quem diue h.i poiWO tempo que. por 
ele. eleiçio dircta nunca. admitir 110ra a alciçio dircta 6 
uma arande cvoluçlo. De modo que me coqrat.u.l.o com 
o Prefiidcntc da Rcpllblial por ter tido cua IVOiuçio, no 
bom sentido, em que jA admile a eleiçlo direta. Como 
dÍI!iC o Senador Milton Cabrai-ICRI usar o microforLC:, 
ma11 que foi ouvido numa intervençio muito simp6tica 
-Sua Excelencia nio diue. no tempo. quando? Mu. de 
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qualquer jeito, j6 houve uma evolu,lo. N61 tivcun01 on
tem om di1 pr6diao de IUJOitCia intereuanteo: 1 do Jlre. 
llidenle l'jzueircdu, admitindo 1 hip6lae de uma elciçio 
direta: e 1 do nouo eminente Preaidente, Sanador Moa
cyr Da.lla, com uma idiia rnuico in~nle: q111ndo ec 
fala que es.tam01 atinaindo a democracia total, e quando 
hi dllvida sobre um problama, o que 10 Cu? Um plebiiiCi
to. Enlàu, o Presidente Moacyr Dalla suaere ao Governo 
e à Na.;iio que .. faça um plebiJcito para decidir, Pelo 
vo1o, se leremos a eleiçlo direta, ou 11 mantercmoa, pelo 
principio constitucional vipnte. a deiçlo indireta. 
Congratulo-me com 01 dois Praidentes: com o Preliden
le do Poder Ex&.-utivo e com o Presidente do Poder Le
li!ilaliYO. na pessoa do nouo preudo amiBa e colep Se
nador Moacyr Dalla. Slo duu aranda manirataGae&, 
todas elas favorAveis A consolidaçio democr,tic:a do 
Pais. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Llder, Senador 
Gastilo MUller, o aparte dado fora do microfone pelo Soo 
••dor Milton Cabral, nlo corresponde l entrevilta do 
Senhor Presidente da Rep6blica.. O Senador Milton 
Cabral quis dizer a V. Ex.• .•• 

O Sr. Glllio Miiller- Que o Preoidente Fi1ueiredo e 
nilo marcou tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ao contrArio, Su• Ex· 
.. -elencia marcou o tempo sim. Vou reler o que ele diz. 
pelo menm 11 o que a imprensa mo&tra hoje cluamente. 
Ao que parece, o Senador Milton Cabral estA preocupa
do oom o verbo no presente, mas o Presidente Fis:ueiro
do foi bailante claro, Preoidente Moacyt Dalla, quando 
ele diz o sesuinte. respondendo a pergunta doa repórte...,, 

Agora. eu acho muito diflcil aquele ideal meu de 
estabclcc:er uma elciçlo direta para o meu sucessor. 
Acb.> muito diflcil. 

Evidentemente, aabemos que o perfodo praidencial 
w.i tenninar. previsto por esse Coltaio Hesflimo que af 
esiA. em janeiro de 1985. Tanto que aqui diz: 

""Acho muito dificil ..... 

E complementa depois quando o rcpóner pergunta: 

- Por que Preoidente'! 
- Porque o meu Panido nlo iria 110 conformar. 

Eu me eonformo. maa o meu Partido nl.o iria 1e c:onfor
ma.r. 

O Sr. Joio Lallo- V. Ex• pennite um apane, nobre 
Senado<'! 

O SR. ITAMAR FRANCO - ~ maio do que clara a 
fal• do Senhor Preoidente da Rep~blioa que dacja, para 
o aeu suc:nsor, a eleiçlo direta. Pelo que percebi na ma
nifestaçlo fora do microfone do Senador Milton Cabral 
que, realmente, o Panido do Governo jé. ntl preocupa
do em não atender lo ponderaçaeo do Senhor Presidente 
da Repllblica. M15 acho que seria flc:il, Sn. Senadora. 
verificarmos te a fala do Serth.or Prcaidente da Repdbl.i.ca 
e verdadeira ou nlo. EjA ntamosac:ostumados, Sr. Pre
sidente, depois de alsuns ano!l no CODJI'ISIO 1'4acional, 
nilo adianta a Opoaiçlo tentar emendas As eleiçõel dire
IU. eomo nlo adiantou tentar a eleiçl.o direta para ao
vernador. inclusive atravh do viec-llder do próprio Par· 
tido do Governo, na CiiRBr1l doa Deputadoa. O E&ecuti
vo quer ter sempre a iniciativa. 

Enllo, o Senhor Pruidente da Repdblica. poderia, ao 
regreuar da sua viqem A. ÁCricll.. eua via.pm hisl6rica. 
mandar uma Mensagem, uma emenda constitucional ao 
Consrc11o Nacional, propondo as eleiç6ea dirct11 para 
P~<llidente da Rep~blica, con•ocando o Consreoso Na
cional. ex.uaordinariamente. para debater essa e ai quea
tões econõmicu que af estio, que se pullm no u:terior 
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&em que a vontade dos representante~ do povo 1e mani
mto. 

O Sr. A.llalr Pblto- V. Ex• me concederia um aparte. 
nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Anta de dar o apane a 
V. Ex•, Senador Almir Pinto, ouço com muito prazer o 
Senador Joio Lobo. 

O Sr. Joio Lollo - Nobre Senador Itamar Franco, 
encontro-me evenlualmente na Liderança do PDS. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O quelwnento, por 
r:&!IC' "eventual"'. 

O Sr, Joio Lallo- Muito obripdo. Maa, nlo teria a 
pretendo de querer falar em nome da Uderança porque 
ni.o a c:onsulte:i. nlo sei a. idiia. Gostaria de dar este 
a .. rte em meu nome pessoal. Devo dier a V. Ex• que as 
de.:laraçõn do Presidente Figueiredo me di.o um certo 
orguiiK• do PDS. Eu estou sootando do PDS. porque o 
Presidente Figueiredo confessou, tacitamente. pua toda 
a Naçio que o PDS e um Partido que tem vontade pró
pria. que nio é um Panido de dizer a.mán a todas u 
vontades do Planalto. O PDS nlo aceita, me1111o contra 
a vontade do Chefe da Naçlo. Entlo, bastava isto para 
me dar um certo oraulho do meu Partido, da aua inde
pendencia. da coragem com que ele lliiume essa poaiçlo. 
Di-=olir a validade ou nln da eleiçlo dircta, ou indireta • 
5L) outro& pontos que n6s estamos prontos a debater. 
}'liobre Senador Itamar Franco. acbamoa que a eleiçio 
indireta jA foi dellasrada. Nfto adianta dizer que ela nlo 
6 h:sflima, porque seria o mamo que repudiar o Gover
no do Presidente Figueiredo e todos 01 Governos ante
riores. porque eles foram indiretos tamhtm. 

O Sr. llenodlto Fornlra- f: o distintivo doa rondo
nianos. 

O Sr, Joio Lallo - Nlo 6 o fato de uma eleiçio aer in· 
direta que deixa de caracterizar um procedimento demo· 
crAtir:o. Achamos que a eleiçlo indima tamb6m t demo
critica. De fonna que o meu aparte ao brilhante e opor
tuno pronunciamento de V. Ex• era para dizer que n61 
estamos verdadeiramente oqulhosos do PDS ter sido n:
poliilo A Naçlo como um panido que tem vontade pr6· 
pria a que vai disputar. mamo com o 6nus que u Opo
siç(tes tentam jop.r em cima do PDS. u eleiçôea indire
tu para o próximo suce110r do Preaidonte fiaueiredo. 
AchKm"' que que a eleição jA foi deflqrada, e nóo j.6 a•· 
nhamos esta eleicl.o quando famoa a maioria do Colt
gio Eleitoral. e o eleito lerA tanta lqalidadc quanto o 
Presidente Fisueiredo tem, quantos 01 Governos ante
riores tiveram. Eue o meu. aparte neste: momento. 

O Sr. BHedlto Fornlra - V. Ex• me inscreve no rol 
dos aeua apancanta? 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• estA aempre iao
crito no meu cordçi.n, nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. BeHdlto Fernln - Muito Obripdo. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Eu oó vou mponder ao 
Senador Joio Lobo, e. em seguida. darei o aparte a V. 
Ex• 

Senador Joio Lobo V. E•• sabe da admlraçio que to
nho por V. Ex• FeiWnente:. no ~eu a pane V. &• diue 
que falava cm nome peuoal. e raquci butaniO aurprao 
ao ri-lo defender a.a elciç6es indiretu. V. &.• acaba de IC 
proclamar um defen11or deuas eleiçÕCA indirclu, e de 
considerá-las democriticu. Nl.o quero aqui entrar no 
mtrilO de eleiçio indireta o»: direta no proc:esao demo· 
crfllico. Eu trouxe A baila, para que constUIC d01 Anais 
do Senado. a declaraçlo enfitica do Senhor Pruidcnte 
da Repllbliea. Se a Liderança do Panido de V.E•• pen· 
sar c."'OIlo V. Ex•, quanto a eue oqulho que o Partido • 
taria sentindo pelu do.:laraç6es do Prelidente Fiqueiro-
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do. seria um orJ!!ulho contra a Nac-lo brasileira, porque a 
vontade na~ional, meu caro Senador, 1: pelas eleições di
retas. Acho que esse orsulho nAo far4 bem ao PDS. Te
nha qua!iC absoluta certe1.a de que esse nlo deve aer o 
pen5ilmento unãnime da Ba.ncu.da do PDS. Acredito que 

· o PDS vai reagir conrra a fala do Senhor Presidente da 
Repllhlica. Vai rea,ir e vai aprovar u emenda& que jA es
tio tramitando no Consres10 P-iacional a favor du 
eleições diretas, porque o que o Presidenle da República 
diz, aqui, e diz cm Lagos,~ muito arave. Sert muito gra
ve IC o Partido de V. EJ~.• aRsumir esta responsabilidade 
histórica, peranlc: a Naçlo, nesta hora de crise. Ainda hA 
pouco, nós ouvim01 aqui o Senador Odacir Soares. do 
Governo, traçar um quadro negro, e a upectativa de re
viver u Legislativo bra5ilc:iN. 

Com prufunda tristeza aeolho o aparte de V, Ex• na 
expec:tativa de que a maioria do PDS nlo pense como V. 
Ex• 

Senador Almir Pinto, ouvirei V. E ~r.• c. cm RIU ida, o 
nobre Senador Benedito Ferreira. 

O Sr. Alndr Pinto - Nobre Smador llamar Franco, 
sosto de ouvir V. Ex• todo enf6tico da tribuna do Sena
do. Por faln em enlltir:o, nlo ni se mais enlltica rola 
dltima frase do Presidente, oobre a quootlo das eloi;iloo 
dirala&, ou se aquela outra que o nobre Senador Oastlo 
Maller disse hi pouco, que ele jamais faria elei;iloo dire
tas. Quero dizer que de uma feita, V. &• falando 10bre a 
questllo da eneraia nuclear - a imprenaa fez uma cozi
nha em cima desse pobre Senador, que quase safa dnza 
- V. Ex.• dizia que o Presidente nl.o ouvia a Opoai;lo 
sobre a enersia nuclear. Eu fui dizer, ainda meio novato, 
que, U vezes o Presidente ouve V. Ex.• deve 11 recordar 
do fato. 

O SR. ITAMAR FRANOO- Rec:ordo-ma. 

O Sr. Alollr Ploto - De fato, o Presidente, à vezes, 
aosta de ouvir a Oposiçlo, nlo resta dllvidas. Tamb6m 
quero dizer a v. El!.• quejiqueo Pmidentedi• illoem 
Lagos. do outro lado do Atldntieo. ClQmo todos ouvimos 
pela telcvislo, o Partido de Sua Exc:elfncia topa qual· 
quer eleiçio, direta ou indireta. Eu peraunto a V. El:t: 
nlo 6 dele a coordenaçl.o? Por conseauinte, Hri o que 
Sua E~cia decidir. Se ele c:oordcnar para e1eiçaOI di· 
retas, cu acredito que venha ao encontro do desejo do 
Partido do qual ele f o Pmidcnte de Honra. Se .IA estj 
montada a eleiçlo indireta, com o Col6aio Eleitoral ji 
deito e a data marcada para uma elejçlo ind.ireta, entlo 
vemos como mudar a rq;ra do joao. Inclusive porque te
remOI que voaar uma emenda constitucional, modifican
dd a Constituic;l.o que at6 agora marca eleiçlo indireta. 
Adio. na vcnbde, que por mais boa vontade que ele te
nha em querer ru.ter eleiçil.o dircta, nlo vai depender 116 
do seu panido. Seri ne&:asirio um c:oniiDIO, um enten
dimento com a Oposição. Esta seria uma coisa que eu 
sustaria de ver era V. Ex•. numa mesa de convc:naçc)es, 
como homem de Opuaiçlo, trocando de ld~ias com o 
Presidente Fi1ueiredo ... 

O SR. ITAMAR FRANm Senador Almir Pinto, V. 
Ex• como Senador brilhante que 6, poeta nlo menos bri
lhante. tenta fazer um joao de palavra. 1 V. &• bi de 
perceber o que hi pouco dizia em resposta ao meu nobre 
Llder. O Presidente da Rcpdblica devo fazer um teste. 
Acho que ele est6 ad na ohriJaçlo de fazer cate teste, j6 
que peniste a dllvida de que ele 6 o coordenador, quando 
V. l::.x.• diz que ele 6 o coordenador, e ele, mais na frente, 
di1. quej6. nlo e mais o coordenador. porque nlo con• 
suiu ati: agora emoldurar o seu candidato. Evidentemen
te jamais vai conseauir emoldunr o seu candidato, po,. 
que só quem consesue emoldurar o candidato I o povo. 
O Senhor Presidente pode tentar colocar dentro deate 
quadro um oandidato """'lhido entre qu1tro porcdet, 
mas jamais seni. um candidato escolhido pelo povo. Po,. 
tanto, ..:ho que o PI'Oiidente da Repl!blica Cll.i Delta 
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obrisaC'Io, porque o que o PDS nl.o pode 6 ficar escorre
pndo nas fraRS, nu anicula.ç&s intelectuais, no que, 
aliâs, o no~~osu Senador Almir Pinto 6 mestre. S61 nlo 
podemos permitir que atraY61 de articulaçaa, repito, in
tele<:tuais, o Pl>S nlo responda Rrmemente o que e 
cabra apara, neste plenArio. Ele quer ou nl.o quer as 
eleições direta1 para Presidente da Rep6blica1 

O Sr. Beocdlto Fomlra- V. Ex• me permite? 

O SR. ITAMAR FRANOO -Com muito prazer, Se
nador Benedito 1-"erreira. 

O Sr. B-lto Fomln -Quero, inoialmente, aplau· 
di r V. E:x.• que, intelipntemente, vem fazendo coro 11111 
realejo- a exemplo, lembro a V, Ex.•, do Senador Nei
IDn Carneiro na sua campanha divorcista, fazendo com 
que at~ 111 crianças de S anoa no Brasil ncassem divon:is
tas- um realejo que a Oposiçlo vem tocando para a ob
tençio das clciç6ca dirctas para Presidente da Rep6blica. 
.E: um arrirr,;o que V. Ex.•, como um dOI mail brilhanta 
expoentes da Oposiçlo, vem aabendo utilizar. Asara, V. 
Ex• 11be- e nlo vai niuo nenhum dcnpreço porque V. 
l::!x• 11abe no panicular, o quanto lhe quero bem, o quan
to lhe admiro- que v. &• cota falando nlo '""a o Se
nado e sim para o pllblico externo, porque, na realidade, 
no PDS nlo tem ninsuãn babando, nJo tom nm,uem 
rasa:ando dinheiro. para tirar o cinturl.o, entresA-Io ao 
PMDB. à Oposiç6ca. para nos chicotear com o no110 
próprio c:inturlo. V. Ex.ll que consiJ;am uma correia, um 
chicote, ou o próprio cinturl.o de V. Ex•, mu tinronos-
10, querer que tircmoa o nouo clnturlo e o entrcauemos 
a V. Ex.• para nos chicotear 6 pedir muito, Senador Ita
mar Franco. Por outro lado, foue V. Ex.• umjovenzinho, 
nascido de 1960 para cl. quando as nouu experiencial 
com eleiç&A foram muito modificadas, realmente, e do 
muito poucas, uhe V. Ex.• que •• elei;6es diretu 10111pre 
fora.m uma balela; o povo nunca foi cunsultado na hora 
de se esc:olher candidatai. Sabe V. Ex.•, como homem a
perimentado que 6, como prefeito que jA roi da sua aran
de cidade, - aliAs, um bom Prefeito de Juiz de Fora -
sabe V. Ex.• que o povl.o nunca foi consultado na hora de 
as cllpulas pa.rtidiriu escolherem candidato. Citaria a V. 
Ex.• o exemplo de um contemponineo nosso. que foi, taJ
vu, o 6nico supraparlidArio que, pela manifataçlo do 
poYio, pelo seu pres~faio pessoal, se lmpõs aos partidos 
pollticos e chcsou A Pmidõncia da Rep6blica - J4nio 
Quadros. E a rosulrado da prcscnça de Jinio Quadros na 
Presidencia da Rep6blica, quero crer, para V. Ex.• e para 
01 homens da n01sa scraçio, dirpena comenlirio. Nio 
bastasse ase exemplo muito recente, es111 ex.emplo de 
quando o pD"O implJe a sua "ontade, 1em01 cuo de 
quando o povo foi consultado 16 na Palestina .. Quando 
julpva-n J.U:. Cristo. persuntou-JC ao povo o que ele 
queria. Mandou 10ltar Barrab.t.s e crucificar a Cristo. 
Outra vez em que permitiram ao pOYO 11 manifestasse 
como eoletividade. temos o eumplo da Revoluçl.o Fnn
ccsa- tambf:m nlo i: desconhecido de V. Ex•, e 16 co
mento o episódio para ilustrar e embuar minha argu
mentado. Sabe V. &• o destino doo lldei'CII da Rcvo· 
luçào. Após a decapitaçl.o de Maria Antonieta e de sua 
cone de desavisados, tivemos o destino de Marat, de Ro
bespiem, de Danton e de quantos outros fonm ouvir o 
po'l'ilo. Sabe V. Ex.•, como Llder autintico que 6., como 
condutor de ma1111 do povo que 6, na realidade o llder 
nlo anda a reboque da opinilo pí.íblica. O llder conduz a 
opinilu pdblica. Da lidem 6 que escolhem, na Cllpula 
partidária, aquele que vai III" candidato. Peraunto a V .E
x.•: no caso de Mínaa Gerais, por ex.emplo, houve consul
la prévia ao povo se o povo queria Tancredo N"eves no 
Governo? V. EJL•IBbe que nio foi auim. Loao o que im
pona na sistcm6tica eleitoral 6 a liberdade de o Colqio 
Elcitonl, ou mesmo de os membros do partido poderem 
acolher aquele que mais consulta aos intereues dos re
plftCIIIados pela liden!nça que escolhem. Enrio, se hou· 
ver disputa numa conven;lo, nlo tenho d'llvida. todos os 
doi1 mblodos se equivalem, CoiiJratuJo..me eom V. Ex• 
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pelo brilhantismo com que impulsiona e11e realejo, por
que realmente é- muito inteligente da OpoaiC'io querer 
que nós, inadvenidamente, tiremos o cinturl.o, tiremos a 
cami511 e, nesse acordo de cavalheiros. V. ExiS entram 
com a ra..:a e oõs, com as costas. poi&. 11 na l'llllidade te
mos a maioria tranqUila no Colq;io Eleitoral, V. Ex .. te· 
rio de amargar, se 6 que ser6 amargura, ter mais um Pre
sidente do PDS por mai11 seis anos. Eram estas u minhu 
C'On5iderações, peço a V. Ex• me desculpe por ter-me 
alonsado tanto no aparte. 

O Sr. Hélio Guolroo- Permi«-me V. E.t• um aparto? 

O SR. ITA!\IAR FRANOO- Vou ouvir V. &• d• 
pois de responder ao Senador Benedito Ferreira. 

Senador Benedito ferreira, quando V. Ex• falou em 
um Praidente do PDS por mais seis anos, permita-me 
bater na madeira trU vezes, apenu para espantar. Vou 
acabH.r me c.-onvencendo de que Sua Ex.ccl~ncia o Senhor 
Presidente da Replibli(:a estA certo; ao que parece, o PDS 
não quer mamo eleiçôes diretu. 

O Sr. Beaotlfto Fomlra - Nio quer moomo. 

O SR. ITAMAR FRANm- V. E•• falou que vamos 
tirar o cinturão, e usou a ex.prcsd.o ''babando'' 

O Sr. JUlio Guolnlo- I! verdade. 

O Sr. B-to Forroln - Nio hA nin1116m bab•ndo. 

O SR.ITA:IfAR FRANOO -Apenas, em vez de ürar 
o cinturio, oferec:i um babadouro, porque, nl.o hA dú"l
da, temos que oferecer um babadouro ao PDS. Vamos 
chesar b eleic;iles diretaa para Presidente da Rcpdblica ... 

O Sr. Beocdlto Fomlra- Nlo hi nln1uem babando, 
EJ.,-elancia. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V, Ell .. 6 que via ter 
que babar, porque vamos chepr à e1eiçaOI dirotu para 
Presidente da Ropdblk:a. Ji, neoto instante, vou-lhe ofo
rccer, com o devido respeito, um babadouro, porque, Se
nador Benedilo Femira, nlo hA quem ICIUte as eleiç6es 
dirctas neste Pais. Nem .... pvce1JI do PDS. que 6 uma 
parcela que, ao que parece, ainda nl.o aiCS:nçou a verda
de ou não teve a semibilidJide de JCntir o pensamento da 
Nac;lo bra11ileira. 

O Sr. Hfllo Gaelrao- Permite V. E•• o apa~tc? 

O SR.ITA:IfAR FRANOO- Ouço V. &<com muita 
alesria. 

O Sr. Hfllo G-- !'!obre Senador Itamar franco, 
t muito oponuna esta interpela;io solene que V, Ex• faz 
ao PDS, ante l declaração do Presidente da Repdblica 
de que quem estA atrapalhando eleiçio direta para Presi
denle da Rep6blica 6 o PDS. t preciso que se di real· 
mente a palavra oficialmente ao PDS, para que dip 11 

estA, ou nilo estA de acordo com a dec:laraçilo do Presi
dente da Repllblica. O nubn:: Senador Joio Lobo 11 mos
trou partidário da eleição indireta. Neste ponto 6 que me 
permito diiC'Ordar de S. Ex•. porque, entendo que S. &• 
eslli sendo infiel nu. Liderança do Governo. Note, emi· 
nente Senador Itamar Franco, que aqui e~r.iatem nlo lfde
h.'S do PDS. e sim Udete5 do Governo. As plaquetas to
das que cncantro nos corredora do Senado dizem que 
deltnnínadus Senadores &lo Uderes e Vice-Lideres do 
GoYCrnu. Entl.o, se o Go"erno. que 6 repraentado pelo 
Senhor Presidente da Repdblica, declara que quer 
eleições dirctas. creio que quem ati,.er na Liderança de
fendendo eleic;iles in<firetu ati 1011do Infiel A liderança 
que lhe foi atribuida. Quanto A obloervaçlo do Senador 
Bcncdi1o Ferrein~, de que o Senador Nelson Camciro foi 
infatiaAvel na sua campanha. e conseauiu ate- que ·u 
Criança fouem divorci1ru. devo dizer a S. Ex• que, 11 o 
nobre repn::scntante du Rio de Janeiro eonsesuiu iuo, 
foi porque o divórcjo ena uma upiraçlo nadonal. e n.l.o 



hã nada demais que todos setomern divorcistu. Na epo
ca, o divórcio era uma upiraçlo, para nlo dizer uma nc
ce55idade peuoal, como hoje a eleiçJo direta 6 uma upi· 
raçlo e uma necessidade naciona,l. De modo que o 
PMDB eat6 certo em bater na qua,..o da eleiçlo direta, 
o Prc5ldc:nte da RepC.hlica e~EA c:eno em bater na qucatl.o 
da elc:içlo dinla, porque, afinal de c:DRtas, Qua mole em 
pedrw dura, unto bate até que fura. ltinda 10bre a oblcr
vaç.lo do nobre Senador Benedito Ferreira, de que h4 
doi1 ntil anos. quando o povo foi cltamado a escolher e 
aculheu Barrahú, e nio a Cristo, S· E.t• ficou vinte R

. culos atri!li, porque, sr: S. Ex• fizer e~Ba aprcc:iaçlo hoje, 
vai verificar que bilhões de c:riatut-1 sio hoje cristls, 
c:onvencidus de que aquela eventual opçllo do povo ju
deu foi mal feilll, mas hoje estA col'(isida. Senador Ita
mar 1-'ranoo, 1: muito oportuno e znuito certo V, Ex• 
cobrar uma definição do PDS. A )'laçio inteira viu a 
imagem c ouviu a ·oa.bl''lta..- te».~ ._~-w:._.,\, ~~ 
questlo de dizer, pnrqur existe um costume l'e\."entr no 
Brasil de que, toda a \"Cl: que o PreSidente da Rep6blica 
di.t: coisa a um Senador ou Deputadtt. aparece loso o Sr. 
Carlo5 Atila para di1er que o deputado e o senador nlo 
entenderam m=m u Presidente, que o Presidente nl.o dis
sera at.~uilo. Nate ca~o. em que o Br,sil inteiro, pelo lili
lema u.udiovi11ual, ouviu e viu o Presidente da Repllblic:a 
dizer que 6J1artid4rio da eleiçlo diret•· e o Yu Panido, u 
PDS, 6 wntrArio, h6 DCCC~~sidade de"'a interpelaçlo. Tc
mos que chamar o PDS à c:olac;i.o p•ra dizer e o Presi
dente e5tá realmente refletindo o pensamento do Parti
d~. 

O SR. ITA!\tAR I'IIA!IõCO - SuPre Senador Hllio 
Queiras, nada tenho a ac:rac:entar ao ICU a pane. V. Ex•. 
com felicidade, complementou o pensatmento que, nesta 
tarde, cxpendo na tribuna do Senado. Vam011 continuar 
c:obrandlo). 

Sr. P'rftfdcnte, vnu encerrar, obed~ndcJ 6 advenan
ciil que a Mcsu f:11. 

NLl moment1l em que o Pretcidente dot Repaí.blh::a SC' de
c:lura fa'-·nr.i"·el às elei~iks dirclu~. vam1l!i. a1uardar a '-"OZ 

ofi"iul d11 l.idcr dt.l Governo nesta Cii!iil, na npeçlati"·a 
de que S. E"' .. -eonhu. nõio digo de•mentir ao Scnh,, Pm.i
dentc da Rep6b1ll:a, '-IUe erm umu ntanelra t.ro~tselra. 
mas que S. Ex• venha di1er que. ao ~on1rârio do que pen· 
suo Presidenle Figueiredo. o ceu Po1r1idO dc'iCja reulmcn· 
le as eleiç\ks diretas. 1:. o f.~tendo. no \.'"l"\ntr:irhl dl"~ que 
ren5;1 o Sc:nador BcnL-ditu l~erreiru, ele l'lil•l !oC J10dej~ dc
c:larur venc:id''· Se ~o·enddo fa,;.M:, a 1tanwde f'Opular. tam· 
bbm ao a:onlriirio do que l'ensu o ScmuJor Benedilo Fer
reira. semJJrr )C manife"lu rei:• illlerriãnc:ia de poder. 
J1elo sorrn de e51"C'run~;ol c de fé que e51:1 "ia._;il,, nc:oslc mo
mento e11hi rreds:md,,. 

t::u c:teio, Sr. Presidente, que, ao encerrar u minhas 
palavras. nilo estaria uqerando, ao c:ontrério dos Udc
m do PDS que se manifaLaram nes\á \arde, aq_ui._ em 
aparte ao meu dí!iCuno. eu creio que Sua Exc:elencia o 
Pre5identc da Repllbli.:a, em Lagos, na Nisf;ria, reacen
deu em cada um de nós a esperança a (6, de que, ao rc
gre5511r ao Paili. vai en .. ·iar ao Congrea5D ~acional, para 
testar nlo à oposições brasileiras. mas para testar o seu. 
Parlido. vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de 
emenda à Con1tituiçio estabelecendo ·- clei;õcs direta5 
para o aeu sUCCisor. Estarê ele, auim, (azendo o coroa
mento do proce5!10 de ahcrtura. E, ao contrArio do que 
pensa o PDS, que estar6 orgulhoso manJendo a1 eJeiçe)es 
indirel.its. o J)\)VO bra!iJeiru h.i de aplaudir o Prc:lidcnte 
Figueiredo, permitindo ~o:~ue os brasileiros venha a pani
c:ipar dos RUS destinos e nilo como aaor•· em que o povo 
o o Consrcs"' I'Kion•l ostill c:omplttamoniO alhoad01 
do5 dnlinos do noSiio Pllis. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem~) 

DIÀRIODOCONGRESSONACIONAL(Seçilo 11) 

ATO DO PRESIIJE!"iTE 
!11• 111, DE l!IIIJ 

O Presidente do Senado Federal, nc, U'iiJ da5 atri .. 
buieões que lhe conferem oos anigos 52, item 38, c 97. in .. 
c:i11,, IV. do R-.imento lnternn. e,:leL"I."mrl.lrmidade com iJ 

dck'@aC;.àu de: C.\lmpcte.m.:\'11. ~ut \~ foi '1.\U.\\"\ti;N.a ~"-' 
Ato n• 2 de 1973, du Comis.111ào Oiretora, reli!Jh·c exonc
rur, a J1Cdid''- Antoniu c..,rrea Pa~hL'\!O, Ti:c:niL'"fl J.egilila
livo, Cla!15e F..spccial, Referencia :'IS 25, BJ1o,;enlado, d" 
car,:o em "omiuilo. de Chefe de (iabinele do Presidente 
do Sert~~.dll Federal, '--ódi~ .. , SF-Dt\S-l0l.4. il partir desta 
datu. 

Senado Fedcrul. li de novembfl."l de 19R3.- M011eyr 
Dalla. Pre,;.idente. 

SENADO FEDPAL 
fU!!IUM;A.Q 1-:'!<t'IOI.!.\~t..\W. ~i. t.'l.~\.\11. 

COSCt; RSO PU PLICO 
ASSF.SSOR P!\RL!\(>IF.I'TAR 

Errata 

O item 3.8 do Edilallpublicado no DC!Iõ-11, do27-IO
U, pAginas 5.017 1 5.019) fica a.-im redi1ido: 

"'l.8- Será obrigatório, em todas as prova5, o 
uw da orti)Jrafia oficial ... 

8(uliilia. 16 de novembro de 1983. - CcJordena$o 
Geral - Pruf.: CI.Cudlo Llklo C..,a, p/Executor do 
Convenio- Henrique S.arlllo, Jt .. Sec:retirio. 

SE!IIADO FEDEIIAL 
fl;!IIDAÇAO tlllõiVERSIDAD~ DE BRASILIA 

COJioCURSO PúBLICO 
ASSF.SSOR P!\RLA~F.NTAR 

Ernta 

So "'Manual de Pro1ramas e Instruções", os iten11 
abai11.o dis.:.tim.lo.Wl~ W....ti"'~ ~ ~ U ~ 
de..t:, ficam a1sim rcdiyidos: 

"12. M EC. OraaniZ>Oçlo e atribuiçilos (Decreto 
n• 87.062, de 29 de março de 1982, c demais Leis e 
r.>ecn.-tos pertinente!~~.) 

16. Assuntos atincntes A cduc:açio prt-eRCOiar. 
26. CF.DATE (Centro de Desenvolvimento e 

Apoia Tí:cnica à Educaçiu). Cumpct6ru:iac ativida· 
deli. 

27. Re<:ursu5 financeiros J*ra a Educalilo. A 
funÇ":lo Educaçio no OJ'Iiamenao Gera) da liniio c 
dos E5tados e Municípios. Rec1,1r1w Orçomentérius 
e de oulra5 fonle5: SaiArio-educ::a~çlo,lolcrias. incen
tivos fis"ais. recurSOJI c:reditlc::iOS - FAS e c:rtdito 
edu..:ati\·o; Fundo11 de ParticiJJat;io: FSDE. 

30. ll'iAE. t1nstituto t'liac:iol1•l de AllisteDcia ao 
Educando). Fundaçlo de AssistCncia ao Estud11nte. 
Compelencias e atividades. 

.34. Cultura nacional. Les:islaçlo espec:ific:a. 
MEC/SEC/Cff. o a politica ootorial. FUNARTE. 
F.MBRAHL'-{E.{CQ~Ct~~. ~'Y:'t'{~. 

JS. Defesa chJ patrim6nio hist6ríc:o, cultural, 
anlstic:o e c::ienlifico. FundaçJo Nacional Pró
Memória. Lqislaçio pertinen1e." 

Br•sllia, 16 do novembro do 198J. - Coordenaçlo 
Geral - Prof.: Clflllllo Udo CoA p/Exocutor do 
Con•inio - Hemlque Sullllo, IO..SOOnblrto. 

ll6t REt;NIAO DO 001\õSELHO DE SUPERVISAO 
DO 

CE!IõTII.O GRÁFI('U DO SENADO FEDE.II.AL 
CEGRAF 

ATA 

Às deLCuete horas do dia dezepeis do mis de no
vembro do ano de mil novecentos c oiJCnta e trl5, na sala 

Sêbado 19 5431 

de reuniões do l·onselho de Administraçio do Senado 
Federal. sob a Pruid!nc:ia d() Dr. Aiman Noa:ueira da 
Gama, de acordo c:um deleg-.çio do Exc:elenUuimo Se
nhor Prc11identc do Senado F~deral- Senador Moac:yr 
Dalla - presentes os Consel'-eii'OI Luiz do Nuc:imento 
Monteiro, Sarah Abrahlo. LI}C:iano de Figueiredo M•· 
quitll c Aloisi.o Barbou. de $OULa,. ptciiCl\\el. tambán. 
Rudy Maurer, l.uit Carlos Bastos, Florian Augu1to 
Coutinho Mildruga, Maria de Na7.11rf: Pinheiro Carnei
ro, João de Morai11 Silva e Agac:iel da Silva Maia, respec
Jivamente, Diretor Administralivo, Diretor Industrial, 
Drretor Adjunto, AsseSlllura Jurfdica, Asse510r Adminisa 
lralivo e Auditor do CEGRA~. reuniu-se o ConselhcJ de 
SuJliCr..·isilo do Centro Gr6fico do Senado Federal. Aber· 
\USos lrabalh\b, o Senhor Presidente- Dr. Aiman No
JUeiru da Gama - JJa!iSII a pa,lavra ao ConKiheiro Luiz 
do l';as.c:lmmw MM~ro,fõ.\W:.'bVotUt.t\\'~ 'nomo\o
p~rório wbrt: c> proce!ISO n• 01608{83-CEGR!\F, n:r .. 
rente A Tomada de Preços n• 007/83. objetivando o reca
reamenh' e a pinlura de cilindros. (rolos entintadom e 
molhadore:li de mãquinas imptaosoras) que, ICIJUnda o 
pure"-er tic:ni~o.'O do Oryão espc:t:ialia~do, supre a recupc
r•c;ào l'ilru utilizaçlo da5 reJJarUçMs industriaiR. Em seu 
pare"-er o CcJnselheiro - Luiz do ~a1cimento Monteiro 
- di' que o exame detido de toda a documentaçio leva a 
c:oncluir que: a) for.:am obedecidos 05 parãmetros lesais 
c regulamentarc.s que rcsem a r11at6ria: b) c:om base nas 
inf\"\tmaçfles \Cenita5 competentes. ~ impmuiva a recu
peração dll5 p~o.oças npe~ific:adu.i no Edital: e c:) para a 
de'lipe5a no valor de CrS !'.48(.).000,00 (c:inc:u milhôe5, 
quatl'lJ«ntos e oilenta mil cruteiros), a ser contratada 
ate 2!' de novembro do c::cJrrentc- prazo de validade da 
propus.ta - ex~te disponibilidr.de orçamentlria. Assim 
stndo, sumo'li pela homologaçih' da Tomada de Preços 
em epigrafe. para que s.usta os efeitos no.:ess6rios. A se
JUir. a mal~ria ê 1.'01,....-:ada em di5CU55ilo e nilo havendo 
quem se manifesle, a mL'5ma é colocada em votação, sen
do "" ~u.\t "6.'{)1\Wonbt... ?anan.Ao·l.e 11.0 segunc\o item d.a 
pauta, IJ Senhor Presidenle apresenta parecer favorável 
subre J1rO~o."C!illll nY 2.J0.1/K2- CEGRAF-', em que 11 Ser· 
vidora Maria du ~a1ari: PinheifO Gico solicita o pqa
mento da gralific:~çilo de J1rodutividllde, instilurda pelo 
Decrcbl-lei n• 1.445, de 13-2-76 ... ~pós a exposiçlo do Se
nhor Pn:sidente, a ma~ria 6 c:"l"c:ada em dis.:usslo !len
do amplamente debatida por Codlo)S 05 Conselheiros. 
Logo apó11., I mesma é a:proo;adu f'Or \IO&nimidade, fn:an
dl,) e,;tabel~o."Cido que 05 efeito5 nrtanc:eiros deveria vigo
rara Jl3rlir de 30-11-82 (data do requerimento). Dando 
J1rO-'M."'uimenl" à reuniilo, o SCJThor Prnidente - Dr. 
Aíman s~.~sucirll da Gilma - aJJresenta BOI demais 
memhrus do ConS~Ciho pat"CQ:r sobre o proc:esso n• 
1.945/~~ - Cf::GRAF. em que o Diretor Executivo, 
atr• .. ·6s do oli.:io n" Ol63f8J - DE solicita alteraçio 
c:amrlementar no Plano de Clastific:açilo de EmJJresos 
do CE<iRAF. Após a apresenta"lo do parecer, a ma
tllria e apreciada minuc::iosamentl por todos os Consea 
lheiros que em consenso dio, Lambf:m. parecer favor6-
vel. sendo a seguir aprovada por tQdos. Em continuidade 
\. tt:~J.l'.l.áo, a ~nbOT Pra.\'dtn1.e upk a01 demais 
membros do Conselho de Supervi;iilo o c:ontelldo do pro
c:es.51l no 1.958/8.3- CEORAF, esclarecendo que faz-se 
nh'"CI5Ario uma regulamentaçiu cfe estégios na11 clepen· 
dtncias do C~.ORAF. Apóio debates por pano do IOdos 
os presentes. a matf:ria t dada ~:amo aprovada pelo Se
nhor .Prtsidenle. Nada mais havc=ndo a tratar, qrade
L"Cndo a presença de todos, o Senhor Presidente - Dr. 
Aiman }'lrr;ogueira da Gama- declara enc:erradoa os &ra· 
bitlho~ e para constar Eu, ~faurlciD Sil .. ·a, Secretário dn
t.: Conselho de Supervisio, la .. ·rei • presente Ata que de
pois de lida e aprovada seré a.JiÍnada pel01 demais 
.\fembms. Bra50ia. 17 de novembro de 1983.- AI•• 
Noauelra da Gama, PrC!iiden1.e ~ exerclcio - Llllz .. 
!'II•Kimento 1\lonrelro. Membro - S.rü A•rahio, 
Membro- Lod1110 de •lpelnolo M ... alla, Membro
Alolllo .. .._ de Souza, Membro. 
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I. Gabriel Hcrmn 
l. Luiz Cav11IC11nle 
. l JC*I'Lin• 
•· Dinane M .. ril. 
~- Odacir Sollrn 

I. Ht:liu OueifOI 
:Z. Alberto Silva 

Suplcnln 

PDS 
I. Amerlll furlun 
:Z. C11rlol Albcrlu 
J . 

PMDB 
I. Alfon110l"am111J0 
:z. fibio LII\."Cnll 

A11111mlc: fr•n~o:iiCO GonQ~Ivc• Percir11 - Ram•l 40:6 
Rcun1klo: Tcrçu..rtil'lll. M 9:00 horu 
Lo;al: S.l11 dll Comiftlo, 1\1 Ala $en11dar AICIIIIIdrc Cllllla 

- Ancao du Comisl6n - Ram•l 165:! 

CO!IIISSAO Df MUNICII'IOS- (f."MI 
tl7 membro~' 

COMPOSJCAO 

Praidenlc: P.1101 Nno 
YICt-Prnidenlt: PliaiiOII Cameuo 

I. 1'111101 Pã110 
l. Lomenlo Jlliniol 
J. Almir Pinlo 
•. ltn1CbiOC11111MI 
~- Bcnedilo Fcrrc.ra 

6. Jdlo LI&,., 
7. Joio loba 
I. Oah•lo Modnlo 
9. lrt.Ct:lie 

10. C11rDAibcr1o 
11. Jurp Bornh111111C11 

SuplmiCI 

PDS 
I. Ju1ah) M11plhlb 
!!.JOitlinl 
J. Eunice Mic:hllo 
•· Oct..-irSollrn 
S. Luunval •p1i1111 .. 
7. 

P!IIDB 
I !l.t11r10 MINu I. O••Jo AfaJirr 
!!. Alfrcdu l"ampu1 · l. Dcrval de P..siva 
). J,IM: 11n;b:i~ t-crrciru J. llilmiir t"r-•n•:u 
oi.M.m.-cii.'Mu.a~ndll 

~- l:.ni:illl ... ,. .. 

PTB 
I. S'lllodn("arnc•ru 

A'llli.,.enlc trant:IW:U Ounç11IVft Pl=rclfll - R11mo1l ~ 
ReuniUn: QUIRiill-feiru~o. iii• 11·00 hur1111 
L~M:ul: Sul• du C:dflli...au, nu .\la Senoldur Alcao~ndrc (."~~~o~u 

- Anc1u d.ao (".,m•IMX!o- R•mal Jl~:! 

COMISSAO Dl RlDACAO- lt"RI 
I~ memhru~o) 

Prcllllhn\'1: Lornantu JliniOI" 
VK.-c·Prctoldcntc: Jd4u Lott.J 

I. Jo.Wlubd 
:!. LdmaRIII Jlln•~o~r 
J. l"luud•dnm R11r11 

I Albr:nuSilv• 
:!. Saldunha Dcr.11 

. Suptenlc. 

PDS 
I. lr11 l"iliu 
!! l'aOGIPóftd 
) Jd~ Lin" 

PI! DI 
I. Alfredu Campu~o 

~~- Fio""• Alonhlo Kolol-- llooool J2l6 
Reunikl. Qu1niP..fciraa. li 1•:00 honl 
Load: IIII • C0111iuio. .. ,., .. ..._.,, Alaadrc COIIIi 

- Anao da Comill6n- Ramal 1121 

CilMISS.\0 D~ RELACOES EXTERIORES - !CREI 
(15 mambi'OI) 

COMI'OSIClioO 

Praidcnllt Luir. Viana 
1'-Vi.:e-Praidcnll: Slklllnlla Dcr1i 
1'-Vicc-PNiidcMr. Alnlhll PeiiOio 

1'11ulllra 

I. Lu11 Vianll 
2. Am11ral PeiaOio 
3. Oclavto Cardoso 
•· Dir1111ne Mariz 
~- Robcnoc".unpa~ 
6. Joio Calmon 
'7. Vir&flio nvora 
I. Louri.,•l•plillll 
9. MarcaMac:icl 

1. t:nte•t"aria 
2. ScveroOomn 
). lwmu franco 
•· Sakf11nha Derzi 
5. Pedro Simon 

1. Nalson Carneiro 

Suplo-

PDS" 
I. l.olnllntoJ111nior 
2. Guilhcnnc Palmeira 
3. Murllo.dllr6 •.-c ...... 
5. M•nim filho 

PMDI 
t. A.t.aroDi11 
Z.J ... FnpiU 
J. Ouaio Mtllar 

PTI 

Allillenlc: Pllu'-' Robcno A. Campas - Ramal J49'7 
Rcuniacs. Quanu-lciru. li 11:00 boru · 
loc.lll: S.lll da Comiulo. na "" Senador Nilo Coelho 

- Ancao das Comi..ae- Ramal 32Sotl 

COMISSAO DE IAODE -ICSI 
C7 membro., 

COMP051C.\O 

Praiclemc MR Maia 
Vice-Prnidtnle: Clalldlionor kori1 

Tilu..,.. 

1. bniccMH:hilll 
:Z. Claudionor Ronz 
l. AlmuPiiiiO-
•· Lllllriv11l I•PIIIll 
~ M11n:ondn Oatlelh11 

I. M.irioMai11 
2. M11rcclo Mir11nd11 

PDS 
1. l.olnaniOJGnior 
2 . .Jorpllamha-. 
J. 

PMDI 
1. Dawl de Plivu 
2. S.ldlnha o.ni 

Auillenle: Pllulo Roberto A. Campoe - Ramal U97 
Rcun11\n: TGCII .. rciriiS. •• li :OD ltoml 
LUCIII. S.bl da Com111Ao, 11111 Ala Senador Alallndrl COMe 

- Anno da Com1116a - Ramal JDlO 

COMISsAO DE SEOURANCA NACIONAL- (CINI 
17 membros) 

COMP051CAO 

Prftidcntc: Di .. n• M11riz 
Vicc-Praidemc Almit Jljn10 

Tnul11ra 

1. Dln•nc M11ri1 
:Z.·AIICVIflul 
3. PIIDOINrlo 
•. Jurp lornhiiUIIII 
5. Alm1rP1n1a 

Suplolllll 

PDS 
I. Lounv•l •plilla 
2. Jao6Uno 
l. 
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SENADO FEDERAL 

I- ATA DA 21110 SESSlO, 
El\121 DE NOVEMBRO DE 1!183 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1-r•--·
lMoM 

1.2.2 - Lelhro •• projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 
296/8). de autoria do Sr. Senodor 
Jutahy Maaalhles, que di&p6e 
sobre abatimento, da renda bruta, 
de despeoas eom empropdoa do
m6slicos. 

1.2.3--- .. I!Jl,.._ 
SENADOR ALMIR PINTO -

Cunsideraçc1es sobre a implantaçlo 
do projeta de inia~o da rea;ilo 
scmi-Arida do Nordeate. 

SENADOR 17"AMAR fRANCO 
- Denllncias divulpdal por 6r-

SUMÁRIO 

aios da Imprensa, a respeito de ir
regularidadea que atariam oc:or· 
rendo no Con&elho Nacional do 
Peuõlc:o. 

SEN.4DOR 10.:10 CALMO/V 
- falecimento do Sr. Fuod N .. 
mer. Suplente de Senador. 

1.2.4- Lelmra de,.,.... 

- Projeto de Lei do Senado n• 
291 jiJ, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que in11titui pe
nalidade para· empresa, pelo dos· 
cumprimento de lesialaçlo salarial 
e de deoiolo final da Julliça Traba
lhi5ta e dA outras providencia. 

1.2.5-Apredoçioü-'*lo 

-Requerimento n• ISS/IJ.Iido 
em sess.lo anterior, do Sr. Senador 
Josl: Samey, solicitando autori
zaçid do Senado Federal para acei .. 

tar misslo do Excc:utivo. A.pmrHo, 
após parecer da t.:omisslo compe
tente. 

1.2.6-C.•IIlllucla 

-Do Sr. Senador Jo~ Sarnoy. 
que se au~entarâ do Pais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projdo de Lei da Ciman n• 
106/66 ( .. 314/63, na Caoa de ori
pm) que dispõe sobre o consumo 
do carv.lo metMI61Jico nacional na1 
empresas sidenlqicas a coque. A.· 
protado o pi'CJIICiuimento da tra .. 
milaçlo da mat6ria. 

- Projeto de Lei da Cimara n• 
115/75 (n' 1.411/73, na Ca10 de o
riscm) que veda a OC'Upante de çar-
801 de Miniati'OI e ConHiheiros a 
aposentadoria antes de quatro anoa 
de excrclciu no carao. A.pi'O'fado o 
proR5eluimento da Lramhaçlo da 
maté-ria. 

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, ZZ DE NOVEMBRO DE 1983 

COSGRESSO SACJONAL 

Faço 111ber que o Cona:re110 Nacional aprovou, ROl 
termos do art. 44, iociso I, da Constituiçla, e eu, Moacyr 
Dalla, Pn."Sidenle do Senado Federal, promulso o •• 
auinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 !15, DE 1!183 

..._.o luto .. -·de 1'nlmlpcio ...... .,..... -..c..-..~ deTbtelo(A. 
- Mllllft .... l,-do., GeMka,a,de,..._ 
relro de 1M2, .-eltodlll u .. ~
Jlllo c-IIi de Tfxteloem22de-'ode 1911". 

An. I' E: aprovado o tuto do Protocolo de Prorro
pçlo do Acordo aobre o Comúcio Internacional de 
Tbteis (Acordo Multifibra&). aainado em Oenebra, a 9 
de fevereiro de 1982, que inclui ai ""Conclullles Adota
das pelo Comi te de Tbteioem 22 de dezembro de 1981 ". 

Art. :!9 Este Decreto l.cgislativo entra em viaor na 
data de !UI publicaçio, 

Senado Federal, 21 de novembro de 1983.- Senador 
MoaQ"r O.U., Presidente. 

PROTOCOLO DE PRORROOAÇi\0 DO ACORDO 
SOBRE COMUCIO 

INHRNACIONAL DE TEXTEIS 

As Panes do Acordo 10bre o Comtrcio Internacional 
de: T6xteis (doravante chamado ""0 Acordo" ou 
"A),ft""}, 

Procedendo de conformidade com o pa,r4srafo 5 do 
Artiso 10 do Aoordo. e 

Reafirmando que 01 termos do Acordo relativos • 
compettnoia do C omite de Te•tei> e do Or11o de \li&i
lllncia de Th:teis pennanecem inalterados, e 

Confirmando os entendimentos consubltanciadoa nu 
Cont:lusõea adotadas pelo Comitl de Tb.teia em 22 de 
dezembro de 1981, cópia das qllllit R cnconU'a incluiR; 

Acordam no seguinte: 
I. O prazo de validade do Acordo, atabelec:ido no 

An;,o 16, oerA pronopdo por um P.,rfodo de quatro 
anos e sete meses, alf: 31 de julho de 1986. 

2. &te Protoc:alo sert dcpoaitado junto ao Diretor
Oeral dao Partes Contranta do OAIT. Eatarl aberto i 
aceitaçlo, mediante assinatura ou outro procedimento. 
pelas Panes do Acordo, por outros Govemoa que aCe.i
lem o Acordo ou a ele adiram nos tcrmoa du di1polliçôea 
do seu Anilo 13 c pela Comunidade Econômica Europe
ia. 

.3. Este Prolocolo entrari. em viSor a I• de janeiro de 
19ti2 para 01 pafiCI que o tiveram aceito ati: aquela dali.. 
Para o paili que o aceitar em data poaterior entrarA cm 
vi1or na data de55B aceit.açio. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Di..tor-Garal do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11) Novembro de 1983 

EXPEDIEN'TE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL . . 

·DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmp,.._ oob a mponaabl1idade da MMa dct Sanado Feclllral 
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

DiNtor ExecutiYO 

WIZ CARLOS DE BASTOS Via Superflcie• 

ASSINATURAS 

· DiNtor lncluatrial 

·- RÜDY MAURER 

Samestre ............................. . Cri 3.000.00 
crS 6.000,00 Ano ................................ . 

Dl....,r AdmlnillraliYO 
Exemplar Awl11111 Cri 50,00 
Tiragem,·2.200 exemplares 

· - Projeto de Lei do Cimano 11' 
111/77 (nt 'l!~Jf75, aa CUa de ori· 
Flll) que cliopclc IDbre a IUMii· 
tuiçlo do eeniru:ado de _..rida
de pelo Utulo de eleitor, n01 ca101 

de admillio em omp....,. Aprota
•o pi'OIIIOIUimcnlodalrlmi~ 
da madria. 

- Projeto de Lei da Cimano nt 
100{78 (n• 2.002/76, na Ca11 de o
riFIIIJ que inotitui11IArio adioional 
pano 01 emprepcloo no oetor do • 
aettia oU!ri<o, em~ de pe
riculoaidade . ..,......., o proooo
pimonto do tromitaçlo do ma· 
t6ria. 

- Projeto do Lei da Cimano o• 
102/78 (nt 2.357/76, na Ca11 do o
risoml que raeulta o abatimento no 
Imposto de Rend• das c:ontri· 
buiQiloo para u ia~u de quail
quer credoa. na fonna que menciu
na. """"'*' o proaaopimonto da 
tromi~ do nuit6ria. 

- Projeto de Lei do Cimara n• 
lf»/78 (nt 1.964/76, na CUa do o
riFIIIJ que altera a llldaçlo do art. 
126 do Decreto-lei •• 200, de 25 de 
lilmdro de 1967, que .. "cllopclc 
oobre a orpnlzaçlo da Adminio
traçlo Fodoral, ... beloc:o dinlri· 
- pano a reForma admiolltrotiva, 
e dA outru providencia.~ 
o p.._uimonto dalrlmi~ da 
mat6ria. 

- Projeto de Lei da Cimano 11' 
127f78 (nt 1.423/75, na Cua de o
riFIIIJ que prolbe a .,.... preda-

t6ria e dA outru providAnc:ial. A
..,._ o PrDIIOI•Imonto da tra
mitaçio da mattria. 

- Projeto de Lei da Cimano o• 
131/78 (o• 2.96lf76, na CUa do a
ripm) que dilpclc oobn: a propa
pndo e a publieidode nu enli.,._ 
eles exec:utantel doa ~ervip de ra
diodifllllo e determina outru pro
vidências. A,..- o PrDIIOIUi
mento da tramitaçlo da matma. 

- Pllljoto de Lei da Cdmara n• 
93/80(.,1.UI/79,naCUadeori
aoml que dilpclc 10bre inccntiYOI i 
produçlo do lleoole determina ou
tra provielà!oiu. ~o
seguimento da tramitaçlo da m•· 
t6ria. 

-Projeto de Lei da Cdmano n• 
95/80 (n• 3.308/n, na Cua de orl· 
pm) que inotitui o Dia Naoional 
da Poesia. Af- o proa....,i· 
menta da tramitaçlo da m8t6ria. 

- Projeto de Lei do Câmara n• 
96/80 (n• 144/79, na Cua ele ori
aem) que defino UfoiiOI do naturoza 
fllcal e 01tabolooc prazo de preo
criçlo. A-Ido o fJI'DISOBUimcnto 
da ,,.mi~ do mattria. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
339/78, que elbpae oobn: a 01.· 

linçlo da onfiteuao da ben• p6bli· 
coa e particular~~, e di outru pro
viclenoiu. llojoftodo o proaocaui
mcnto do trami~ do modria. 
Ao arquivo. 

- Projeto de Loi do Senado no 
280/80, delermlllando que o Or-

dom doa Advopeloo do Bruil opi
ne aobre a eac:olha de 11111i1tradoa 
que devam ialflp'llr lribuaail 00111 
juriJdiçio em todo território aac:io
nal. Votaclo odiada por falta de -· 1.4- DISCURSOS AI'OS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ADER/IIIL /l/RE
MA - Procrutinaçlo que Ollaria 
havcmdo na tranaterem:ia de recur-
101 rmam:eina para o Oo~~m~o de 
Pernambuc:o. 

SENADOR JOAO CALMON 

- R.ostabolcoimonto da vinculaçlo 
obr1Jat6ria de percentual da receita 
de lmp01101 para a manutcnçio e 
destnvolvimento do ensino. 

1.5- DESI<lNAçAO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESsAO. ENCERRAMENTO 

2 - Fundado Univcnidado do 
Brlllllia 

CONCURSOP0BUCOPARA 
ASSESSOR PARLAMENTAR 

AVISO 

3-ATAS DE COMISSOES 

•-MESA DIIIEtollA 

5- LIDERES E VI C I· 
IJDIRES DE PARTIDOS 

6-COMPOSIClO DAS co
MISSOES PERMANINI'ES 

Feito em Oenebra, - vinte e doi• dial do mil de do
BDDtbro de mil novecantole oitenta e um, em Ullll: llnica 
cópia nu lfllluu IDIIaa, Fraacesa e 01panhola, oondo 
cocla IO><to audntico. 

2. Toclu u Partes idoallfiCIIram na oooporaçlo mil
tua o ftlndiiiiiCIIIO do Acordo e a base pano ,. trotam~~ 
problemas, do forma a promOYCr u finalidadele objoti· 
YOI do AMF. A• pariOo enralizaram que DI objlliYOI pri· 
mordiail do AMF do oo do ....,urar a upando elo co
múcio da proclutoo thtoio, parlieularmonro para 01 pal
IICI em desenVGlvimento, e proareuivamente alcançar a 
n:cluçlo de barreiru eomcrciai1 e a llbcralizoçlo do co
m6rcio mundial de tbteia, evitando, ao mamo tempo, e
f'oitoo d-tabilizadores em meroadol OlpoeffiC05 ooobre 

CONCLUSOES ADO'I"ADAS PELO COMITE DE 
TJ!XTEIS EM 

22 DE DEZI!MBAO DE 1981 
I. Ao PariOI do Acordo trocaram opinlilio oobre o 

Muro do Acordo Multifibrao. 

linhao 01peclf1011 ele produçlo, tanto noo paiiOBlmporta
doreo quanto uporladoreo. N-contuto, foi reiterado 
que um doo prinoipail objcti- na implemcntaçlo do A
a>rdo 6 promo.., o clooonvolvimonto ...,.,ico eoociol 
dos paiRS cm desenvolvimento, e 1arantir aumento 
aubatanclal em auas receitai de aporta;lo de produtol 
lktcil, pouibilitando-lhca capaço para um parcela 
maior no com6n:io mundial deua produtoa. 

3. O. Mombroo do Comid de Thtois reconhec:oram 
haver continuado 1 verific:v-R uma tendincla de ai· 
tuaçio inlllisrat6ria no comtn:io mundial do produloJ 
thtaio, e quetaloituaçlo, eaao nlo lOja adequadameota 
enfrentada, poderia resultar em detrimento doa pafsa in
tervenientes no t:OIIlhrdo in!NIMdonaJ ,_ pTOdusa. tU
teia, aejam ela importadores ou aportadolu, ou am
boa. Easa li.tuaçlo poderia aretar neaativamente .. pen.. 
poctivu de conpcraçlo iaiA:maoional no campo comer
cial, e poderia repercutir indelejavelmente naa rel&çaa 
de cumkc=io em seral, e no com~rcio doa palsel em de
senvolrimcnto cm JM:rdcular. 

4. Oblervou-IC o fato do que um decllnio na tua de 
crescimento do consumo ... apita em tbteia e con· 
t"ec;ões pode constituir elemento relevante pua o rcuur
simento ou oucerbaçio elo uma liluaçilo de diiOOlplli· 
zaçlo de men:ado. Ob~ervou-ae. outrouim, o fato de que 
os mercados dombticos podem • afetados por fatora 
tais que modiriCIIGi5el tecnol6sicas e mudanÇU na prefe.. 
rlncia do consumidor. A eue respeito, recordou• que 
01 ratora aproprildos para dltenninaçilo de uma li
tuaçilo de desorpnizaçlo de mercado, como reFotida no 
Acordo, •tio relacicmadoa no Aneao A. 

5. Acordou-ao que quaioquer otrloo problcmu oobre 
o eom6roio lktil 0111lobadoa no lmbito do Acordo d.,; 
""" "' rooolridoa por inl0l'I1Jbdio de COIIIIIIIU e .._ 
oiaçilca conduzidas 101undo u correopondoniOI dilpo
•iç6es do mesmo. 

6. O Comite tomou nota do papel importante e ela 
cllopooiçlo ...,....... por ccr1o1 pa!101 uporladoreo ora 
predominant01 na exportaçlo de produtosthtcil em to
du a• trea ftbru cobertas pelo Aeordo, no ICiltido de en
contrar e contribuir para .aluçlles mutuamente ac:eiti
YCil, n01 casos de problema oopoefficoo relatiYDI alimi· 
tes restritivos particularmente elevado•, ron. da campo 
ele apli~ do Acordo tal como pronopelo pelo Pro
tocolo. 

7. 01 ParlicipaniOI recordaram que modicfu de III· 
vquarda aomente poderio IIII' invocada 1111 uiatir uma 
lituaçio do dOIOI'Jianizaçlo de mereado -tal como defi
nida no Anexo A - ou de riaco ef'etivo. Tendo em conta 
que o Art. 6' preri que., na aplicaçlo de tais medidu, 10-
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jam ofercc:idao aoo paf,.. em dOICIIYOivimeato, eopeolal
onente no- e pequenoo aupridorcl e proclutona de al
iodlo, condiv5<1 maio favorhelo quo a outroo paf101, o 
Comitf atribui eopeeial aten!ilo ao pootetlor parlarafo 
12. 

8. Com reopeito A definiçlo de deoorpnizaçlo de 
mcrc:ado contida no Anexo A do Acordo, 01 Pardeipan• 
ta tomaram a devida nota de que dificuldades ttm oc:or
rido em sua aplicaçlo prAtica, levando a dclentendimen .. 
tos entre pafaes exportadores e importadores, o que tem 
acarretado um impaçto neptivo Jobre o funcionamento 
do Acordo. ConRqCientemente. e com vistas a 1uperar 
tais dificuldades. os Participante& acordaram. em. qu.e a 
disciplina do Anuo A e 01 ptocedimentoa dos Artl. 3• e 
4• do Acordo devem JIJ' inteiramente respeitados, e em 
que 10licita;&s de providãnc:ia ~e~undo tais Artisoa de
vem oer acompanhadu de informaçi!eo faetuaia -'fi· 
cu relevanta. Os Participantes acordaram, ademais, em 
que • situaçio prevalecente quando tal providineia roi 
oolicitada deve aer periodil:amente revista pelu Parta 
intereuadas. sendo o Ora;lo de Viaillncia de Thteil 
prontamente informado das naultantell modificaç6u • 
aundo o disposto DOI An. ]9, parbralo 9, efou 4', part .. 
pfo4. 

9. Recordou-se que. em casos eacepcionail onde 
haja reoourgimento ou eaaeerbaçlo de uma oftuaçlo de 
desorganizaçlo de mercado tal como referida no Anao 
A, e parégnfos 2 e 3 do Anao 8, uma menor cus de 
cnscimento positiva pan um produto em part~lar de 
uma fon&e em panicular poderA aer acordada entre as 
Panes de um arranjo bilateral. Conveio-R, ademail, em 
que, noo caooo onde tal arrai1Jo tenha levado em Clllllide
nçlo o crescen&e impacto de uma quota amplamente u
tilizada com um alto nf\'CI de continpnciamento para o 
produto em questlo de uma (ante em panicular, reapon .. 
dendo eota por umalarp parcela do men:ado de tbtelo e 
conf'cc:ções do pais imponador, a Parte uportadora no 
arranjo em apreço podert concordar com quaiaquer ..,. 
luçiles mutuamen&e aceitAveis no tocante l flexibilidade. 

10. Foi expreosa a opinilo de que dillculdadeo efcli
vao podem oer cauoadao, em paf101 importadona, por au
mentos bruscos e aubatanciail nu lmponaçôea. como re
sultado de dit'erençu significativa entre arandel nfveia 
de quotas nqociadoa de acordo com o Anao 8, por wn 
lado. e •• importaçõa reais, por outro. Nos ca101 em 
que C511s dirlculdadel sisnificativas derivem de 1randes 
quota tonpmcnte aub-utiUzadas, e causem ou ameacem 
causar Rdoa e palpAveiJ danoa .l iaddstria domática, 
um pala eK.ponador poderA concordar com solu;au ou 
arranjos mutuamente satisfatórias. Euu aoluçiJea ou ar
ranjos deveria prever c:ompenaaçla eqUitativa e quaati
ficivelaa pala uponadar, a •r aCOldada par ambas u 
Panes interessadas. 

11. O Comitf rcc:oohec:ou que paloea com poquenoo 
mercados, um nfvel ucepeclonal alta de importaçõu e 
um nlvel proporcionalmente baixo de procluliio dombtl
ea eatlo particularmente expootooaoo problema relael~>o 
nadoo com importaçi!eo determinanta de deoorpni
zaç.lo de mercado, tal como definida no Anexo A, e que 
oeuo problemu devem oer naolvidoo com ooplrito de • 
qUidade e llexibiliclade, de modo a evitar denoo a uma 
,.-ocluçlo de lbteio minimaiiiCollte vilvel naqueleo pafoeo. 
No COlO dCIICI paloea, u diapoliçlleado Ar<. I•, plftara
fo 2, e Anexo B, partpfo 2, devem oer levadu o ofelto 
plenamente. Oo paloel uportadoreo poderio, ao cuo 
d01 pafiCS mencionadoa neste padanfo, concordar com 
quaisquer amnjas mutuamenle accitAveis a propósito 
do parAarafo S do Anexo B, atribuind~>ooe 00111ideraçlo 
especial AI pnoeupav5<1 de taio pal101 quanto a oe evita
mo prquf""" l viabilidade mlnima de sua procluliio de 
lbteis. 

12. Oo par.., parúcipanteo manifeatarom-111 coa .. 
cienteo doo problema• c:&UIIdoo pelooreotriçi!eo oobre aa
porta;ôea doi novos e pequenos supridare11, da mesma 
forma que oobre uportaçi!eo de tbteio de allodlo doo 
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paioes produtora de oJaodlo. Reafirmaram oeu compro
mi"" com aletrae o eoplrito do Art. 60 do Acordo e com 
a cfedva implementaçlo dcue Artiao, em bcneftcia da
quela paiiCI. Com eua finaüdade, conwrdaram 1111 

que: 
A) Reotriçi!eo li oxportaçi!eo prooodenta de peque

nos e novos supridores devem • normalmente evitada. 
Para fins do Art. 60, pa .... rafo 3, parcelao de impor
taç6et de tbteis e as de importaçõeo de 1:011!ecçaeo po
dem ser tomadas acpandamentc. 

B) Restriçaes Aoaaportaçi!eo de novoo e poquenos ou
pridoreo devem, com relaliio ao Art. 6', parAarafo 2, ter 
em canta p011ibilidadca futuras pano desenvoiYimcnta 
do comm:io e a necessidade de permitir importaçf)es em 
quantidadea comerciais. 

C) E>poruoç6es de tbtcio de aJaodlo proeedenteo de 
paf,.. produtora e exportadoreo de aliodlo devem reco
ber consideroçlo eopecial. Nos euoo em que oe apliquem 
J"atriçõe5. tratamento maia favor6vel deve • atribufdo 
a tais palses em term01 de quotas, tana de crescimento e 
llexibilidade. face A imporUncia deue comá'cia para os 
mamos, consideradas as dispoaiçe5ea do Anexo 8. 

D) AI dilpooiçi!eo do Anexo B relativu a circunstln
ciu e ca10s eKCpcionaia devem III' moderadamente apli
c:adu h exportaçi!eo pmcedentea de nOYOO e pequonoo 
oupridoru e ao com~rcio de lbteio de aliodlo doo paloeo 
em desenvolvimento produtores de aiJodlo, 

e) Quaiaquer restriçilea dirisidu lo exportaçi!eo pro
cedentes de novaa e pequenos aupridonl e de paf1111 pi-o
dutarea de tb.teis de aJaodlo deveria levar em conta o 
tratamento b upon&çaes similares de outros Part:lci
pontes, do mesmo modo que do nlo Partlcipanteo, na 
forma do Attiao 8•, parlarafo 3. 

13. O Cumite recurdou que deve oer 1:0111idorade a 
questla de tratamento •pedal e diferencial atribufvel ao 
com6rcio reforido no ar<. 6', parAarafo 6. 

14. Oa Partidpanteo acordaram em cooperar plona
mellle com a tratamento de problemas relaclonadaa com 
burla• ao Acordo, •luz do diopooto no Art. 1'. Acordou
se que a açlo adminiatrativa cabfYII, referida no Art. 8•, 
parAarafo 2, deve, em principio, quando hou- eviden
cia diapoalvel para determinar o verdadeira pafs de ori
pm, e as tircunatlnciu permitirem, incluir ajustes DOI 
debitas .ls quotas existentes de modo a refletirem o ver
dadeiro palo de oripm. Quaisquer dCIICI ajuotoo, junta· 
mente com a oponunidadc e amplitude doa mllmDA, de
\'CI'Io :~er decididaa por consultas entre u Panes envolvi
das., com vistas a alcançar uma soluçlo mutuamente aa
tiofatória. Se talooluliio nlo for alcançade, quolquar doo 
Participantaenvolvidoo poderi refletir o 111uoto ao Or
po de ViJilllncia de Thteio, 101undo o dilpooto no Arti
SO I', parAarafo 2. 

15. I'On.,.indo o objetivo de llberolizaçlo comer
cial que o Acordo incorpora, o Comlte re&fif!Dou a ne
-de de controlar polltloao e madidu de ajuotamon
to e o proc:euo de aUuatamcnto autdnomo. nas tenaoa do 
Art. 1•, parqrafo 4. Com 0101 finaüdade, o Comitedaci
diu que um Subcomite deve oer atabelacido'para realifar 
ativid•deo previamente eueutadu pelo Grupo do Tra
balho aobre Madidel de ~uotamonto, e para fazao uma 
revloio periódica da evoluçlo doo proceoooo do ajuota
mento aut6nomo e das po11ticu e meclidu para fac~litar 
o ajustamento, bem como da produçlo e COJD6rcio de 
cm.teis, com base no material e infonnaç&s a tenm for
necidoo peloo paf.., participanteo. O Subcomlte reporta
ri periodicamente ao Comltl do Tixteia, poooibilitando a 
Cite o preenchimento de 1uaa obripç&l previ•tu no 
Art. 10, pa,..rafo 2. 

16. OJ pafses panic:ipantea reafirmaram ICUI com
promissos com os objetiVOI de expando da com6rcia, de 
reduçlo de barreira ao dito ..,m6rdo o de -reuivali
beralizaçlo do com6rcio mundial de produtos tbteio, ao 
mesmo tempo em que nconheoeram que tais objetivaa 
tombem dependem, oi&nifiCBtivamento, de questileo que 
ultrapauam o lmbito do Acordo, como na cua dare
duçlo de tarifao. 
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17. No contexto de oliminaçlo propeuiva de rea
triçi!eo com baoe Do Acordo, deverA oer dade ateaÇilo 
prioritAria a aJauns ~etara da cam6rcio.. como, par e
nmplo. "topo de li", e oupridoreo para 01 quaia o Acor
do estabelece tratamento eapecial e maia favorêvel, na 
forma do Aniao 69. 

18. Os Participante~ reafirmaram a importlncia do 
funcionamento of'etiva de dois 61)1os do Acordo, a Co
mite de Tixteio e o Orpo de ViJrillncia de Tixtelo, em 
suas respectivas úeas de competlncia. Ncae cantata, 
os Participantes enfatizaram a imponlncia du reapon
IBbilidados do ÓtJio de ViJ!ilincia, como previoto no 
ArtiBO 11 do AMF. 

19. Os Partieipantca reafirmaram, autrollim, que o 
papel do OtJio de Vi&ílància 6 o de uercer ouao funçi!eo 
conforme estipulado no Art. 11, de forma a ajudara a
segurar um funcionamento efctiva c eqUitativo do Acor
do, e ptomover 01 HUI objetivoa. 

20. O Comite reconheceu a noceuidade de uma oo
treita coaperaclo entre os Pan.i.cipaa.tea, para atenuar, 
de fato, ao reoponaobllidedeo do Orpo de VJaillncia. 

21. Oo Participanta obaervaram, outrossim, que, 
nlo oendo pooofvola ..,..m participante ou participantes 
aceitar ao conclu.aeo ou rcc:omendav5<1 do OtJio de Vi
ailincia, ou subsistindo prob1~~t~as entre as Partes ap6t 
aquelu nc:omend_., os palses intereuados poderio 
recorrer ao dioposto nb Art. 11, parAarofoo 8, 9 e 10. 

22. Oo Participante~ reafirmaram a importAncia do 
Art. 70 para a real operotividede do Acordo. 

23. Entendeu-te que. para auesurar a (uncionamen
to adequado do AMF, todoooo Participantea devem evi
tar madidao oobre tbteil cobertoo pelo AMF que 1,.... 
cendam o conjuato de dilpooiçaeo da Acordo, anta de 
eosotadoo oo reeurooo ptWiltoo no AMF. 

24. Tcado em vista a natureza evolutiva e dclica do 
com6rcia de tb.teis, e a imponência. tanto para paf111 
importadona quanto exportadona, da reooluçlo de 
problemas de maneira c:onstrutiv• e eqUitativa para a in
tereaiC de todas u Parta envolvidas, e com base nos ele
mentos mencianadoa nos anteriorea par'arafoa de I a 23, 
os quais aubotituem totalmente aqueleo adotadoo em 14 
de clm:mbro de 1977, o Comite de Tbteio conoiderou 
que, em oou pmente formato, o Acordo deve oer prorro
pdo por um perfodo de quatro anos e sete maes, sujeita 
a confirmaçlo pela assinatura, a panir de 22 de de
zembro do r 981, de um Protocolo com tal propóoito. 

Faça saber que a Coqnuo Nacional aprovou, nas 
termos do art. 44, iaciJo I, da Canatituiçlo, e eu, Moacyr 
Dalla, Preoideote do Senado Faderal, promuJao o oe
auinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 N, DE 1!1113 

"''""'.-.. Aerio c.-rdll-. c;.. 
..,.. ••lloftllollca Fedentm•ollrulla • ~ 

.......... r.,.w .. ~. --
llnollla, a 7 u jtdH .. IMZ. 

Art. I' ! aprovado o texto do Acordo Comet<:ial 
mtre o Governo da RepQblica federativa do Braoil e a 
Governo da Repdblica Popular do Conso, celebrado em 
Braoflia, a 7 de julho de 1982. 

Art. 2• Eote Decreto LerJiolativo entra em vipr Da 
data de oua publicaçlo. 

Senado Federal, 21 do novembro de 1983. -Senador 
MOIICJI' Dolla, Preoidente. 

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GOVERNO DA 
REPOBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA REPOBLICA PO
PULAR DO CONGO 

O Governo de RepQblica FaderatiYK do Bruil 

• 
O Governo da RepQblica Popular do Conso, 
Animadoo pela vontade de reforçar a amifade entno 

seus dois paVOI, 
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Dncj- de allllleleocro daalvaheru ~ co
merciais tllltnl 01 dolo palia, em bua de ipaldadc o de 
boneRcioo roclprocoo, · 

Convieram nas .. uintel di1polio&es: 

Arllp I 

Amboo ao Govcrnoo 10 ooforçario pora promover, 
conforme u leis e naulamenlOI cm viam' an IIUirapec
tivos piÚIOI, a intcrclmbio comcn:ial ontno ao doia pal101 
e poro mantê-lo cm alvcl lio olivedo qUIIIto poulvcl. 

Ambas u Plrlll convieram em • mnceder mutua· 
,_te a cli11111la da naçlo mais favoroclda, no que 10 re
f'ere a01 direitoladuanciros e a toc101 01 outi'OI direitos e 
tuas aplicadu à morcadorlas importadu c Ol<porllldu. 

Arllpm 

Alautoridodcl compelelltea da ombu uPa- olabo
rorlo autorizaçêlel de importaçilo o de eaportaçilo para 
01 produtos que 10rio objeto de'"" iatcn:imbio comer· 
c:ial. 

AJIIp IV 

Amboo 01 Govcmoo odmlrirlo em ncim• de franquia 
de dlmtoo aduaneiro• o de outrutual de importaçilo o 
de apottaçlo, conforme u lei• e J'CIUiamentol em viaor 
cm 10111 I"Oipeclivos pai-= 

a) aa amostral doo mercadoria neceulrlu l ob-
tonçio de oncomendao; · 

•> 01 objctos e amootru doo morcadoriu d01dnodaa 
a feiru e apoaiçiJa; 

c) oa objctoo dcotlnadoo a provu o uperilnciu. 

· Arti&o V 

T.,do cm vilta a~ de promo- oca CUIIIfr. 
cio atcricr, omboo 01 Governos poderio participar du 
l"eiraa c apoliçêla orpnizldaa na tcrrit6ria de um ou de 
OUtro pala, atimulario I difllaio da fnformqOea COo 

m...W., da miuc'!el de arudoo da mercado, de modo 1 
oprovcilar o aplorar todu 11 pouibilidada comordlil 
uiltlni.CI em MUI para.. 

Arllp VI 

O piCIOnte Acordo nio pode conferir qualquer direito 
ilem impor qualquer obripçlo contrlrioa à convca;iloo 
pia internaclolllio de que uma du Pa- Coatrallln
lel ~eja ou venlaa a •lian•tiria. 

Em particular, u dlapooiçêlcl do p_,tc Acordo aio 
ao aplicaria à vanlapnl, con- ou iaonçileo que 
cada Parte Coatralllntc poaao conaeder a: 

- Palaco limltrola, com o objetivo de fldlilar o co
m6rcio fronteiriço; 

- Paf1e1 com 01 quail forma uma unllo ad111111eira ou 
conu de Jivre-com6rclo ou uma uaociaçlo rqponal de 
inll8raçio,jl 011abelocidu ou que poderio vir a aor eota· 
bolccidao; . 

- Pa1101 que odcriram ou •oaham a odcrir ao Proto
colo que ,.... u ....,.,;açêlca comcn:iaia lovadu a efeito 
ao GATT, entn pof101 em daalvolvimonto ou a qual
quer ourro ajuaro, em d"""88Çio do Arti&o I do Acordo 
Ooral aobre Tarlfu Aduaneiras c Com6rcio, aprovado 
polao Pa- Contralllntea do OA m ' 

- Paf101 que vcnlram a porticlpar das .....,.... 
para o oarabelecimcnto de um Silleml Geral de Pnl"orb· 
ciu Comerciais (SOPC), -illu na Doclaraçio do A
rusha, de fovcrciro do 1979. 

Artlp VU 

0. papmentOI rolatiYOI 80 interclmbio lel'lo I'U(iza. 
dOI confonne 81 leia I re&ulameD.tol em mat6ria di C:OR

Irofe cambial vi&ente em cada um doa doio polaco. 
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ArtlpVDI 

A 11m do ._..... a boa OIOCu;io da dlapoaiçêlcl da 
pracntc Acordo. toda u quaUia atlaentealaplicaçio 
do prcacntc Acordo 10rlo ouminada, DO lmbito da Co
mlllio Milita lnotltulda pelo Acordo do Coopcraçio E
con6mica, CicnUfrca, T6cllica o Cultura entro amboo 01 

palies, de 11 de J"evclro da 1981. 
Artrp IX 

O piCIOntc Acordo ontrarl om viaor aa dala da troca 
das inllrumentoa da ratifiCOÇio, obedecida• u diopo
liçileo conotiruclouia vipltea nos doia palaa. 

ArtlpX 

. O P"""""' Acordo IOil vllido por um perfodo da )!DI 
ano e ranovado tadlalllentc por iaual perlado, dado que 
aio ocja denunciado por uma du P•- Contratani.OI, 
por via diplomllica. com anreeodlncia de trto m0101 da 
data do sua upiraçlo. 

Arllp XI 

A dendncia da proiCIIIe Acordo alo aferan!. a ... 
cuçilo doo contratos j6 concluldoo, acm a validodo das 
prontiu canaedidaa por ceda uma du Pa- noo con
tratai concluldoo DO quodro do prcoentc Acordo. 

Feito om Brasília, aoo 1 diu do me. de julho de 1982. 
Em doia ORIIIPia"" qinaio om ffnaua poriUIUOIO O 
f'rancaa, 1011do 01 dois textol iaualmente autenticai. 

Feio Governo da Repdblica Federativa do Braall: la
•IN Sonln c-nfra, 

Pero Govomo da Repdblica Popular do ConfiO: Ar.f. --y-
Ata da 210• Sessio, 

em 21 de novembro de 1983 
I• Sessão Legislativa OrdinAria, 

da 47• Legislatura 

P~sldéncltl do8 Srs. MOGCyr Dalla 
e Almlr l'illto 

AS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-sE PR/I
SENTES OS SIIS. SENADORES: 

Iria C61ia - Altcvir Leal - Odaclr Soarca - Aloylio 
Chavca - Gabriel H0111101 - IWio Gueiroo - Afaaa. 
dn Coora - Alberto SUva - Helvldio Nunoa - Joio 
Lobo - Almir Pinto - ViiJIDio Tlvora - Martin• FI· 
lho - Marconda Oadelha - Adorbal Juroma - Luiz 
Cavalcante - Puaoo Põrta- Jurahy Maplhllco- Lo
manto Jdnior - Luiz Viaaa- Jaio Calmon - Joo61Jr
nlcio - Moacyr Dalla - lramar Franco - Beaodlto 
Fcrroira - Henrique Sanrillo - Joo6 Frqolli - Carlao 
Chianlli - Pedro Simon - Oclavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr·Dalla)- A fiara de 
presenÇM acusa o comparecimento de lO Sn. Senadorca. 
Havendo nllmero fCiimental, declaro aberta a Jelllo. 

Sob a proteçlo de Deus iniciamO& aoaos trabalhos. 
O Sr. I'-Secrol4rio procederA llcitura do I!J.podienre. 

t lido OHJuinrc 

EXPEDIE.'IITE 
PARECERES 

PARECER N• 1.011, DE 198:1 
Da Caoa-.• Coaolflulç ... Joadca,-. 

Pnjoto 11e LoJ •• Soudo "' 46, lle 1982, lle aolvlla 
doom-r.Senador LoaofrVaiJIU,...,.__. 

-·-'" .. palaa mie Jrnollolro para"""
IIDr .... M a .. tar •• p.fs. 

ltelalor: Seudor CariDI C.lanlll 

Com a pramlC prorosiçlo. objetiva o eminente Sena
dor Lenoir Varp~~ disciplinar a nlda de menOr" do Plll. 
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1C111pre que um do1 cónjupa aeja brasileiro e o outro a
trangeiro. Neste sentido, a '6nica uceçlo admiufvcl 
refere-se 1 p011ibilidade ele suprimento judicial, em ca101 

apeciais. 
Por caaos especiais. considera o Projeto aqueles que, 

comprovadamente impeçam ou impouibilitem o livre 
consentimento do pai ou mie brasileiro. Neuu hipóte
sa. entilo, busca-se o suprimento judicial, ICOmO forma 
de soluçilo viiivel. 

A çena altura da justiriCIÇio do Projeto, dcs~ca o • 
minente Senador Lenoir Varps: 

••como se reconhac:e nos dias de hoje, 6 muito fl
. cil ao atraRJCiro deixar o Pais. levando em sua 
Companhia filho nucido no Brasil, havido com bra .. 
&ileiro ou brasileira. Em certos casos. •ra-te um 

·verdadeiro ~eqOestro, sem que o pai ou miO bruilei
ro po• impedir o fato, ainda porque nessas hipóte
ses. quando toma c:onhecimento do acontecido, es
barra irremediavelmente no fato consumado e nale
gislaçlo pmtetora do pais estrangeiro. •• 

Realmente parece auistir razllo ao ilustre autor. do 
Projeto. Com efeito, tem sido comum a ~alda de menor 
de nos!iU Pais. pelo fato de ser filho de pai ou mie atran
aeiro. rato que. nio raro. tem deixado o pai ou mie bra
sileiro em situaçio dirrcil e com poucas chances de 10-

luçilo fpvor6vel. 
Parece-nos que o ideal ~que o disciplinamento se faça 

a partir da proibiçio. isto é, ICmpre que o pai ou mie 
bras.ib:iro nlo concorde rom a111lda do menor, dew pre
valet.-er sua vontade. em favor da nacionalidade do me
nor e de sua proteçilo. 

ütando. para nós, demonstrada a conveniencia da 
Pruposiçiio, pel01 upociOII de proteçio que api"CIODIB em 
rela~ilo ao menor filho da estrangeiro com bruileiro, ra
taria, aiÍida. apreciar os objetivos de constitucionalidade 
e juridicidade. Entretanto. a nosso ver, care.:eria de me
lhor tb:nica leaislativa. apeçialmente no campo redacio
nal, pois apresenta alguns problemas de clareza e mesmo 
de IÓflica. 

Quando o caput do Projeto diz que o menor filho de 
estranseiro c:om bruileiro nlo p!olde. "'em nenhuma hi· 
pótese"' ausentar-se do pars sem consentimento do brui
leiro e. logo a seguir admite o 1uprimento judicial, nlo 
nos parece ser muito feliz. Ainda no caput achamos por 
bem troc:ar a palavra ""I'CIII.Ivado" por ""admitido", ICR· 

do, em nosso mod!J de entender. mais apropriado. 
No partgraf!J dnico su.gerimus a supresslo da palavra 

••impo55ibilitem••. vez que a palavra ""impeçam"" jl ICOn· 
ttm toda a Força que se objetiva. 

Em f11cc d!J h.J'(Jitc:J, Ntamos pela apro\l'a+.-I!J do Pro
jeto de Lei sob exame. peJa sua constitul:ionalidade,juri· 
dicidade e hoa ttcnica legislativa, medianLe a aeguinte E· 
menda Substitutiva: 

EME:-IDA N• 1-CCJ 
(SuboUturivo) 

Dlapào aobrae --llepal'"' mlo.ruf, 
flln ,ara.,. o-,_.-do Pala. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O menor ele 18 (dezoito) an01. filho de estran

piro com brasileiro. nlo poderl ausentar-se do Paf1, 
sem expres..a coDaentimento da mie ou pai brasileiro, 
admitindo. em ca110s Clpl'-'i.ais, o suprimento judicial. 

Par.lg.raro 6nico. Para os e(eitos dC!Ite artiso. do 
COR11iderados casos especiais aqueles que. comprovada· 
mente. impeçam o livre con5CIItimento da mie ou pai 
brasileiro. 

Art. 21 Esta lei entrani. em viJor ·na data de aua 
rubricado. 

Art. J9 Revopm-11e u disposic;6el em contrArio. 
Saiu dv.• Cumiullc•. 16 de novembro dt: 1983.- Mil

rio Badanl, Preoidente - Cariai QlaroUI, Relator -
Hehldlo Noon - Odaolr Saorn - CuDbor010 Pal11eln 
- J.,llnóolol'orreln- H.rlo Guefroo -J-Fnplll 
-Ma.........,.Golfolll& 
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PARECERES N'5 l-018 e 1.019, de 1913 

Sallre o l'n>jelo de Lei de Seaada ., 76, de 1913, 
............ la ....... d .... Lei .. 5.107, de 13 de 
......... de 1966, ........ -.bel ..... ,. ......... 
-.,lzoçio 4abmo oo tnbollloder .,. -to •alo 
de 18-de ..... efoloopeolldo-Juto _ .. _ 

PARECER N9 1.011, DE 1913 
Do canolaia de r.-to~Pa e J•dco 

Rolotar: -.. HSia Gaolroo 

O projeto oob uame. de autoria do ülll!n: Sonodor 
Nelson Carneiro, aci'CiiCCnta pariataCo ao art. 6' da Lei 
n• 5.107/66. que "cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e dai outras pruvidênclu". do scsuinte teor: ••t 
Jt Quando a resc:isl.o sem justa causa alcançar trabalha .. 
dor optante com mais de dez anos de serviço, a emprcaa. 
..,., prejulzo dos encargos que já lhe llio atribuldos no 
··~aput" deslc anilo. detleri paaa.r d.i.rctamcnte ao em .. 
presado d~pcdido importdncia corrcapondent.e ao total 
dos depósitos existenteS em sua conta vinculada, incluai .. 
ve 05 ucrác:imos decorrentes de correçlo monet6ria e ca
pilalizaçilo de juroA"". 

2. Sa ju1111ifacaçlo, esclarece o autor: ••o que aqui 
buscamos - e atA dito aprasamente na ementa do 
projeto - é o restabelecimento do privilt,io da indeni
zaçlo dobrada para os trabalhadores antiJ(JI. isto 6, DI 

que t6m mai1 de dez anos de Jei"Viço, para que. ao menos 
em n:la..,i.o a ases. u desvantqens do fOTS nlo 1e 
mostrem tio acentuadas. Ademai1, t pnciso diriCUitar 
de alsum modo o despedimento de emprcsados, múime 
de empregados antiaos que, como sabemos. nlo con~e
auem arranjar mais trabalho cm virtude da idade provec-
ta''. 

l. Sobre nlo merecer quaisquer objeç6n aob o pris
ma jurrdico-con•tituc:ional, o projeto encontra plena 
consonância com o ordenamonto jurfdico pêtrio. Allim, 
dispõe a Constituiçlo, em seu art. 165, item XIJJ, que t 
uscsurada. aos trabalhadoret "'estabilidade, com indenj .. 
zaçlo ao trabalhador despedido ou fundo de prantia • 
quivalen\e". Ora. c:omo a a\ualizaçlo do Fundo de Qa .. 
rantia nlo acompanha a d01 qllrios. hl uma contrnua 
defasaaem entre DI valorn que resultariam du indeni
'~' e os do Fundo de Garantia. eom o que se .......,.. 
peita a equivalil!ncia de que (ala a Constituiçlo, 

Por outro lado, pelo art. 496, combinado com o art. 
497 da Consolidaçio das Leis do Trabalho. o emprqado 
utivel deipedido e nilo reintearado fujusa indenizaçlo 
em dobro. Con~eqflentemente, o cmpi'CI'Ido optante 
deve rcc:eber importincia equivalente, o que hoje nlo a-
1.6 ocorrendo. 

4. Ante o exposto, opmamos pela aprov11çlo do proje
to, por constitucional,jurfdico, rea:imental. de boa t&:ni
c:a legislativa e, no m&rito, oportuno e conveniente. 

Sala das S.:..aes, 31 de qosto de 1983.- Morlla Bo
dard, Presidc::ntc - Hêllo Gllelnt1, Relator - tta.. 
P6rtD - Hel'fdlo N.-, contrArio ao má'ito - Mardnl 
FUn- Pedro-- Ood>la c.--G~ 
Pol .... ro- Alfnola C-- JGIIé Froplll, contra. 

PARECEII N9 1.019, DE 1913 
Do C"OIIIIodo de Loaflloçlo Sadol 

Rolotaro: Seoodaro Jrlo alio 
O presente projeto, de autoria do eminente Senador 

Nel10n Carneiro, vim, atrav61 do aailc:imo de um parA
grafo ao artigo 6' da Lei n' 5,107, de ll de aetem.bro de 
1966, a determinar que, na rescillo do conuato de traba
lho do emprepdo oplante oom mais de lO (dez) anOi de 
serV"ilfO, lique a empresa obriJada a pqar uma indeni
zuçila ,.,:orrc:spondente ao valor total dos dep6aito11 Uil
\cn\CS na eonta .vinculada. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc:çDo III 

Na .. Justificativa" do projeto sustenta o seu autor que 
.1. Con1tituiçlu Federal quis preceituar, sq:undo en\endi
mento seneralizado da doutrina: 

"que o 1-'undo de Garantia deveria obriptoria
mente eQUivaler A indenizaçlo, mas o que se verifi
'-'~· ap6s maia de dC'ZC5Seis anos de vig!ncia da legi•
l•çDo do FGTS (Lei n• S.I07. de 13 de 111embro de 
19661. 6 que lonp: eatamos dessa equivalencia, já 
que o Fundo de Garantia, apesar d01 mecanismos 
de aplic:ac;lo da c:orrec;lu monetlria e da capitali-
1.1C:ilo de juro1 (baix(Siimos, por sinal),- estA sem
pn: inferiorizado A •ndenizaçilo em tennos de valo-
res. 

lsll> lem reprneruada um prejulzo ao trabalha
dor. principalmente na presente OJnjuntura em que 
o dn.:mpi'CJo f uma constante a ameaçar cada Li
daçiln e cada ramrlia. 

O que aqui buscam05- o estA dito upres58men
te na ementa do projeto - 6 o restabelecimento do 
priviltJio ela indanizaçlo dobrada para os trabalha
dom antisos, isto 6. 01 que cim mais de dez ano1 de 
ICN'iço, para que, ao mcnati em relaçlo a UICii, u 
dcsvan&apns do FGn nlo se mDII:rem tio acen
tuadu. Ademai1, 6 preciso dificultar, de algum mo
do, o despedimento de emprepd01, mlxime de cm
prep.dos antijos que, como sabemos. nlo conse
suem arranjar mais trabalho em virtude da idade 
provec:ta." 

A dou&a Comi!lllu de Constituiçio e Justiça, nami
nando o 'projeto aob o Insulo de aua compet6ncia reai
mental, orercc:eu-lhe parecer favorivel. 

E1tamns infonnad01, pela IIIC:IIDria da Cal&, que do 
numerDJO!i 05 p~etos apresentados com este objetivo. 
Hé como que um Mntimento aeneralizado de repul1a A 
aituaçilo viac.nte. que permite seja o emprqado prejudi. 
çado 11nanc:eiramente quando 1ua despedida ocorre sob 
a tutela du legislaçio do fundo de Garantia. 

Como .e sabe, pela Consolidaçlo das Leis do Traba
lho, o emrreaado, com mais de dez anDA de ICn'iço na 
empresa. tem direito a uma indeni~:açlo em dobro. tendo 
por base o maior saiArio percebido. Isto significa que 
aw indeninçl\o fiCa automaticamente earriJida aos 
nlveis do 61timo ul11rio. 

Pelo li11ema do t'GTS 181 nlo ocorre, poi& a correçlo 
monetiria dos dcpósKos, altm de ter Indica defasadllll, 6 
aplicada sobre valores corrnpondentes a 1al6ri01 anti
aos. 

Ora, stando vipnte a atualizaçlo semesaral dos sa
l6rios, \Orna-R mail que evidente que 01 dep61it01 do 
Funda de Garantia, a c:ada peddo de seis meses. mais ~e 
diatancia.m do valor que corresponderia a uma indeni
zaçllu c:ak:ulada &obre o 6llimo 1814rio. 

Nest11 c:ondiç&A, por considerar que o projeto ae a
julltu com os melhores princrpioA de ju1tiçai0Cial, opina
mD!II pela sua aprovaçio, 

Sala da Comissiles. 11 de novembro de 19113. - Ja
la~y Mopllliea, Presidenlo.lrlo alio, Relator- Almlr 
Leot - J• Cal.- - IUIIa Gaol-

PARECERES N .. 1.020 e 1021, de 1913 

Sabn a Prejoto .. Lei da Se-., 219, de 1979, •• 
''dlopae-aloolllatode-eü-pnm-
4iacloo". 

PARECER. N• 1.120, de 1913 
Do ~ ~. c:-ltulcla e Joodca 

Relator: Seaadar Leoelr Vorp~. 

Com o Projeto 10b exame, de autoria do nobre Sena
dor Humberto Lucena. pi'Ciende-IC inslituir no Direito 
Brasileiro. de modo mais rormal. a f11ura da retroc:essilo 
que, na definiçlo do Aulor. vem aaer ••a reslituiçio da 
coi1a de5apropriada ao u .. proprietirio, do poder dCA-
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prf.)priante, que ni.u a emprep em fim público indicado 
no ato uprupriat6rio" • 

O Projeto alinha a1 hipóteses em que pode ocorrer a 
relroc=eMoilo e, entre outras providinciu que di.sc:iplina, 
conrere ao Puder Executivo o prazo de noventa diu par11 
re1ulamentar a futura lei. 

t:m no5SO Direito, erelivamente, h6 uma inelinaçlo 
pela tese de que o in&tituto da retruc:cssi.o ainda nio cxis-
tr, formalmente. J)Ur falta de: uma c1ara deliniçlo lc::p1. 

l>i.r: o Grl. I.ISO do Códiso Civil: 

"A Uniilo. u Estado ou u Municfpiuoferec:eriao 
ex-proprietário o imóvel de58propriado, pelo preço 
por que o foi, caso nilo tenha o destino para que se 
desapropriou." 

Ne.'ita hipótese - que 6 a entendida como a da retro
ceuao no Direilo Bra1ileiro -. conr1Jura-se. na verdade, 
a lisura da ,ret'erinda que, acam descumprida, enseja ao 
pR:judiçado pcrd•• < dan05, nlo o diR:ito inconteativel 
de reaver a 1iUI anlip propriedade. 

Da Lei n• 3.365/41 - que di•pile oobR: desapro
priac;io p.1r utilidade pdblica ~ c:onlta o seguinte diapo
sitivo: 

"An. JS. Os bens expropriados. uma vez in
corporad.,. A Fazenda Pllblic:a, nlo podem ICI" obje
to de reivindicaçlo. ainda que fundada em nulidade 
do proc:esoo de d ... propriaç.lo. Qualq- açilu, jul
aad• proc:edenle, reaolvcr--.1 em perdu e danoo." 

f. da Lei n• 4.132/62 - que define 01 .,.... de daa
propriaçlio por inlereiiiC IOCial e dispa. IObre sua apli
cação consta o SCJuinte: 

"Art. J9 O expropriante tem o prazo de 2 
(dois} an01, a pa.nir da dec:retaçlo da desapro
priHÇio por intere11e aocial, para efetivar a aludida 
desaprupriaçilo e iniciar 11 providencias de aprovei
lllmento do bem expropriado." 

Como IC verirlca, temos uma legislaçlu baiWUe vaci
lante em torno da1 c:onsequ~nciujurfdicu de uma desa
propriaçl\o, e at~ certo ponto contraditória, que traz, 
como desrecho 100ial, um evidente d-mparo do justo 
intcrase individual em rac:e do arbrtrio estatal. 

Afinal. qual a liloaofia politica braudleira em f'acc de tal 
mat~ria?. 

Creio que só IC pode mensuré-la atravá da nOSIII Lei 
maior, al6m dos fundamentoa da1 DOSSIIIItadiç&sjurr
dicas. 

A ConJ\itui'--Ao bnnileira 6 de Ditida definiçio demo
erãtica e. como tal. adota claramente a n01sa opçlo pelo 
regime de merado que se convencionou chamar ••capi
talista". E, como coroiArio dessa filo10na de vida. 
ii&Kgura-ac em nol50 Pari a livre iniciativa (arl. 160, 1). 
dâ-sc: prererinc:ia à empresa privada para organizar e ex
plorar as ai.ividades económicas, dcte:nninando-se que o 
Es1ado, apenas em cariter &uplementar da iniciativa pri
vadd, ora:ani7arú e explorarA diretamente a alividaiCic e
~"Onõmic:a (art. 110 e seus parlaraf05). 

Nu que !lle rerere A propriedade.._ que~ o instituto bA
sico e o mai11 importante e caraL1er(stico d11 fil010fia de 
vida do reJimc nacional-, preceitua o f 22 do art. 1$3 
du Con!lltituiçln: 

··~ asseaurado o direito de propriedade. 1alvo o 
caso de desapropriaçi.o por nec:euidade ou utilidade 
púb1iea ou por intereue social, mediante pttvia e 
justa indeniaçio em dinheiro, rcualvado o di&poa
ta nu artigo 161. faeultando-ae ao expropriado acei
tar o pagamento em Ululo da dfvida pública, com 
clallsula de ex.ata c:orreçio monetária. Em caso de 
perig.o pdblico iminente. 11 autoridades competen
tes poderio usar da propriedade particular, uaea:u
rada ao proprietiírio indenizaçi.a ulterior.'" 

o direito de propriedade, portanto, ~ inquationavel
menle um dos principal& man:os do noa10 resime, sua-

\ 
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cctivel de: re~triçaes noa rigorosos limites traçados pela 
Constituiçlo, que correspondem I runçlo IOcial da pro
priedade, nccesli.rio ao desenvolvimento nacional e l 
juotiça&Ocial (ort. 160, III). 

Nu.da ob5tante, o direito individual do proprieWio, 
pruteaido na Constituiçlo, nlo encontra, na Jes,islaçlo 
comum, os instrumentos hAbc:is e adequad01 l sua con· 
cn."lir.açilo. Ao contrArio, esse direito A propriedade~ tla
arantemente agredido pelo traniCI'ito art. 35 da Lei 
3.365/41, ou por outro5 dispolitivos vinculadotl ma
t6ria, pois as perdas e danos, mesmo quo correspondam 
ao valor du. coisa desapropriada irresulumente, ou sob 
motiYil\o'ÕeS irra.lfsticas ou inverfdicu, nio devolvem ao 
titular do direito a propriedade que aelhe uaurpou ao ar
repio do ordenamento constitucional. 

Ao proprielário, em suma, nlo • pode nepr a mais 
umpla aarantia de que. ao perder a poue e domfnio de 
um i(llóvel por desapropriaçlo, 10freu apenu a impo
aiçilo social, maia profunda que seus intereua peuoaia. 
da ....,..idlde ou utilidade pablica repRIIOittldl pela 
sua ex.~propricdade. Nilo se constatando. no futuro. eue 
interesse da sociedade, por nio se eumprir o destino que 
motivou a dCSII.propriacio, ou porque o ato desapropria~ 
tório se inspirou em abjetivoaaem conaeqUf:nc:ias, nada 
maia correto - em termo& constituc:ionail. jurldieoa e t
ticos- do que • restituir ao expropriada, com a devo~ 
luçlo das quantia• por ele recebidas, o bem que lhe foi 
injuatament.e retirado. 

O Projeto do Senador Humbeno Lucena, poia, 
parece-me muito oportuno e conveniente, quanto ao 
me-rito, e imune a quaisquer objeçõel aob oslnauloa da 
con1titueionalidade e juridic:idade. 

Os incikJ&I e 11 do ICU an. 1•, entretanto, nlo estio e
laborados na melhor t6c:nica lqislativa, merecendo c:or
reçilo. O mesmo ocorre com a upresdo .. poulveis'' do 
arl. 2'. 

Por outro lado, torna·• neceuúio o esclarecimento, 
no Projeto, de que o titular do direito, ao obter a relro
CC55Üo, devwã devolver u quantias rec:chidu c.- ror
reclo ...U:rlll, pois, do contrArio, estaria obtendo van~ 
t.agens ilegítimas. do poder atatal, ll custa de um proc:ea-
10 inna~ionArio ainda nlo superado em no110 Pala. 

Resta aeresc:cntar que., na Câmara dos Deputados, ln· 
mitam, sobre retroc:esdo, o Projeto n• 1.044/79, de auto
riu do Deputado Oc:taeilio Almeida, e o Projeto n• 
I.S61f79, de autoria do Dcputodo lorael Diu Novaea, 
proposições que. juntamente com a Projeto 10b nama 
de!ita Comissilo, renetem a pi'COC'upaçlo da nDIIII aoc:ie
dade em torno da mat6ria. 

Das J:mendas que proporei a ICiuir, aJawnas contam 
trechos que se inspiraram no brilhante trabalho daqueles 
ilustra P.nlamentares da outra Casa do Leaialativo. 

lslo posto, opino pela constituc:ionalidade ejurldicida~ 
de do projeto, atravá du ICJUintu emenda: 

EMENDA N• I.CCJ 

Di-ae aos inci101I e 11 do art. I• do Projeto a scauinte 
redaçio: 

''I- nllo 1e eumprindo, no prazo de 5 (c:inc:o) a· 
nos, prorrosAvcl por decido judicio(, a deotinoçlo 
previata no ato desaproprlat6rio. 

li - no caso de desvio de finalidade. hipótese em 
que o apropriado, al~m da retroceulo prevista 
neste artiao, lerA direito a indenizaçlo por perdu e 
danos." 

EMENDA N• 2-CCI 

Eliminem-se do an. 2t do Projeto as palavru ••• 
~ ....... 

EM E~ DA N• 3.CCJ 

Ao art. l' do Projeto acrescentem·• aa npreu6el ..._ 
enaeWio llle correcio .......... " 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção III 

EMENDA N• 4.CCJ 

Acrescente-se o seguinte art. 4•, renumerando-IC 01 

subseqüenta: 

'"Art. 4' EAtaklinloiCaplicaldesapropriaçlo 
por intera• IQÇial." 

Sala das Comi..aa, 3 de dezembro de 1981.- AIDJ
olo Cluons, Pn:sidente. - Loaolr Vorpa Relator.-().. 
- Qu'rdo N.._ Caneiro, c:om voto em oepl'lldo.
Rollllllla Ponate- H., R_, com reotriçiles-Mo
rlla -ró- H111borl8 Locno, oom voto- Benonlloa 
Vlou- J ... Fnplll- MOI<Jr Dollo. 

VOTO EM SEPARADO 

Senador Nelson Carneiro. 

f. certo que nio se deve confundir,_-c:om ,oeo 
f'erladl,, como bem ac:entuam a juatific:açlo do Projeto e 
o douto parecer do ilustre Senador Lenoir Varpa. "'A 
retroccssilo, auinala o nobre Senador Humberto Luce
na, 6. em direito, oriunda do ato unilateral da upro
priunte, de nlo dar ao bem apropriado o datina de uti
lidade pl1blic:a, CllpccifiCBdo no ato upropriat6rio". 

Hú. que invcstip.r a evoluçlo do direito de proprieda~ 
de atra~s de vArias constituiç&a, que o aaeauraram, e 
desde que a revoluçio rranco-americana o incluiu entre 
01 direitos fundamentais do homem. ''Da( o haver a not
sa Conalituiçl~ monirquiea aueaurado, em tenn01 cate
sõricos e abiOIUtOi, O direito de propriedade: - ''! p· 
rantido o direito de propriedade em toda a sua plenitu .. 
de'' (art. 179, ilem 22), TornAvamos, neste particular, l 
concepçio romana, do )li..._.., INelldl e ablteMI, com 
a 6nic:a limitaçilo imposta pelo ""bem pl1blico", quejusti· 
ficava a desaproprioçio" (Paulino Joo:ques, Clna *DI
reito Olnollmdanol, pq. 346). A Conotituk:lo de 1889 
prereriu as express&l nec:euidade ou utilidade p6blica" 
uo conceito maio 11111plo de "bom p6blico". A de 1934 jl 
nilo assegurou l propriudade a aua anterior plenitude. 
Proclamou que o direito nlo poderia ser curc:ido contra 
o interesse aocial ou colativo (art. lll, 17). Na Carta de 
19J7, transferia-se a definiçlo de ICU contelldo e de RUI 
limitc:A para alei ordinAria (art. 122, 14). A Constituiçlo 
de 1946, al6m doo casos de necessidade ou utilidldc 
pdblico, aarantiu ao Poder pdblico o direito de dcupro
priaçio por interesocoocial (ort. 141,§16). E uoim r,.u
ra na Conotituiçio de 1967 (ort. ISO,f22) e na Corto de 
1969 (art. 153,122). Advertia Ponteo de Miranda, 10 co
mentar a Conatituiçlo de 1946, que .. a propriedade tem 
pasiado, desde o terceiro decinio do akulo, por trans
formado profunda. a qual ainda nlo se habituaram 01 

juristas. propen101 A só consulta do C6diJo Civil am se 
tratando de direito de propricdldc. No fl6, propriedade 
6 toda patrimonialidade" ( C.....drlao l <=-llllcla * 
1946, vol. III, pq. 26S), lmportonte oerl anotor que ""' 
nhuma con&ideraçio merecia do eminente jurista a inc:lu· 
silo. pela primeira vez., como restriçlo ao direito de pro
priedade, da deoapropriaçlo por intercuc oociol, que o 
consLituinte nio qui1 confundir com utilidade, nem ne
cessidade público. 

A Lei n• 4.132, de lO de -mbro de 1962, que define 
Oli casos de daapropriaçio por interesse aocial e diapite 
sobre sua aplicaçlo, parec:e. nlo foi bastante eaplfcita. 
talvez em respeito ao tabu da propriedade intoc:Avel, ao 
definir 1 pu11ibilidade do Poder P6blico deaaproprilr 
determinados bens para evitar c:onvul.aes ou desajusta· 
mentos aoc:iais, que eada dia se tomam mais frequentes 
nos arandes centros urbanoJ. apesar da amplitude de seu 
art. 1•- ""A desapropria;lo por intercue IOc:ialaerA de
cretada para promover ajusta dislribuiçlo da proprieda· 
de ou condicionar o Ru uso ao bem-atar IOdai, na for
ma do art. 147 do Conslituiçlo Federal" (de 1946). 

O Projeto em cume refere-se. em aeu an. 1•, ao • ._m 
de!illpropriado pela Unilo, Eltados, Territórios e Mu· 
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nicipios", para determinar aua revcrailo ao apropriado 
em duas hip6~: -

- "I - no caso de nlo lhe oer dedo o deotino 
para o qual foi deaaproprlado: 

li - no caso de desvio da finalidade de desapro
priaçlo, mamo cumprida a destinaçlo, por uso, 
CCPilo ou alienaçlo doa princ:l'pioa institucionais e 
juridiCOi que a amparam." 

O ilustre Relator ofereceu emendo ao Projeto, que o 
aprimoram. Mu. com a devida Yinia,somente umjA ui· 
trapaPado conceito da intocabilidade da propriedade 
justificaria a relrocesslo, quando eue direito, no ensina· 
menta do eminente civilista Orlando Ooma. ••inuiste 
quando o bem dC13propriado continua emprea;ado para 
fim de utilidade pllblica diferente. embora. do declara· 
do" (Contruto n• 192). Se i110 ocom quando IC trata de 
utilidade ou necessidade pública, com maior razio se hA 
de rejeitar o Projeto se a dc:sapropriaçlo houver ocorrido 
por interesse social, quando jé o an. 4• dll Lei nt 4.132. 
de lO de IIClembro de 1962, cujo rcvopçlo nlo oe pede, 
dispõe expressamente: - ••o. bens desapropriados serlo 
objeto de venda ou locaçlo, a quem ativer em c:ondiç&s 
de dur-lhea a destinaçilo soc::ial prevista••. 

Entendo, entretanto, que se faz neceuAria uma lei que 
I'Cilrinja a um ou doilanoa o prazo de caducidade da efe
tivação, pelo Poder Pllblico. da dc:sapropriaçlo. .;om o 
depósito ou pagamento de: justa indenizaçilo em dinhc:i· 
ro, pondo fim aos abuaos atuais e constantes. 

Meu voto 6 pela aprovaçio do Projeto, dc:sde que seja 
aceita a emenda que sugiro, n:lillvando que a propo-. 
sido niio se refere l dU!illpropriaçio por interesse social. 

SaladasComillilcs, 3 ded....,mbrodei981.-N
Conelro. 

PARECER N• 1.121, DE 1913 
o. c.- .. ...._ 

Relator: s-otor HQia Goelrao 
De autoria do ilustre Senador Humberto Lucena. o 

projeto em tela viiB a disciplinar o instituto da retroc:ea
do, 

Submetida a proposiçlo ao crivo da Comisslo de 
Conslituiçl.o e Justiça, manifestou-se aquele 6rglo pela 
conslitucionalidade da mesma a pela sua aprovaçlo, 
com emendas apresentadas. oferecendo o ilustre Senador 
1"el10n Carneiro votcJ em separado, registrando ro
triÇÕCII U medidu contidas em seu tex.to. 

Cabe-nos, nata oportunidade, o aame do projeto sob 
o aspecto financeiro. 

A providCneia em apreço autoriza a revenio dos bana 
expropriad01 a seus antiaos proprietirioa, uma vct: com· 
pro'la.do que a01 referidos bens nlo foi dado o deatina 
que oria,inara a daapropriaçlo, bem como na hip6teae 
de ter havido desvio da sua finalidade. 

A mate-ria em questlo 6 ntremamenle complexa e 
eontroverlida, cabendo, por iuo mamo, um estudo mais 
atento dos efeilOI que o projel.o. uma vez convertido em 
lei, podcrli propiciar. 

De fato, o instituto da retrocculo nlo se acha norma· 
tivamente diaciplinado em DOIIO direito positivo, em que 
pe&e o n=conhet"imento de sua aplic:a;lo pela jurilpru· 
dincia jA paçiracada em n01101 tribunais, c:•pecialment.e 
pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nio obstante diatinauir-n a retrocesalo da 
prccmpçlo, reauloda esto no art. I.ISO do C6diso Civil, 
tem sido esse dispositivo invocado pãra embasar a rei· 
vindia~çilo do bem apropriado pelo administrado. 

Previataa nas Leia nta 57, de 1836c: 1.021, de 1903:dei
KOU a revenlo do bem apropriado de constar do orde
namento. com o advanto da viJente Jesislaçlo que rege a 
deoaproprilçlo (Decreto-lei n• 3.36S, de 21 de junho de 
1941). a qual, em IICU art. 35, veda a reivindic:açlo dos 
bens, uma vez incorporados ao Poder Pllhlico. 

A use respeito, tem entendido a doutrina (Seabra Fa· 
gundes, Miguel Reale e outros). que a dcc:laraçlo de uti~ 
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!idade pllhlica c a sua retrataçlo ronstituem atribuiçio 
di1c:ric:ionãria da Administraçlo mu, o dcsfazimento 
dos atOl praticados somente se legítima at~ e enquanto 
nilo pago o preço da deSHpropriaçio, conaoante a memo
râ"-cl dcc:isãu da Suprema C\K\c. proferida no Mandado 
de Segurança n' 1.601, publicada na Revista de Direito l
mobiliário, vol. XXXI, n• 61, pilg. 86. 

Em siniCie, vcrifiCD-IC que a criaçlo jurisprudencial 
tem admitido a retrocessão com ba»C na cx.qcsc do pró
pria preceito oonSlitucional, que reae a dc&apropriaçio, 
definindo esta como restriçlo ao direito de propriedade 
em homenagem A. prcdominincia dos int.ercasca pllblico 
e AOCitd Hobre o priv11do. 

l::::fe1ivamente, ~de ~e concluir que a alteraçlo da dCAti
naçio de um bem dcc:larado de utilidade püblica pode 
daaaracteri7ar aquela doclaraçio, ae o novo destino 
dado ao bem nilo conrasurar a reFerida utilidade piiblica. 

lndisculin:lmente, a doutrina tem entendido que a al
leraçil) do destino dado ao bem autoriza seu retomo i. 
titularidade do expropriado, o mc:~mo aconta."eftdo com 
a juriliprudencia que noncia a maU:ria em nouos tribu
nais. 

Tratando-te de ina\iluto jurldico que re~trinp o direi· 
to de propriedade, consoante: disposiçlo contida no I 22 
do art. 153 da Lei Fundamental, a oua aplic:açlo hl de oe 
conter. unicamrnte. 1.1 hipóte101 previamente declaradas 
no ato admini!itrativo c:omo de intereue social ou utili· 
dade p6blica. as quai1 se amba18111. na efetividadc da. cfel. 
tinaçio do mencionado bem. 

Face a lacuna lea:i•lativa no que tanse ao direito de vir 
o expropriado reaver o bem quando nlo lhe conrc:rir o 
Poder Ptlblia) o nm para o qual promoveu a desapro
priaçio. entendemos de todo procedente a IUJCStilo ora 
em anAlise. ra~1ilo por que opinamos pela aprovaçlo do 
prujL"I.tl em caU5a. com as emendaR oFerecidas pela douta 
Comisslo de C\)nstituidn e Justiça. 

Sala dus C"mii&Õe!i, 17 de novembro de 1983. -IIa
IMr ,_, Pn:sidenle. - HQio Gaoln., Relator. -
Od.li•lo Oonlolll - Almlr Pioro - Juloby Mopllli•
Gall...._ Palmeira- P- Pórto -lrll CQia- R• 
.. riO Satundno. 

PARECERES N's. l.m, 1.823 e 1.1124, DE 1!113 

Solore o Projehl de Decl'flO leillladiV "' 7, do 
I!II:II .. IZS.B, doi!IIIZ-CD), .... ''ulorla a
do Brull à Colmtlcio ... -.. ..... Orpal11clo 
latenooiNWI do Metrulocla Lepl, caaelllldo • Pa
ril, a 12 de ollhlbro de 1955, ..-aa e• 1963". 

I'ARECER !'I• I.OU, DE 1!113 
Da Comluio de Rolacilos Extori-

Relalar: Seoador Marco Moolel 
AIC'ndendtl u.o preceitll&Cio na Conllitu.i.çlo Federal 

em seu anign 44. inc:i!iCI I. o Senhor PresidenLe da Re
pllblic:a. envia ao Congmso Nacional, ac:ompanhado de 
Exposiçilo de: ~otivo!l do Senhor Ministro de Estado du 
Relaçôe.!l Exterion."'i, o Texto da Cnnvrnçio que institui 
uma Organi'a"Ao lntemaçional de Metrologia Legal. 
conc.·lufdu cm Paris. a 12 de outubro de 195S, emendada 
em 1%3. para ad~o pelo Braail. 

A Orpnii.Hd\) foi instituída por Con"Yençl.o firmada 
rm Pari!il. a 12 dC'ouluhrode 19$5. Em 196.J.o Texto des
te ato internut:inn31 recebeu emenda em seu aniso XII, 
pela qual Fui estendido a todo!l os p11fse~ membros o di
reito de inlep-rar u Comii.C Internacional de Metrologia 
l.efal, ófliu UC<Utivo da Orpnizaçio. 
~a E:xpo!'lliçlu de Molivm que acompanha a mat6ria. 

o Senhor Minilitro dai Relaçôa F.xtcriore~ 1xplica o in
teres5C manifc=-tado pelo Ministro da lndiislria e do Co
ml:rcin para que o Bra~sil e torne membro da Organi
.t:açilu. Adu.t: ainda que ·•dentre os objetiYOI da Orpni
zaçiJ:o delll.acam-~e a fonnaçlo de um centro de dadm 
110brc as inlitituições. mec:ani11m01 e instrumental de me
lrologill. legal nos diversos. Ciladas membros, a realizaçlo 
de estudos para a unilicac;io internacional de Rl6todos e 
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regulamenlos, preparaçilo de modelos de lqialaçio na 
úca de metrolosia. o estabele&:imento de padraea para oa 
in111trumentus de mensuração, accit6vei1 l comunidade 
int.:rnucional c o desenvolvimento do int.c:rcãmbio entre 
us divei'IOll Institutos de Pno1 c Medidas dos E1tado1 
membi'Wi". 

Compõem, •tualmenre, a Orpnizaçlo 42 pai..., pre
dominantemente: europeus. Do continente americano, 
lia membros Cuba. l:atadoa Unidoa da Am~rica a Vene
z.uela. 

Levando em conta a populaçlo e o arau da utilizaçlo 
doa inatrumenlos de mensuraçlo. o Bruil. ao inareuar 
na OlML, deverA 1c:r cla•sincado na Cateaoria 111, que 
corresponde a contribuiçlo anual de 107.643 franCOA 
rranceSCII (valor de 1981). despaa que corrcri ê. conta 
das dotaçõca orçamentArias do Minial~rio da laddstria e 
do Comf:rcio. 

Ante o ex.poslo e considerando que nada a aer oposto 
encontramos na anAlise dos anigos que eompilem a Con
venção, opinam01 pela aulorizaçio pedida na forma 
c:omo se encontra no Projeto de Decreto I.ArrillatiYO n' 
07, de 1983. 

Sala das Comiulle&, 17 de BgOIIO do 1983. - Ltdz V(a.. 
•,Presidente. - Marco Mldei,Relator. - .........., 
..,_-aa. ... c-- Joio c:.J•oa- Gulio 
Miller-P-Slmoa--Forll-N-Cttmel
ro. 

PARECER N• 1.823, DE 1!113 
DaC...I-do-.ola 

Relator: s-dol Allll• rro-
Pela Men..,.... n•64,de 1962,edei:CinrormidadeCX>m 

o dispo!IIO no artiJo 44. inciao I, da Conalituiçlo Fede
ral, o Senhor Presidenre da Rep6blica oubmere l eonsi
deraçilo do Congresso Nacional, acompanhada de Expo
sk;:lo de: Motivos do Senhor Ministro de Eataclo das Re
lações Hxteriore1, &ellto da Convençl.o que in1titui uma 
Orpnizaçio lnLernacional de Metroloaia Lepl. c:on
~.:luida em Paris, a 12 de outubro de 195S, conforme e
menda a ele Formalizada em 1963. O lellto do documento 
!iOb enfoquc desdobra-se em quarenta artipx . 

Segundo ii Exposic;lu de Motivoa referida (datada de 
18-12-81) a Organizaçlo de que trata o projelo em enme 
foi instituida em Paris, a 12 de outubro de 1955. Em 
196l, o texto dc:ase Ato internacional recebeu emenda em 
•u artil" XII, ••pelo qual Foi estendido a &od01 01 
Paises-mtmbro5 o direito de integrar o Comite Interna
cional de Metrologia Lqal, 6rgilo executivo da Orpni· 
:r.açll,\". 

Ea~c:larece a Fonte: citada. em aeqal!ncla. que dentre 011 

objetivos da Organizaçlo incluem•IC I rormaçio de um 
c:entro de dado!i sobre ··as instituições. mecanismos e ins
trumentos de metroloaia lep.l nos divenos Estados 
membros. a realizaçio de estudos panL a unifiC&Çio in
lernau.ional de mét"d08 e regulamentos, a prcparaçlo de 
modelo5 de legi1luc;io na 6rea de metrolos;ia, o e5tabele
cimento de padrõ""' para os in5trumentos de mensu
nu;ii.o, aceita\veis lll comunidade internacional, e o daen
volo,·imento do intercâmbio entre os diversos lnstituto!i 
de Pesos e Medida" dos Estados membro!i". 

42 paisc:~ - na maioria. palse5 europeus - intearam a 
Organi7.açiu. Dos pa(~e~ da Ambíca, apenas oa Estados 
Unidos, Venezuela e Cuba dela participam. 

&-gue a infonnaç.ilo de que, con1iderada a populaçlo e 
o grau de utilização do1 instrumentoa; de mensuraçlo, 
nDNiO Pul!i, "" ingrc~tSar na OIML. deverá ser cla•ifica
du na Categoria III~ que cormponde l contribuiçlo a .. 
nual de 107.643 Francos France5el (valor de: 1981). dc:ape
IU que oorrcrA a conta das dotaçüc:a orçamentArias do 
Minilti:rio da lndl1stria e do Coml:rcio. 

A rrescnte maU:ria tramitou na Cãmara. de maio de 
1982 a junho do corrente ano. Foram ouvidas e opina
rum Favoravelmente: ao que nela estA proposto. pelo Po
der Exec:u&ivo. u Comiuaes de Constituiçlo e Justiça. 
de Relaçõa. Ex.teriora e dt ticonomia. lndllatria 11 Co
mircio - daquela Casa d" C011Jre5&o. 
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A adeslo do Bruil A Convençilo que inatitui uma Or
pn~o lnrernacional de Melroloai& Lepl enquadra
•· admitimo•. aa cateaoria dos at01 10beran01 pratica
dos pelo Pais no lmbilo ecumênic:o. com YiltU a eatabe-
1~-er vlncul01 de coopc:raçio com outros palses, aa faiu. 
delimitada de um 1111unto de intereue comum. 

F: de óbvia eonveniincia para facilitar u rela.çaea de 
com6rLi.o entre as Nações. observamos. estabelecer e a
primorar padraes comuns. univer~&.ia, de paos e medi
da•. Sem eles, u oporac:iles de uportaçlo e importaçlo 
entre dois ou mais parceiros da Comunidade Internacio
nal lomam ... dificeis e demorada&. porque u:ipm um 
aforçu mlltuo, preliminar, em cada caso, pua indicar a 
quantincaçilo - inclusive para a rWIÇio doa preQOI uni
tArio& - do que vai ,.. objeto da tranaaçlo. Nlo tf:m 
sido pequenos. at6 qora, sem d6vida. 01 entraves que o 
Brasil vem encontrando no ac:u comt:rcio externo e no 
ICU desenvolvimento indutrial, sem aerem avaliadoa, em 
deL-orrincia da heterogeneidade que ainda perdura, 
quanto 101 sistemu de pa01 e medido adotadoa atravf:a 
do mundo. 

A verd•de 6 que oe vive na atualidade, at6 paradoal
mente, considend01 01 conflitoa de interCuca pollticot 
ou econômicos entre Naç&a. que afloram em diferentes 
pontos do Planeta, uma fue de proar-aiva coopll'tGio 
inLern~~eional entre os pan:eii"OII da Comunidade Interna
cional, para eliminar diseordincia e •tabelo;w em todOI 
os aetorcs do relacionamento entre os ditoa pan:ei.roa o 
clima de cooperaçlo indiopenoAvell eonotruçlo da paz e 
da prosreridade, pelo qual tod01 anseiam. 

Convenções nrmadu entre Governos, como •tA iadi
cada no texto em cx.ame. silo ínstrumentoa delle movi
mento universal de conveflbcia de eafon;os para tornar 
o mundu alao melhor do que tem 1ido at6 qora. para os 
6 bilhões de RI'CII humano11 que o ocupam. empenhadoa 
na lula con\lnuu. '' vezes selvqem, pela aobrcvivbcia. 

A paz i ben6fica. genericamente, a uma situaçlo de 
proapc:ridade econõmica. E a mama obaervaçlo pode 
ser Feita em sen1ido inverso: o desenvo!vimeniO anula fa
'"res de criRS e viabiliza o cbejado clima de fraternida
de entre PCIIOI!-I nu entre Naç(Scs. Em qualquer novo en
tendimento universal que se formalize para buscar ao
luçôes aplicA veis a detenninada questlo que a todos inte
ressa. pode ser encontrado esse processo de dupla poaiti
vidade a que riZemos rererincia. 

Na linha das razaea npostas e nlo havendo n01 iten1 
que compõem o te:~.to da Convençlo eleitos ou impli
caçôcs idcntificiveia como c:onOitantes com o intenuo 
de nouo Pala. opinamos pela aprovaçlo do Projeto de 
Dec'reto Lesislativu n• 7, de 1983, que formalizarA a con
cordãncia do Congresso Nacional com o que o Poder E
llC:Cutivo prupõs atravis da Mc:nsapm n• 64/82. 

Sala da. Comious, 20 de outubro de 1983. - -
l9 Ca-. Presidente-A--· Relator -Jtlllf 
u .. -Joio Cutelo-J"" FnpiU- Gollrlol a ...... 

PARECER Nt 1.1124, DE 1!111:1 

Da c..doola. ~ 

Roloror:- G.a-. Pai....,. 

Em atendimento ao preceito contido no artiao 44, in
ciso, I da Conotituiçlo Federal, o Senbor Preoidenre da 
Rep6blica encaminhou l deliberaçlo do eo.,.._., Na
cloaal o tuto da Conven• que inaütui uma Orpni· 
:zaçlo lnrernac:ioaal de Merrolo1i• Lepl, firmado ao 
ano de 19S5, em Paris o emendada em 1963. 

Aprovado na Cãmara doi Dcputadoa, apóia manifc:l.. 
leçio da ComiMilea de Conoútuiçlo e Juotiça, de Ro
laçiles Exteriona e de Economia. lndd•tria e Com6n:io, 
foi a propoliçlo encaminhada l revido desta Cua, onde 
jA se pronunciaram pelo aeu acolhimento u Comillllel 
de Relaçaeo Exterioreo e de Eeonomia. 

Cabe-nos. neue puso. o axame da mat6ria I luz .. 
diretrizes que reaem u llnanço p6bliaoa. 
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A lnltituiçlo do orpni1111o lntomacional em quealio e 
oua manutcnçlo ac:ham-oc plenomente dilc:ipllnadu DO 
texto ora anafiudo, juatlriCIDcfo-ae aua uiatencia na 
buoca de aoluçC!eo para problemu denicoa e admloiotra
ti- .,_,mntco da utilizaçlo deloatrwnenlol de mcdl· 
da. 

A 01J11nizaçlo oonltitui-oc de uma Confetencla IDter· 
nacional de MetroiCJIÚI Letl•l, oncarnpda de elaborar 
eatudos e relat6rioa concemenlcl l metrolosia, de um 
Comite Internacional de Metrolosia Lepl, incumbido 
de eucutar e aplicar u dccilêlu tomadaa pela Conf'oren
ela e de uma Repanlçlo lntomacional de MetroJoaia Lc
pl, 011tidadc rapondvel pelao nunii!ea da ConFerencia 
e do Comite. 

As despeou da Orpnizaçlo, oomo de noto ooorre 
com outru lnatituiçaca intemacionaia, correm l conta 
do Eltados-membroa, madiante o pqa111011to de oontri
buiçlo anual. 

A Convençio cm apreço ealllbel«:e, cm ,.. Arli110 
XX-VI, um crit6rio de quantiflcaçlo da rer.rida oontri· 
buiçlo, levando em oonlideraçlo a populaçlo do 
Eltado-membro, raultando enquadraMC o Bruil na 
Cluoe 4, ou aeja, aquela onde oe iotepam 01"pal101 oom 
populaçlo ouperior a 100 milha.. de babllllnlel. 

Tendo em vilta. entretanto, o 1rau m6dio de utllizaçlo 
dos Instrumentos de medida, toma..., ~vel a solici
taçlo de onquad,.,ento do Esllldo na Cluoe imadialll· 
mente Jnf'erior, o que. provanlmente, ocorrerA com o 
nosso Pala. 

"Rea:istre-ae, ainda, "que u nec:cuidadea clecorrcnttll da 
crlaçio do orpniomo enaejaram a formaçlo de -rva 
ele eontiqlnc:ia, cujoa recunoa oriainam-10 de adianta· 
mentoo nallzadoo pclo1 Elllldo1, "'-OIICIIIUjoitoa 
a compensaç6el futuru. · 

Consoanle diJpae o lato. u oontribuiçC!eo, a oomn 
uldadas no inlcio de cada ano, do Iludas em franc:oa
ouro e pq:u em frBDCOI rranceaes, em quaisquer divisai 
conwnfveis. 

Evidencia« que 01 cnc:ars01 oriuadoa da partlc:ipaao 
do Bruil, como membro da 01J8nizaçlo em paute, cfo. 
vem Hr eonlideradoa como dape111 indi•peadvt~ill in
tegraçlo e interdm.bio do Pals com a comunidade inter
nacional, no campo da metrolosia. 

A1 dispoliçC!eo da natunor.a finanolira •tabeleoidu no 
documento em aame a1~e~~~elham« lquelu previ1tu 
em la:LOI rclaliWM a orpnillDDI CJOnafaerw. 

lnequivoc:ameoto, 01 beneftcioo da participaçlo brui
- leira em tio relevante d!JIIo intomacional da muito oupc

raram a in1igni6cante dapaa a • realizada pelo crêrio 
federal. 

lnooomndo 6bice l adealo do Bruil l mencioa•da 
Conveaçio, opinamos pela autorizaçio pleiteada, ...,. 
diante a aprovaçlo do prcoente Projeto de Decreto J.e. 
aislativo. 

Sala da Comiulo, 17 de novembro dol983.- ._ar 
.-_ Preaidente. - Gu......, I'IIIMira, Relator. -
JolbaJ Mqalllleo- Pa.. NriD- Almlr Pbolo -Iria 
Cllo - Halo Gtoolroa - Ocilltlo Canbo - RaMrtv 
Salmmo. 

PARilCEIIES N" 1.1125, 1.1126 ol.ll27, DI! 1!1113 

· Solln o Projeto de Lol da Cimara r/11011, .. 19111 
. (Projeto* Lei fll4.a.D, de 1911 aa ....... ), ... .. ._.pi.,. •• atlridadel ........... olo ... •f&lu ,.,.. 
Cúrloo ... - .....n-". 

PARECER N' 1.1125, DI! 19113, 
Do Coalloolo de C.-JIIIIçio o Jllllp ·-= -Jeol lpido O projeto sob uame, orisinlirio da Cimara doi Depu· 

tlldoa. de autoria do ilu1tre Deputado Alvaro Valle, dis
ciplina Bl atividades dos via;ias portulrios·e di outru 
providtnciu. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) 

Na justilicaçilo, diz o autor: 

'"ReMalndos 01 vigiai ponu,riot, todu 81 ·de
mais c:ategoriu profiuionais utilizadas no conjunto 
das operações de carsa e delc:araa das mercadoria 
transponada!l por via d'Asua estio razoavelmente 
regulamentadas, com mercado de trabalho, nfveis 
de remunerado e criU:ri01 de enpjamenlO, perfei
tamente definidos e suficientemente estruturados. 

Entretanto os vfaias portullriot nlo estio ainda 
efetivamente intesradoa neste proceuo, sofrendo li
mitaçi!ea de merc:ado de trabalho o reatriçae. do on
aajamento que promovem embafiOS de ordem sala
rial, com injusta estasnaçlo IOCial, num tratamento 
de•iaual no que concerne is demais atividades pro
fissionais compreendidas no aistema operacional a 
que se vinculam!" 

Praent~monte aleaislaçlo concernente aos~erviços de 
vigilincias em naviossa rcstrinae ao eslBtuldo no artiao 
17 dO Decreto-lei ft9 S, de 4-4-1966, oom 8 nOVK radaçio 
d•d• pelo artiao 20 da Lei n• S.480, do ICI-1·1968. Tal fe. 
sislacio toma obrigatório o ICI'Yico de vigillncia apenu 
quando da na..,..çlode lonao~urso, dei:rando a aiterio 
da Comisdo de Marinha Mercante aa navopçlo de ca
botaaem. Essa leai•laçio nlo proporciona A categoria 
do5 visias ponuArio11 condições para o eficaz desempe
nho de suas funções, eis que u equipes de viaillncia lia 
sempre reduzidas e nio vem llendo poufvel impedir a 
ação de ladroes e contrabandislU, nrdadeinH pirata• da 
atualidade, que penistenlementc invadem naviot: atrKa· 
dos ou I'Lindeados ao '-.rao. rurtando ou roubando a car-
88 ou ainda ativando o contrabando, Hmpre em prcju[zo 
para importadora e uponadore5 du mercadoria e 
p.ara a economia do pal11. 

A.aprovaolo do projeto permitir6, assim, a correçlo 
de distorções existentes em prejub:o da categoria dos vi
aias portuário• e iaualmente contribuini para a rcduçio 
do11 prejufzos que decorrem das açõea criminosas hoje 
pralic.adas em yjrtude da pre.:arjedade da viJilãncia ola
tente nas zonas ponullriu do Pal1. 

O projeto f: constitucional e juridico. No m6rito, bem 
se fundamenta. Opinamos por 1ua aprovaçlo. 

Sal• das Comis.ae., 14 de oetembro de 1983. -Mui
lo Badaró, l'reoidente - Joof lp(do, ReiKtor - Atlor
bal J_. - Joot! FrapiU - Odadr Saano - Halo 
Gubos -r.-p- - Gulllaet-- Pal-n. 

PARECER N' IJ121i, DE 1913. 
Da Comlloio de J.oalolaçio Social 

Relabw: S.IWfor AJ..,., Diu 
O projeto em exame, orisinArio da Cimara dos Depu

tad05, tem por objetivo disciplinar a atividade dos cha
mados vigiali portuArios, seja na orla markima, seja a 
bordo. 

Sobre a matl!ria estio em vigencia o ~'I'Cto-lei nt 5, 
de 1966 e a Lei n• 5.480,tamb6m de 1966,ambos regula
mentados pelo Dl:<mo n• 83.611, da ~ do junho do 
1979. 

Ao fazer o cotejo da legislaçl.o vipnte com o presente 
projeto, constatamos que todos os 1eus dispositivos, se 
nilo copiados, repetem quase que literalmente as dispo
siç&s do rcrerido de~.:reto regulamentador. 

Ora, dar seguimento a um projeto nesSill condições le

ria coone5tar a redundAncia, o bla ln ldul, o que nada 
contribui para o aprimoramento da noua legialaçlo • 

Reaalte-se, tamb6m, que a lei, norma leaal de hiera,.. 
quia •urerior, deve eonter disposic;ik:s de cartter pral, e
'litando min6cias suiCCtiveis de alterac;6e:s no curso do 
tempo, ficando 01 deçretos reaulamentadorea iiiC'umbi
dOI do• dotalhamontoo. O projeto- o6pia do decreto
inoorre n...., defeito de !&:nica letli1lativa. 

Por 61timo, vale observar, o projeto, em seu artiso 8•, 
deferello Poder Executivo a competenc:ia de resulamen
tar a futura lei. Ora, como w6. iiSO posslvei'IC o próprio 
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Executivo jj regulamentou, nos mnmos tennoa do pro
jeto. a mut6ria? 

Em vi1ira des~aR ra.WC1, ante a evidente inocuidade do 
projeto, opinamos pela sua rcjeiclo. 

Sal• da Camisola, 20 de outubro de 1913. - J.U, 
Maplllin, Pn:1idente - A.ltaro Diu, Relator - Hfillo 
Gael,...- Joot!lpido, vencido- Almlr Leal- Joio 
Loldo - Gabriel Herma 

PAJti!CER N' L027, DI! 1!1113 
Do Coadoolo do f..._ 

......... , - Alallr Plato 

o Projeto de Lei da camara"' 106, de 1982,oob .... 
me, de autoria do nobre Deputado Álnro VaRe, vila 
disciplinar u atividades proftuionais d01 viJiu por
tdrios e d4 oull'll providfnciu. 

Jullificando sua propOiiçlo, allnna o autor: 

"Reualvados os viJias ponulriol, toda• a1 de
mail categoria profi11lonais utilizadu no conjunto 
dao opcrKÇàes de c:BI"Jia da deocarp du mercadoria 
tran1ponadu por via d'Aa:ua atlo razoavelmate 
reaulamcmtadoJ, com mercado da trabalho, nJveis 
de remuneraolo e eritf:ri01 de enpjamento. perfei
tamente definidos o auficientemente e1truturad01. 

Entmanto 01 vi1iu portulrioo nlo 111io ainda afeti· 
vamente intepados nate pi'OC:IOSIO, 10frendo limitaç6ea 
de mercado do trabalho e restriçilel do ql\iamonto que 
promovem embaraos de ordem 11larial, com i~Uu•ta u
tqnoçio oodal, DUm tratamcllto deailualno que ooncer
ne 1.1 demais atividades profislionai• compreendida• no 
1iatema operacional a que H vinculam." 

O artiso 17 do Decreto-lei n• S, do 4 de abril del966, 
na redaçlo imprimida pela LCi 11' 5.480, de 10 de qooto 
de 1968, pteiCreve que o ICI'Yiço de vigillacia em navi01, 
por vJaiu portulrioo, matriculados nao Delepciu do 
Trabalho Marltimo de preferf:ncia 1indit:alizado1, seri 
obrigatório na navcpçlo de longo cuno e a criU:rio da 
Superintend6ncia Nacional da Marinha Mercante -
SUNAMAM na navepçilo do cabotqem. 

A rcsulamenra;io daquele dispo~itivo aprovada pelo 
Dec:reto n• 83.611, de 2S de junho de 1979, determinou 
que o acnriço de yjpAncia em navios na navcs~o de 
cahotqem •' inteiramente facultativo, .t. opçlo do Co- • 
mandante. Annador ou de Jeu Aaente, e limitou a obri
ptoriedade de som.ente um vigia portuArio na nave
saçlo de lonso cuno, escalado para as funçôes: de pota-
16. Nio atendeu assim o regulamento em tela os lq:fti
mos anseioa dos visias ponuArioa, que pennanecem pn
ti<amente delprotqridOI, com um mercado da trobalbo 
demuiadamente restrito, in1uficiente para atender u ne
cessidades búicas de sobrevivincia profissionaL comple
tamente desamparados e numa aituaçlo daisual pennte 
as demais cateaoriu profiuionail utilizadu nu ope
rações de caraa e dcscaraa de mercadoriu transponadu 
por 'lia d'Aaua. que tim equipea devidamente definida . 

Oprimidot por tio pred:ria J'eiUiamenta;lo e corwen
cidol da impossibilidade de alterA-la em termoa ateitl
veia em face da impotencia da humilde catcaoria, ralOu 
aos viaiu ponulirios a alternativa de postular uma aova 
lei dilciplinando auu atividades na qual foue inaeridos 
dispositivoa asseaurando-lhea um mfnimo de proteçlo 
profiuional. 

Os anseio• d01 "iaiU portuirio• foram compreendido• 
e interpretadoo pelo Depulado Álvaro Valle, atravá da 
•-toçio do Projeto de Lei cm aamc, que foi apro
vado pela Cimara dos Deputadol c:om uma emenda ra
trinaindo 01 HUI serviços l navqaçlo de loRJO cu.no e 
no Senado Faderal obteve Panocer favorlivol da Comi• 
llo de Constituiçlo e Justiça. 

Embon limitando a utilizaçlo dosserviçoa de Yiaiu 
portuliriool n&VOiaçlo de lon110 cuno, o projeto cm tela 
difere fundamontalmonle da l .. islaçio iom "'aor perti· 
nente l matf:ria, pois vig aueaurar a requislçlo de trk 
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(3) viaiu ponut.rioo em cada 1111W> - rondante, ponal6 
c chel'e - nlo constituindo ponanto rw:lundlncia Mm 
cópia do Docnto n• 83.611{79, coniCndo dllpooiciloa do 
ean!ter pral que permitirA ao Poder &ec:uti>O Ppodir 
no>a ,..ulamcntaçio com dllalhamcntoo que alo III•· 
ram no atual rcaulamcnto. 

Aduzimos que a ampliaçilo de mereade de trabalho 
doo vi&iu ponuArioo reoultante da apro"8Çiio de p-n· 
te projeto, propon:ionanl Dio apenu melhoria profiuio
nal para 01 atuail iatogranteo da cal~. om todo o 
Bralil eomo tamb6m a concreta pouibilidade de admio
lio para oultol candidatai, .Uuatando-le allim ao pro
arama do Governo Federal de combate ao dCRIII.preso, 

Cabe tambem ooclarec:er que 01 viJiu portuArioo do 
remuneradoo por tabela de aaiArio-dia aprovada pela Su
perint.endenc:ia Nacional da Marinha Men:ante - su .. 
NAMAM oom p<tvia auditacia de Conaelho Nacional 
do Politica SalariaL cujo valor repme.ata uma mod•ta 
contrapartida que definitivamente nio concorre para a
Jevaçlo do c:usto operacional. 

Adomail, 01 viaiu portu6ri01 na eondiçlo de traba
lhadona avuls01 atuam uclulivameate na naYeJBG~o de 
lonso curtO prestando tcrviçol~em vfnculo emprepUcio 
aom prantia aaluial miDima, ~nde os encaraoo doo 
•us serviço• inc:orpondoa 1101 fnt• intemac:ionail caJ. 
c:uladoa com bue na moeda norc.o-am.iaana • por iuo 
npidamente abtOrvidOI em lace da auceuiva davaJori .. 
zaçlo do cruzeiro em relaçio ao d61ar. 

Diante do ppooto, somos ravorlvel l oproviGio do 
-nte Projeto de Lei da Cimara. 

Sala da CGmillio, 11 de novembro do191l. -1-
,_, Pteoidente- AI ... PlD, Relator -lllo aJII 
-HaloG..._-Ocd•la~--Nra
Gtt--olra-JIIIIIIIJ Mapllaloo-....,..S. ....... 

PAIECEIIES N'll 1- IJID I 1.1130, DE 1!113 

Wn •.....,.... • ...... a ...... u6, •11112 
( .. 4.4U-B, .1!11.1,- Caaa ........ ), .... ._ 
ra I ndacio .. llfHa "c" .. f :10 .. ullp ifl .. 
Docnto-lol .. m, .. I!Nill, ... dloplo ... n a .. 
nrdcla .. prallooia .. ...,.._ ... 

PAIECEII NO I.IZI, DE 1!113 
Da c ...... CaMiblcilo a Jllllcto 

·-· ........ GlilllorM ,_.. O preaente projeto, oriJialrio do Cintara doo Deputa-
doa objetiva, mediante a a1tanç1o redacional da lllaea 
"•" do 1 3' elo artiao 4f do Dec:nto-Jei n• m, ele 17 do 
outubro do 1969, que diopCio aobre prortalilo de jofllllllo-
11, permitir aos provilionadoo o eun:lcio da proftoolo 
em todo •rit6rio nadonal. 

l!otabeloce, para tanto, a niJiacia da eomprovaçlo do 
uercfcio do atividadoo jomallotit:a noo dltlmoa doio anoa 
antorioreol data do '"l"lamet~to (Decreto n• 83.284, do 
13 do - do 1979). 

Atualmente, 01 provillonadoo a6 podem __..... auu 
atividadoo no Eolado 1111 que trabalbavam quando da 
publicaçio do dec:reto rep~amet~-. acimo referido. 

A mat6rio, na Caaa do oriplt, roi submetida A a
ciaçlo du doutu comioa6oo de Coaatlllliçlo a Juotiça a 
de Comunk:oçlo. 

Na primeinl delu, a pnlato do ao eorrialr ovidoate 
falha do dcnit:a lqillativa, adolou« anllllla limitadora 
da ............. da propoall inicial. 

Com efilito. o prqjeto orillnal, inteiramente em conao
alncia eom a upiraçlo da .._ .. que '"llucido da 
um amplo o nacional debate realizado por - 01 24 
Sindic:atoa de Joralialal ProfillionaiJ do Pala", como •· 
centuado pela FENA V (Federacilo Nacl01111l doo Jorna.. 
liotu), pretendia •-urar aoo portadereo de ,..;.uo .. 
pacial de prvvioioaado 1 oua tranorormaçio omiiJiiotro 
proliuional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scl;ào III 

No Senado Foderala propotlçilo roi dillribulda b Co
miloaco de CGnstituiçlo e Juotlça, de Economia de l.elio
laçlo Soeial. 

Cabe a OAta CGmluio, noo tarmOI de an. 1110, I, Item 
6. de Rqimcnto Interno do Senado Faderal, emitir pa,. 
aer quanto ao má'ito, 10bre a mat6ria 1111 aama. 

No nouo entendimento. alo hl porque • manter a 
mtriçlo ora imposta aos provilionadoa, que julta revol
ta tem pro.-de no aeio da d1110 doo jornaliotao. 

O projeto, eomo aprovado pela Câmara doo Deputa· 
dos, .. por um lado oonip a ralha ele tkait:a leplalivo 
oboervada, por outro nio atinp Inteiramente o objelivo 
inicialmente por ele aoJimado. 

Conv6m, ainda. salientl.r que a Lei n• 6.612. de de
•mbro do 1978, ao alterar dispooiti>OO de Docnte>-lci a• 
972, de 17 de outubro de 1969, revosou ooparlJrarool• 
e 29 do art. 4f daquele diploma 111a1. oem determinar a 
renumeraçlo doo parqraroo 30 e 4•. 

Em conaeqlllncla, o p.....,te projeto rererwe a panl· 
Jlraro .!' do art. 4•. Jsnorando a inexiotencia doo par.,.. .. 
foa I• e 21'. objeto, como diaemo1, do revopçlo. 

Contudo, a ncompooiçilo do tuto lepl, eom a renu
meraçlo do p._;too, constitui providencia decorrente 
de mero ato de republicaçlo da lei. o que att hoje nlo roi 
l'eito. 

À viata do PPooto, e objetivando melhor adequar a 
mattria A tá:nica lc&lolativa, oomoo pela aprovaçlo de 
Projeto de Lei da ctmara n• 116. de 1982, IlDa termoo da 
qu.inte: 

EMENDA NO I.CCJ 
(Substitutivo) 

._. 01 ,........,.. ,. ..... art. "' .. 
- .. t7Z,IIel711e•-··-~ __ .......,.. ••• :ao ... - ...... -.... .......,.. •.. 

CG.,....., Nacional decreta: 
Art. I• Os para,raroa 3t e 4f do art. 40 do Docnto

lei D' 912, de 11 do outubro de 1969, do ~et~~u-adeo, 
reapec:tivamente, para para,raroo 1• e 2', puaande a Jo. 
Ira c; do parlarúo 1• a ter a ,...Unte redaçlo: 

"Art. 4f ............................... . 
I I• ................................... . 
I) • • • • •. • ••• •. • •. • ••• • • • •• • • •. ••••• • • • •. • 
•> ...................................... . 
e) provilionadeo na l"orma de art. 12 101 quais 
aorA -rade o dinito do tranaro111111 ... "'" 
Jiotro cm proOuioaal, deodo que comprovem o • 
urdcio do atividado jarnalllticu - dali lllti· 
m01 an01 anterion1 l data do Replamento.'" 

Art. 29 0 Poder lluouli>O '"IUiaiDIIItarf. -lei no 
prazo de 60 <-ta) diu, contados de oua public:açlo. 

Art. :10 l!ota lei entra em oiaor na data de aua publi· 
caçio. 

Art. 4' lcvopm..., u dilpoliçila am eontrirlo. 
Saio dao Comioa6oo, 24 da-"' de 1!113. - abola 

........ Pnoidonta. ---......... Relator.
JOII ........ -IUIIoGttolral-- ftotD- A11io11e 
~- Jool,...... - Alleotal J-. 

PAIECEII Nt 1.121, DE lfiD 

Da c-looiD .. ~. oan. 
·-· ...... Alleotal ,_ O projeto am 111011111, do autoria do Ilustre Deputado 

Oeraon O.mata, toni por objotivo alterar a llllaçlo da 
allnea o de 1 :10 do artiao.., do daaoto-lel n•m, do 17 de 
outubro do 1969, que cliopae ooln a proliaio dojoma· 
lillll. para permitir aoo provloionadoo o .........., da pro
llaio em lodo o Torrit6Jio nacional. 

Em oua j..,illcaçlo o autor do projeto diz quo: 

"Em eonrormidade eom u diopoaiQDeo Clllllllnta 
de Dec:nte>-lelao912,do 17dooutubrodei!Nill,qua 
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diopc}e oobre o exetcldo da proliaolo dojornallata, o 
oonapondente decreto '"lulameatador dioporia 
oobre o '"listro especial de proviolonadoo. 

A ... reopeito, atatuiu o Dec:reto n• 83.214, de 
13 de matQO de 1979, cm seu. art. I'J, que 01 atuaiJ 
ponado101 de J"IBiotro eopecial de provioionadoo po
dem exercer •ua• atividadea no Estado onde forem 
contratada~. 

Eua diopoliclo '"l•lamentar tem provado juata 
revol18 no seio da ala.• de jom•lillu. poia nlo 11 
vi razila que diem amparo l reatriçlo de que 01 

provilioniUiol 16 pouam atuar Do Eatado em que 
eotavam trabalhando quando da publicaçilo do Do
creta n• 83.284{79. 

Por cue motivo, pracoaizamoa a neceuiria alte
raçlo no tuto de Docnto-lei n• 972f6P, -ron
do aotatuail provilionadoa, dllde que provem o e
llllCicio de dois anoo anteriores a 13 do março de 
1979, o direito do tranorormaTOm IIU resiotro -
profiaional."' 

Aduz, ainda, o Deputado Gerson Camata que a IIIOdi· 
da l"oi inspirada em decioilo da Conl'erencia dejor1111liotu 
realizada em Floriaa6polio em 1979, e rel"emtdacia ao 
CGnsrcuo Nacional de jOfllllliotao proftaionaio roaliza. 
da om Braollia, em 1980. 

Sabemos que o projeto em •tudo foi inapirado a um 
debate realizado por todos oo 24 Sindieatoo do Jomalio
tas Profiuionai1 do Pafl. 

Nilo hA porque oe manter a reotriçlo ora impoata aoo 
provisionadoa, que jUila nwoha tem pi'OYOCAdo no aeio 
da claase doJ jomaliltal. 

De outra parte, o projeto oriaina1, de autoria do De
putado Genon Camata, dear.,urouc com a altcnGio 
proposta e aprovada na CGmiolio de CGnotituü;lo o Juo
tiça da CAmara doo Deputad01, que Umitou a abraJtaia· 
c:ia da proposta inicial. 

No Senado Federal, a propoota roi distribulda l CCJ. 
misdo de Conatitui;lo c JUitiça. que entendeu nlo maa .. 
ter a restriçlo impoota 1101 proviliOIIIIdoo, adequando 
ainda a mat6ria a01 objetivos inic:iai1, maia abraqentea. 

A11im. ofereceu aubltituti•o. aper(eiçoando o projeto 
o eorrisinde ralha de dcnica Joplaliva. 

Com el"eito, o projeto oriJinal pretendia -rar a 
tranoformaçlo do ...... Iro oopecial de provilionade am 
naistro prorlllional. 

lato pooto, o por conliderar que o Subotitutiw opre. 
sentado pela Comioalo do Conotituiçilo e Justiça do S. 
nado Federal disciplina melhor a mattria, aomoa ravort
voilao Substitulivo aprovado por aquela Comioolo "Jlc.. 
nica. 

Sala du Comlllêlel, 6 do outubro do 1!181 - Joio 
C..., Pteoidonte. - Modlal .r.-, Ralator. -
Gutla Miller - .\mN Diu - Ocltl ... C... -............. 

PARECER NO I.UO, DE lfiD 
o. c.- * Lop~ac~o Sodal 

Relatar; ....... JlllaiiJ Mqalbln 

O projeto do lei em ep/&ral'e, de outoria do UuatreDo
putado Gcl1on Camata, vila a alterar 1 redaçlo da all
neacdo§.l'doart. 4fdo0ocnto-lei ntm,del7do011-
tubro de 1969, que diopc}e aobre a proliuito de jornalista, 
JIIU"II permitir aoo prvvilionadoo o 01en:lcio da pror
om todo o territclrio rw:ional. 

O objeti>D de 10u autor era o do aeolher juotilic:ivwl 
reivindic:.çlo doa in--.dot. manifatllda a aucalli
YOS CORII'CIIOI da c:laae. no 1111tido de auprimir o im,.. 
dimcnto lcplo -ibiliw ooojomalillu .,..,.w-ctoo 
a prfltic:a do IU8 prufialo em todo o território nacional, 
desde que comprovem o 1e11 excn:fdo por maia de doia ... 
noo. anteriormente A data de Dec:reto n• 83.114, de 13 da 
março de 1979, que '"IUiamentou a pro(lllio do joma
liota, admitindo aoo portadoreo do l"llliotro oopecial de 
proviaionadoa o uerdc:io da auu alividadel, apenu no 
ãmbito do l:.atado onde forem c:ontratadol. 
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A tramitaçüo anterior do projeto na Cimara dos De
putados fez que a ele se acrescentasse emenda restritiva 
de sua abr • .ngéncia inicial. 

No Senudu Federal. a matbia foi submetida, antes de 
vir i Comissão de Lesislaçio Social, sucessivamente l 
Cumissilo de Constiluiçlo e Justiça e l Comialo de E
ducação e Cultunt.. 

A Comi511io de Constituiçlo e Justiça entendeu aer in .. 
justifac6vel a ratriçio ora imposta llDI provisionados, 
mas preferiu melhor adequar a mal&ia do projeto a tk
ni~o.'il legislativa, aprcRntando um Subltitutivo, que nlo 
ollcra a O&li:ncia da medida colimada. 

N'a verddde. o Substitutivo propAe a remuneraçlo de 
part.grarus do an. 4• do Dcc:rclo-lei n•972, de 17 de ou .. 
tubm de 1969. au mamo tempo em que usesura aos 
provisionadDI. ha fonna do art. 12 deite decreto, o direi· 
to du transfonnar seu rcsi=~tro em proliasional. desde que 
comprovtm o axcrdcio de atividadcjornallstica nos doia 
6ltim01anos ameriora A daLI do Resulamento, de 13 de 
mu.rco de 1979. 

A Comi55i.o de Educaçio e Cultura mostrou-se favo
rivel ao Suhstilutivo da Comisdo de Constituiçlo e Jus
tiC"d por entender que este aperfeiçOa o projeto inicial, 
corrigindo-lhe falhas de t6c:nica lea;islativa. 

CaM agora à Comissllo de Lea;islaçlo Social, nos ter
mORdoalt. 109, emilirparcRr, tendo em vistaqueama .. 
l~ria do projeto" refere-se ao er.en:fcio profissional de jor
nalino. 

l:ntendemos, como as Comilllla precedentes e em 
consnnãncia com os anseios de toda uma categoria pro
fi!ilional, que a di&posiçlo rtgulamentar t injusta e in· 
conveniente e merece ser banida de no110 Direito Positi· .... 
· Somos, portanto, ravorlveis à sua aupraslo, nos ter

moa do Substitutivo, proposto pela Comisslo de Conati• 
tuiçio e JustO e aprovado pela Comisslo de Educ:açlo 
e Cultur111.. 

Sal• d• Comissllo, 17 de novembro del983. -Jolllby 
Moaolbies, Pmidente oventu•l - Joio Col._, Rela· 
tor - Kollla Ga.._ - Almlr Leld - lrll Cllla. 

PARECERES N'1 1.0.11 E IJIJZ, DE 19113 
Solne o Pn1JeC0 ~o Lei .. Cbulra "' :14, llo 19113 

ll'nljoto llo Lei"' !1.016-B, .. 1!1111, 01 Cillllra ... 
lllpododao), .,. ,._u -Citlho ao Lei "' 
5.5114,. 2Ai de ...... llol9'10, ... ''6pio ...... --
-·-..-.~ ................... ,... 
'flllêlclll". 

PARECER Nt I,O:JJ, DE 19113 
Do Camllolo llo C-lulçio o Jllllca 

Rllator: Soaador .,._ G ..... 

O Projeto em pauta orilin6rio da Câmara doa Depu
ladoo •Itera parqroro IV do irtlso 2< da Lei n• 5.584, do 
26 de junho de 1970, para aclarecer que quando o valor 
da.., ... trabalhilla nio eo<eder 2 aallriol mlnimol, 011e 
indicador se referir6 l do ajuizamento da aÇio. 2 que a 
aluai rcdaçlo, ailenclando sobre • rcrerida data permite 
o entendimento de que a relaçlo entre o valor da causa e 
o 1aiArio mfnimo lOja observada na data da decido re
corrida. O autor citajurúprudincia do Supremo em abo
no de sua proposta. 

Do rato o projeto 6 oportuno porquecorrJse uma 16tia 
distorçio. Fiundo-ae paro apreçiaçilo de ateado o volor 
da causa na data da decido. muito1 nc:unoa nlo pode
rio ter ... ubncnto porque ... valor ruwlo antco da lno
truçlo, ja alo uc:ederia de duu...., o aallrio mlnimo 
considerando« 01 aumentos datas. 

ConquirA •im o)lrojeto em tela raauardar direito~ 
cm muitas oc:uiclel. que de outra forma Marialll preju. 
dicadoa por limples mecani111no <X>ndbil, de corltcr per
wno, aliú. contra 01 interaiCI dos trabalhadorea de 
bliu renda. 

Nlo hl o que diocutir quanto llealtimidade da inicia
tiva parlamentar que em nenhum inllante Fere qualquer 
preceito conltitucional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL !Scçfto 11) 

Opinamos, pois, favoravelmente ao Projeto at' 5.016-
B. da Cãmara dos Deputados, quanto a con•titucionali
dade e juridiçkJade e pela aprovaçlo quanto ao m&ito. 

S. I• da Comillio, 5 de outubro de 1983.- Joo6 r..o
.. 11, Presidente. em exerelcio - MartaHea Gatlelha, 
Relutor - Adolllol Jun .. - Mord• Fllllo- O<t'•Jo 
~-,_,__SonroGomoo-Kol•llllo 

N_., 

PARECER S9 IJIJl, DE 19113 

Da Comlllio ~. Lea1sJacio Soolll 

Relotor: Seaodor Hel•ldlo Na-

O Projclo de Lei n' 24, de 1983 (n' 5.016-B, de 1981, 
na Casa de ori&em), visa a ""introduzir modificaçio na 
Lei n• ~.5114. de 26 de junho de 1970, que diipi!e sobro 
normas de direito procellual do trabalho". 

Em verdade, a propoliçlo introduz modificaçlo, ofe
rece acrik:imo ao§ 4•, do art . .29, da citada lei. 

Com efeito. diz a nonna em viJor: 
""Salvo se venarem aobre mat6ría c:onstítucional, 

nenhum rccuno (CL T, art. 893) caber6 das 1010nças 
proferidas nos dilsldios da alçada a que R refere o 
parAgrafo anterior." 

A adiçil.o propostu importa11\ na adoçlo do seauinte 
texto: 

"Salvo se venarem sobre matbria constitucional, 
nenhum recuno, caberê du aentenças proferidas 
nos dissrdioa d• alçada a que R refere o parAgraFo 
anterior, considerado, para esse fim, o valor do aa
IArio mlnimo A dato do ~uiwncnto da oçio." 

A alteraçil~. pois, altm da retirada da redaçilo em vi
gor. di remisdo ao art. 893, da (:L T. consiste no aumen· 
to. na parte final do atual f 4• do art. 2•, da exprudo: 
•• ... considerado, para esse lim. o valor do saldrio mCni· 
mo • data do ajuizamento da a;io", 

e que • inlclpretaçio do dispositiiiO que .. coslto "" 
modincar tem provocado, na jurisprudencia trabalhista. 
orientaçites connitantes no que toca l admiasibilidade 
recursal. 

ABSim, entendo que o Projoto do Lei n' 24, de 1983, 
quanto ao merito. merece acolhimento, mamo porque 
oferece soluçlo As divergCncias que caberia ao Supremo 
Tribunal Federal dirimir, ii objeto, inclulitre, de Siimula 
n• 502, fiLCO aoa julpdos do Tribunal Superior do Traba· 
lho. mu que ainda nlo Foram definitivamente aoluciona· 
dasl vista do an. 143 da Constituiçilo atual. 

e: o parear. 
Saiu da Comiosio, 17 de novembro de 1983.- J .... J 

Mapl-, Presidente. - Hel•ldlo N-, Relator -
lrfl Clllll - Alloflr l.oiJ - Klllo G ....... - Joio Cll--

PARECER Nt 1.1133, DE 19113 

Da Cllllllllollo,__,..-.,_. Lei 
"'llZ, .. 19113 ("'6-7114-B, .. 191Z,u ....... ), ... 
,._,....,-'"!a A,.-- Cbloo o .... ,..,....,....... ... 

De iniciaLiva do Poder Eaecutivo, wm a uame deata 
Comi11lo o presen1c Projeto de Lei, que <X>accde o Au
auoto Bento Cirino, !Ilho de JOI6 Bento C)'rino e Maria 
lzabel do Nascimento. pen.slo eapecial, mensal, equiva· . 
lente a duas (2) vezes o maior u.llrio mlnimo vipnte no 
Pai>. 

2. Da E><pooiçilo de Motivc11 do Minillro de Eatado 
do Exército. que acompanha a M.......,. presidenciol, 
oonsl• que o betlertci4rio, reaidente em Lon:na. Eatado 
de Slo Paulo, roi •ltima. om 2 de roverciro de 1957, de 
exploolo acidental de um rojlo, <loludo por militara no 
local onde ae n:alizaro oxen:lcio de tiro n:al. 
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Como conseqllancia. a vitima 10lreu amputaçio do 
membro inferior esquerdo e teve reduçlo dos movimen· 
to5 aniculare5 do tomNelo direito, pelo que Foi conaicle
rada invAlida. 

Reali7.ado lnqu6rito Policial-Militar, instaurado pelo 
Comando do 5' Rea;imento de Infantaria. apurou-u a 
respon5Bbilidade civil da Unilo. 

3. A pendo e.peçial. ora propo!la, é, nos tcnn .. do 
an. 29 do Projeto, intransferfvel e inacumuiAvel com 
quaisquer outros rendimento• auferidos doi corra 
pl1blicos, inclusive os de pensão previdenciê.ria, asseau· 
rado o direito de opçlo, eatinguindo-• por morte do be
neficiãrio. 

4. A mat6ira recebeu parecera ravorbeis du Co· 
miiSÕel de Constituiçio e Justiça e de Finançu da Oi· 
mara dos Deputados. 

Nata 61tilna. JamenUHe. eJKpressamenle., o decurJo de 
lontoo vinte o sei• (26) anoo, desde • ocorrineia do l•to 
ati a concesslo do beneficio. 

Da mesma forma o fazemos, porque ~ inacreditAvel 
que. decorrido tanto tempo, somente agora a Unilo de
cida implementar a indeni7•çio por um dano irrtparll.· 
vel, a que deu causa. 

o que ROl parece mail lamentével, ainda. 6 o rato de o 
beneficio, nos termos do art. 29 do Projeto, nio R carac
terilar como uma verdadeira indeni7~o. posto que 1e o 
considera inacumuiAvel com outros rendimentos de fon· 
te pllblica. inclusive o de penlio previdenciiria. Ora, nlo 
6aequcr justo que, uma vez declarado invAlido e. nestas 
condições, supostamente dependente de alguim, para e
reilas previdcndtrios. 1 medida consubstancie. apenas, 
um direito alternativo ou opcional. 

Na realidade, do dois direit91 que sr. hA de reconhe
cer: um, decorrente da invalidez. pelo qual a vitima Faz 
jus aos eventuais beneficios prtvidenciirioa que sua con-
diciu de dependente uscgura; outro, o que prov6m da 
responsahilidade civil da Unilo, reconhecida efou decla· 
rada, constituindo-se num direito pessoal. 

Por que. entio, estabelecer-se a opçilo? Parece-nos ab
surdo. 

De outro lado, ocorro--nos outra cogitaçio. ~lo c:ona
ta da Exp01iclo de Motivos elementos informativo• 
sobre a idade da vitima, na 6poca do acidente, nem sobre 
seu estado civil, Suponhamos que ele foge cuado, com 
ou ~em filboo. Noose 0010, ji podemoo imqiaar 01 pto
juízossofridos pela famflia. Por isso mesmo. 1011do eon· 
cn:ta essa supo11a 1i1uac;ID, por qw ntinauir« o IJe.. 
nc=Rcio com a morte do beneliciêrio? 

Diante dbiso. entendam01 que a penslo especial, para 
proposta, deve ser IICII•.W:'fll, ao menos c:rom eventual 
pensilo prevldenC'iAria, pois se trata de direito• distintos, 
nilo mutuamente ududenlel. 

Quanto à extinçlo, preferimoa concordar em que R a 
mantenha. dada a omilslo de informiÇII)elsobre à rele
ridas condiçlks de vitima, na q,oca do acidente. 

Seria o caso de at6 -se se pretendesse curi.prir uma e
xisência de justiça - de impor-R uma vigencia retroati· 
va do beneficio, pois. como~ IBbido, a ki pode e deve re
troasir quando ravorAvel; ~ o caso, evidentemente. 

Mas. 6 preterlvel deixar a viaincia como previlla, pan 
nio atruarm01. ainda mail. a c:ottCIIISSio do benc.Rcio • 

Ponanto,·concluirfamol pela apreac!ntaçlo de emen
dJI, eliminando a bucumulalividade. Enlletanto, cone
se o riKO de maior demora. pela neacuidah de retomar 
A Casa de origem. O melhor, portm,6 o aperfeiçoamento 
do Projeto. 

5. · Ante o exposto, inuistindo 6bicei de ordem fi· 
n111.nc:eira, somos. pela aprovaçilo do praente ProjeiO de 
Lei, com a s•uinte: 

EMENDA N• 1-PF 

Dõ-te a 111uinte redaçlo ao art. 2•. 

"Are. 2< Obencllcioinstituldoporeotolei6in
transferlvel e inacumuiAvel com quaisquer rendi-
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menlos recebidos dos eofres pdblico1, reualvado o 
direito de opçlo, e extiquir-R-4 com a morte do 
beneficiA rio. 

ParágraFo llnico. A inacumulativida.dc pre
vista neste artigo nlo abranp pcnslo previden
ciAria." 

Sala da Comi11lo, 17 do novembro do 1983, -!to_, 
"'-• Proaidento- Hlllo Gaelroo, Relalor- Oclivlo 
C......, - Iria Cfllo - Alollr Ploto - Jo .. ., Map
lllos- Gollllonle Po111eh-r-Nilo----- PARECER NO 1.1134, DE 1!1113. 

Do C..- .. C-llllcio I JUIIJco, ..... o 
PrvJeeo•~.e~•a ..... ,, .. I!IID,.,.•._ 
colllll ,.,....,. oo ort. 31 à Lei• 5M3, .. 21 .. 
jolbo de 19'71 -Lei OJIÜI<a ... Portlllao Pelllla. 
*IIIIMo o fOto aamalad90". 

O Projeto sob exame. oriain6rio da •rtsia amal'll 
doa Dcpulados, de autoria do llualro Doputado Nillon 
Oibaon, acrescenta parqnl'o oo ort. 31 da Loi no 
5.683/71. Loi O!Jinica doa Por1id01 Pollticol, definindo 
o voto eumulati'fO. 

2. Na Justifii:IIÇio, apelo reproduzir o ort. 31 da 
LOPP, diz o Autor: "a nlo dalinlçilo do voto cumuladw 
no t .. to lepltom dodo marpm a interpmaçiloo errf>. 
neas e ad mesmo tendenc:i0181. Tanto 6 verdade. que o 
Tribunal Superior Eleitoral cada wz que baixa inl
truç6cs pgra a escolha e nsiatro de candidalOa, define o 
voto cumulativo ... 

Em sua tramitaçlo pela amara dos Dcputad01, foi o 
Pn>joto apm:iado pela douta Comilllo de Conlliluiçllo 
e Justiça daquela Casa, que: o considerou conslitudonal, 
jurldico, de boa tllcnica lea;ialativa, albn de ti-lo aprova
do no mtrito. A.uim, l luz das normurea:imentais (item 
III, "'b". n• I, combinado com o ilem I, n•6, do art. 100, 
do reaimento interno), cumpre-not. apenas, eu.minar
lhe o m'rho. 

O Projeto 6 de todo pertinente. poil transfere para o 
texto du Le.i a definiçlo de voto cumulativo ilerativa
mente fornecida pelas Raoluçlta do TSE. pondo fim a 
d~vidua interpn:talival. 

J. Ante o ex.posto, opinamos, no m6rito, pela apro
vaçilo do Projeto, por oportuno e conveniente. 

Salada Comisdo, 16donovombrode19Bl. -Mo..Uo 
lladarô, Pnlidenta.- Oàdr ..,_, Relator.- Hel'f
lllo Naa•; c:ontoirio.- Gllllllonoe Polnwlra- Jlllllt
""'lo Fenáro - IWio Guelroo; com reotriçlo. - Abalr 
Ploto - Jool Froplll - Amanl holoa. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Eopedien
te lido vai A publicaçio. 

Sobro a mosa, projeto do lei quovaioorlidopeloSr.l._ 
Secrotlirio. 

~lido o 101uin~ 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 2!16, DE I!JI3 

Dlopie- aload-toa,ü nada-· do_. .................. ......,._ 
O Conp110 Nacional clecreta: 

Art. 1• As pc11oas fisicas poderio abater, da renda 
bruLB., em sua declaraçlo anual de rendimcnto1: 

1 - a1 importincia5, comprovadamente, papa. a tftu
Jo de 5111Arios, a .eus empnsadoa dombticol, quando a 
rcluçilo de emprego estiver contratada, de forma reaular. 
mediante demonstração da assinatura da Carteira Pro
fiiSional polu empi'CIIador: 

11 -as contribuições pte'lidcnci6riu, cfetivamente 
pagaR, devidas pelo emprq:ador em favor do emprepdo 
dom~stico, quando a relaçi.o de emprego for contratada. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

Parlgrafo 6nico. O Ministro da Famoda podorl oo
tabelecer limita e condioc1ea para o 10zo do abatimento 
referido no inciso I deste anigo. 

Art. 2t O w.lor total dos abatimentoa pnvis\01 nes
ta lei, considerado ~~eparadamente ou em conjunto com 
os dos demais abatimentot permitid01, nlo e1cederi. a 
.50'1 (cinqUenla por cento) da renda bruta do contribuin
te. 

Arf:. 3t Esta lei entra em vigor na data de aua publi
cação. 

Art. 4• Revoaam-se aa di1posiç&ts encontrAria. 

O imposto sobro a ronda, dovldo pela• poaaoao llaicao, 
conatitui um •carso all'emamente oneroao noa orça
mentOl dos contribuintes, 10breludo noa da claue lft6.. 
dia, que 1: a que vem aofrendo 01 maiote:1 prejulzol com a 
dramltica situaçlo econdmica do Polo e com 11 madidao 
que pretendem reorganizar a economia nacional, dentre 
u quais, preci~amente, o incremento da tn'butaçlo. 

a neceuério. pois, uma atençlo permanente do lcsia
lador de modo a, aompn que polllvol, impedir ou IYitar 
que o imposto 1obre a renda 11 tome um 6nua ainda 
mais dr.l:stico para o eontribuinte. 

Como 11 aabe. a baae de cAlculo deuc impo11o, para u 
peuoas llaica, 6 a nnda liquida anual do contribuinte, 
aAim cun11derada, a 11'0110 modo, a aoma de lod01 01 
rendimentos tribut.l:w.ia. mcn01 11 dllpcaa1 paiOBis. 
obript6riao para a obtenÇio do pr6prio rendimonto (do
duçGa cedularea). e aiJumas outraa despeaaa ou ançar-
101. de ordem peuoal ou familiar. que do 01 chamados 
abatimentos da renda bruta. 

O principio que in1pira a nellllio deiiiCI enearaoa da 
renda tribut.l:w=l, a Utulo de abatimen\01, 6 o m11mo que 
prevalec:e para u peuou jarfdicas, aa quaia. na determi
naçlo do oeu luc:ro nal (baoo do cllculo do impoato de 
renda para tais pcss081), deduzem do lucro 01 cuato1 ou 
...._...,....,......, ilto e,..,........-rlul .
- 4a _,.... o l -teacio da nopeedYtl-
doton (art. 47, da Lei n• 4.506/64. e art. 191 do resula
monto do Imposto do Ronda), 

No caso da pessoa floica e em 11 tratando •pecilica
monte do nadimontos do traballlo, a fonte produtora da 
ronda e I própria força de trabalho do oontribuinte, que 
para oer -lida COIII ativiclade produtiva e Fonll de lri
bu~o pncisaser 1011uardada no quccolllllriiCt.quelu 
deapeoaa fundlllllentail, indilponiiAvoio l oxllteacia .-u 
força do trabalho. Allim e, por U11111plo, quaato • sadde 
do cotllribuin~ o de aua famOia (abatimlatos dao despe
soa com m6dicol, dendstas o b01pltalizaçlo~ quanto 10 
ouotento de aous dopeadenlel (abatimentos por depon
denllal: quanto l ad~ poaaoal ou doo depondenlel 
do contolbuinte (abatlntontoa a - titulo); quanto a01 
IIIICIIrgos do mondia do oontrlbuinto (alqutilejuroo do 
financiamento de cau própria); etc. 

Numa palavra, a poaaoa llalca, do ponto do vilta ooo
namico otributlrlo, consdtui uma unidade produtivo do 
trabalho a uma fomo unitt.rla do trillulaçlo. A famllla do 
contribuinta 6. por ouaro lado, uma unidade operacio
nal, que Impilo e cxip autos d- aatu,...., da m_,a 
forma como u omproou ootlltituom unlcladaa oporoo:io
aaia e 11m deapa.u paro oua oporaçlo e maaulllll:lo. 

Neotc ICIItido, o itnpOOto oobre a ronda, dao pe11011 
jurídicas, conaidera todol 01 pat01 com o paoa1 vincu
lado l atividado aonnal da omprosa (IIDJINIIIdoa) como 
oendo ._. .,.~ dedudveil, portanto, do lu
cm bruto. 

O mamo nlo ocomo com 01 oerviçoo domlotl-. im
presc:indlwis li atividadea operaciODBil da ramma. A 
certo que, no Bruil, o aoMço domlotico nlo tem rele
rinc:ia como atividade economicameate produtiva. Por 
iuo, ludo aquilo que oe produz no lmblto do trabalbo 
domático nlo 6 levado om oonta na rormaçlo do PIB. 
Na verdade, iato 6 um equivoco. que um dia aeri eorriai
do. 
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Mao, quem sonll o avalia a importlttcla do trabolho 
dom&otico t o próprio coatrlbuinte, quo alo pode 
diaponiiA-Io. Hoje om dia, u FamOiu, de cluso m6dia 0111 

particular, eotlo b wltas com dolll problomu a6rioo. 
Primeiro, o da nooouidado da que um maior allmoro do 
~eu• membi'OI contribua, produtivamente. JNU'8 1 • 
YIIÇio da ronda familiar. AI, salnclui a tradidonallllun 
da dona-d.....,., quo om virtude de latoreosocialle ooo
n6micos, oe vem dedicando multo mail10 lt'llbolbo a
temo o oconomiCIIIICIIII produtivo, Sepado, o da n
duçllo ac:eatuoda da orerta do trabalbo domlotico, oojo 
polo maior deaamparo, quanto 1 bonellciooiOCialo o
VidCIIcilrioo, quo I <allloria do OIDJ>I'Oiodo domtotJco 
enfrenta, ainda, em owlaçiJo b ouuu ca...,nu labo
riail. 

Entretanto, a aocoaiclade do tallt'llbalho • toma ..... 
oonta, motivada, .,. parto. poJa manutcnçllo du aiatn
eiaa famlliano 0111 nlaçiJo I ele; pelo Cllllo IJtlupordvel 
da alimentaclo nlol-calelra; pela onenoçlo do ll'llbalho 
dom&otlco ovontual; e, em parto. peloo dolo problomu a
cima referido1. 

Embora o ompNpdo domlotico aillda- de ama 
plena prote;lo lopl, quanto a todoo oo ~-
1undoo - demail trabolltadcmo, 6 correto que, aa 
maioria doo CIIOI, elo tem 1111 CUtolra Profiuioaal lili
nada pelo empnpdor; alp o oallrio mfnlmo lapl; a 
ate oortu ........... que aillda alo lho fonm ncottltocl
das. taio como a do llt ool.6rio, o Fundo da Oanntla, bo
r6rio aonn.al de trabalho, e outru. 

Dianll diuo, oe bi de convir quo o CUlto do IIIIJINIII
do dom&otico o oo OllCIIIJOIIIOCiala que o coatnto do tra
balho cxip, oe- tomudo ill&llpOrtt.vail ao orça
mento liomUiar, a par do - ladilpolldvoio l opera
donalidade doo IIIIVilloo oloao6otiooo. 

Dai. a nooao ver, a ..-.idade do laia CUIIol pouanm 
a aer c:onaideradoa, a eumplo do que ooorre oom qual
quer emprosa, como oporacionaio o, nosto -ddo, do
dudvois da renda bruta do conlllbuinl&,- 1\oica. 

Aallim, juadfica-oo a medido, oro pi'OJIOIII, do ao per
mitir o abatimento das d•posu com ool6rioa da em
pelo• dom6otioos. 

A fim do quo ai haja, por um lado, -e obuooo 
e, por outro, pondenlvel quocla doa nlvoio de lributaçllo, 
pormi!Ho que, por ato do Miniotro da Fuoncla, -.am 
estabelecidos limita e concli.çl1el ao IOZO do benelldo, 
como ocorre, aluolmente, em JWiaçiJo 1 outros abatlmen-
tos. 

Dovemoo acnocoatar que a medida nlo COIIIIituiri a
ponu um bonolldo ao oontribuinte, mu poder& a-. 
em parte e na col1iuatun atual, l demanda da OlllpnfiOI 
no Polo. 

Quanto ao abatimento, propollo, dao contrlbui;lloo 
providendlriu, papa pelo empnpdor domlotico IIII 
Favor do empnpdo, 1110 juadrocaçllo alo pnclsa ncor
nr lan ..... ia do aituaçllooentre 1-flllca oajurldi
ca. Buta,llltnpl•meotte, comparar o que oe paosa 00111 o 
próprio conlribuiDte, poaaoa l!llca. 

&te, tanto no que diz nopeiiO 10 trabalbo com olotclo
lo empnp.dcio, quanto ao trabalho IDI4otonto, fujuol 
deduçllo do montaatc daa coalribuiçilll powvideaciArlu 
que ncolho, ou dao quaio t doleontado, como ICIUrado. 

Oro, • o contrlbuinll pode deduzir ouu pr6priu 
prostaÇileo pnvidoncilrlaa, - ...., - dova poder 
deduzir (abater), de ..,. ronda bruta, aquilo que -
obripdo a paaar, a eue Ululo, em bcneftcio de 1111 em
pNpdo domático. 

Alib, temoo abooluta ...- do que, quanto a 1118 
medida, houve um cochUo do l'lillodor, quo 116 o mo
mento alo nconh-. -direito do contrlbulate.l! ia
diacutlvela 16sica o a juotiça da madida que propom01. 

Repita ... : • alau6m pode deduzir as contribuiçllel 
providoneilriu que, obrlptoriamente, pqa paro oi, com 
maior razio devo poder deduzir eonlribuiçllao de laual 
natureza que, lambtm obrip.toriamente, pqa para ou
tnm. 
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&ta medida, uma vez aprovada, tnr6 um arande be
neficio social aos cmprcpdoo dombtlcoo, polo, na oupo
lic:io de que muilol emprepdoo aio cumprem ouu obri
pça.., certamente p1uario a fui-lo. 

Por dltimo, uma palavra 10bre o problema da iniciati· 
va. 

Entendemoo que o Co01reaoo Nacloaal .. be, prlorita· 
riarnente, a iniciativa de leia aobre mat6ria tributAria. Em 
primeiro lupr, porque a reserva de iniciativa que a 
Constituiçlo, no aeu ut. 57, outorp ao Presidente da 
Rcpdblica, nlo inclui tal materia. A 11mal6ria financei
ra''. ali referida, nlo abranp a .. madria tribud.ria'',sea
do. pois, coilu diJiinlll, como onteadc a melhor doutri
DL Em oesundo lupr, porque O art. 43, item I, da CoDI
tituiçlo, ao prever a competlncia do Conareuo para dis
por,_.,.._, aobre........., o faz com a inequlvo
ca convicçlo de que ao Co-compete losilllar aobre 
todao 11 mall!riu do compell!oeia da Uailo, llpooial· 
monte u ali monoionadal. em tcrcoiro IUJII', porque a 
funçlo de lesillar aiDda 6primazia do Poder Loplativo, 
repreaentado pelo Consreuo Nacional. 

Por tai1 razões, aperamo1 que 01 ilultnll Parlamenta
m tudo façam para uma rlpida tramitaçlo doste Projeto 
e o aprowm, na certeza de que ataria preenchendo uma 
lacuna dafetlillaçlo pertinente e oatillazondo ao intem
oc p6blico, que tio bem repreaontem. 

Sala du Sao&t, 21 de novembro de "1!183."- .11111117 
M ......... 

(A, C....wõ<1 th COIUIIIU/pJo r .huiii'J, th lAgll
lapio SocltJJ r th ,_r;ru.) 

O SR. PRESIDENTE (Maacyr Dalla) - O projelo 
lido ser6 publicado e nmelido •• comiucla competen· 

'""· Hi oradorel inacrilo1. 
Concedo a p1lavraao nobre Sr. Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS - CE. Pronuncia o se-
suinte diocurao.) - Sr. Prclidenle, Sn. Senadoreo: 

Já ao final da oenio do Senado na -ta-feiro Ql~ma, 
o iluotrr Senador Mano Maciel, oomo oempre pROCUpl· 

do c:om os problemas do Nordate, leu dilcurao o dialo· 
aou com colepa seuaaobn o debatido o exauativamente 
discutido problema da irriaaçlo do aemi-.lrido nordooli
no que, deodc o nucimento de Crilto já 10 oabia, ocria a 
JBivaçlo do quanlol nele vieuem habitar. 

E, oc há exaaero em di1101:. "dosde o nueimcoto de 
Cristo". 6 porque hl SOO ana&. ou. melhor aituando, da
dr que o Bruil foi dcacoberto. 6 certo aaber-oe da uiJ.. 
tlnc:ia de ICICIII no m6dio aetentrilo brullelro, nlo aendo, 
ao meu ver, lncorreto pen1Br que elu jl nlo ailtiuem, 
antoa. m-.o do n0010 dcacobrimonto. 

Ainda qora, para pooitivar o daocuo doo IOYeriiOI 

em relaçio l I"IIJiiO problema, CODIO 6 tida prl01 que a 
atudam aob o ponto de viata social, poUtieo, ec:on&nico 

· e ecol6gico, t o próprio Dirotor-Oenol do DNOS, Dr. 
Joa6 lloinaldo lavam, que emito a oua opinlio:. "oo
menlli com terras irrlpdu o No-te poderá oair do eo
tado do pobnoza abooluta em que 10111pre viveu". I! acm
c:onta:. Hp1ra tanto, 6 precioo que o Palo (Govemo) leve 
eua questlo a drio, o que alo ocorreu ate qora". 

t mais uma YOZ autorizada que vem ~e juntar a de tan
kll outtolaninea:tcl bruUeii'OI que. permaaenumente, 
condenam o men01prezo daa autoridade~ rederaia pela 
aofrida nsilo. 

O nobre Senador M•rco Maoiel, no ocu bem elabora
. do pronunciamento, eafalizou o problema dalrripçlo, 
nata faae de novoaatudos, 110ra, com o aproveltaJDID
te du .. uu do rio Slo Francilco, a CUJO do DNOS, 
contando, para a conçrctiuçlo do projeto, comi'CCW'IOI 
e110rnoa, em fonna de emprblimoo que ocrio l"citoo por 
um coqjunto de Bancos, doapontando entn110lel o Ban· 
co Mundial o o Midlan Bank. 

SabHe que a •timativa de delpeoao 6 da ordem de 
USS 22,5 bilhaco de d61areo, om 22 anos, alando o ao-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scc;àn III 

ounto Da dependanciK de uma docilio politica do Oover
no Federal. 

Squndo revelou l imprenu o Direlo...OCral do De
panamento Nacional do Obru • San011111rnto, Dr. Joa6 
Reinaldo Tavare1, o Banco Mundial pediu que o traba
lho a III' entresuc posteriormente rapondeue 11 RSUin· 
101 queati!cs: - a) -como lmplanw o projeto (o limpo 
de exocuç.lo?): b)- como raze.lo funcionar (a idenlifi· 
caçio doo obotlicul01 e a rorma de ouperá·los~ c) -
como financiA-lo o, finalmeato, d) - qual a dimenolo 
doi benrllcioa ocon6micol e aoclait p~ra a l'flliio'1 

O ilustre Dimor-Oeral do DNOS linda pmta oo u
c:larecimento• de que, o trabalho tem por objetivo traçar 
Um proarama de desenvolvimento para I rctilo I ... 
....., feito .,. J ._! •• devendo ootar concluldo em 
maroo de 1984, oendo de Cri 3,5 bilhilcs o ocu custo to
tal: o, noo cüz o Dr. Joot Reinaldo Tavareo que irl ... o. 
eiar a partir de •IJOra, junto aos ba"""" cndom do Bta
Iii, maiom prazoujuroo menoreo na conc:alio doo em
prbtimoo. 

Acredito que. 00111. a boa vontade do 110110 Governo, 
já que c:hepram a bom lermo u ..,ocia;i!eo com o 
FMI, o ODJD a ajuda de Dauo, 01 recunooaternoo oejam 
con~e~uidoa, principalmlllte 10 ltnnn01 cm conta que 
ocrio emprepdoo, Yltando rrotabilldade rutun; e o e
xemplo melhor 6 a MAISA Aaroindllllrial - Mooaor6 
- Rio Orando do Norte - oujoo empr6otlmoo naliza
doo tàn sido liderado• pelo Midlan Bant. 

Para o imenoo territorial bruilolro 6 irrllória a oua 
lrea irripda que, '"l••do dadoo do D0p1rtamonto Na
cional de Obra Contra u Seca, deve •tar em tomo de 
I milblo de hoclara benofieiadoo, enquanto a lndia, que 
teve metade do Produto Interno Bruto bruileiro, j6 irri
sou 46 milha.. dr hoctare1; a Elpanha 11m 20 milhi!cs de 
hoctareo do lrea plantada, ocndo que 51'11. de toda a pro
duç.lo aaem de apenu 3 milhi!cs de boctam. 

"o Sr. H ... Wlo N-- Permite v. E•• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO - Pois nio, nobre Senador 
Helvfdio Nunes. 

O Sr. Hoi•JIIlo N._- Quando V. Ex•, na primeira 
Ye7 .. se ref'eriu lliJia, eu supus ter ouvido mal. V. Ex• re
petiu e, inclusive, declinou o nome do Utular do 6ralo. 

O sa. ALMIR PINTO - Jod Reinaldo Tavares, do 
I»>OS .. 

O Sr, Hol...., N--O óralo a que V. E>•oc refere 
e o Departamento Nacional de Obra e Saneamento. 

O SR. ALMIR PINTO - Perfeito. 

O Sr, lloltldlo N._- V. Ex• afirmou que o DNOS 
• e116 co1itando da obtençlo de um emprblimo iDIOma· 
cional, ouperior a 20 bilha.. de ddlareo, para aplicar om 
irripçlo, no Nordrole'l 

O SR. AL\IIR PINTO - Para irri&ai 800 11111 bocta
""'do Nordeste. 

O Sr. Hoi•Jdlo Nuoo - V. Ex• mo dcoculpe, mas já 
nlo eotou entendendo maio nada, porque o 61Jio apocl
nco de combale l IOCII 6 o Departamento Nacional do 
Obras Contra ao Secas - DNOCS; qora, já 6 o 61Jio 
de saneamento que vai fazer irripçlo no Nordclte? 

O SlL ALMIR PINTO - Perfcitamento, o DNOS. 
Trouxe para mostrar a V. 1!1.• aatamente um jornal que 
diz que "o Banco Mundial já eolldo poue do projeto bá
lico p1ra irrlaa;ilo do 800 mil boctanl de tem, no Nor
deste". 

O Sr, Hoi.WO N-- Se V. Ex• me permilir,IOIII
ria de completar meu racioclnio: V. &• alo acha que a
IA havendo uma inveralo? Cabo ao D~p~rtamonto Na
cional de Obru Contra u Secos oferecer combate b oe
CBI, e uma das maneira• mail reeomendlvefl para cate 
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c:ombate aent promovendo irriaaçlo. Ora, enuepr ata 
.tarefa a um deplnamento cujo objelivo primordial 6 fa· 
zer 118neamtnto. tenho imprad.o que atA havendo uma 
mudança de orientaçlo, uma mudança total de rumo. Se 
o que deveria fazer nlo faz. podemos acreditar que o que 
nlo deve fazer vai fazer'? 

O SR. ALMIR PI!IITO -Tenho a imp""slo, nobre 
Senador Helvldio Nun.,. eqora V. &• me deapertou a 
atençio p1ra o problema. A idti• que tenho 6 do que o 
DSOS será o 61Jio encarrepdo da .. ecu;ilo do traba
lho - a obra de engenharia e de canalizaçlo - junta· 
mente com a previlio de 2.3 bilha.. do d61areo, que , a 
esta altura, deve estar dando uma porçio de cruzeiro• 
muito mais do que aquilo que. a princ(pio penávamos. 
Entio, o DNOCS oc encarreprla de fazer a irrip;ilo. O 
serviço de engenharia preparado e a canalizaçlo pronta 
viria asea:uir o problema da irriPGio; e. mail adiante, V. 
Ex• vai ver neste meu modesto trabalho: VUJ.os patar 
22 bilhi!el de cruzeiro•, uma mklia de 100 milhi!cs de 
d61a~ por ano, durante Z2 ano1". Quer dizer vamos 
pstar 100 milhaco do d61am - hoje a 880 o poUCOI cru

. zeii"OI o d6Jar. &rarfamot sutaado, a começar date 
ano. 88 bilhGea de cruzeiros, que correspondem a 100 mi· 
lhi!cs de d61aros por ano, durante ZZ anoo, apenaop~ra 
r ... r o trabalho de 0118011haria e canalizaç.lo. Pelo mmoo 
nlo tenho mais id~ia de alcan;ar oa frulOI deua irri· 
pçlo, pois vale p1tar 116 no preparo do terreno, com 
obras de onaonharia o canalizaçlo, 22 ano•. Poucoo de 
nóo irio comer o fcijio irripdo! ... 

Acredito eu, quando nada, 11 Deus me der sorte para 
viver 9 anoo, poderei chopr li. 

O Sr, Hei•Jdlo N- - Se ainda V. 1!1• me permite. 
Há uma1 notfc:ias, que 1urpm, niquEm sabe de onde, 
que nlo se apteiCIItam com a menor credibilidade. V.EI:• 
me deliCulpr, mD rota 6 uma dcJu. Num Pai> onde .,. 
planejamentos slo feitos, ou, ainda quando .alo alo fei· 
tos, slo executados todos a curto pruo, porque a cada 
ano praticamente altera-se o planejamento, qual a razio 
que nos leva a acreditar num planejamento feito parare
solver um dos problemas b6sicos do Nordeste e que exi· 
airia mais de 20 anos, e envolvendo nc:ur.sos. em tennos 
atuais, da ordem de 1/4 da df"ida eztema brasileira? E· 
minente Senador, '"de eamola arande ceao desconfia". 

O SR. AL.\IIR PINTO- V. 1!1• tem razio. Eotou 
mostrando exatamente o jornal e onde fui bu1car todo 01 
dados: .. USI 100 milhCJea pot' anos. Durante 22 anos," 
para u obras de canalizaçlo e de engenharia, a fim de 
que posum correr as Quas do Slo FranciiCO, por eues 
canais. 

AliAI, nobre Senador Helvfdi.o Nunes, dlllde o comeGO 
quando se falou na questlO da trán ... hfdrica, da tranapo
liçilo dao ..... do Sio FranoiiCO p1ra oo r1oo nonlesli· 
no1, o Minilt6rio do rntcrior tem nos dito que.-. atu· 
doaaerio feito• pelo DNOS- Dopanamento Nacional 
do Obras de Saneamento, enio pelo DNOCS - Depar
tamento Nacional de Obru Contl'll Secu. Tanto que 
maia A frente adverto que o DNOCS ~ que YOm mostran· 
do que, no Brasil, at6 a praente data 11 ultrapusamos a 
um milhlo de hoctano irripdoo, foi pouca coloa enquan· 
lD a lndia tem 46 milh&la, a Espanha quaae 20 milhclel c 
outro pafs - nlo aei se o Mlxico- tamb&n tem uma ir· 
ripçlo bem alonrada em relaçlo I ....... 

O Sr. Hei•Wlo N•ara - Sem recorrer i lndla, V. E•• 
poderia_ apenas lembrar que o Ooverno Faderal jl au
tou, num linico projeto de irri~o .no Rjo Orande do 
Sul, o Projeto Camqul, mais do que tudo quanto p• 
tou na nos1a R01ilo, o Nordeote. Enlio, nio h6 noceui
dade do 10 ir I lndia, do oc buooar ....,ploo fora, porque 
j6 temos exemploo na Cua. 

O SR. ALMIIl PINTO - &ataiDIIIte.daM I milbio 
do heoweo irripdolao Brasil na verdKde o Rio Orando 
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do Sul tem 400 mil boctara. I! o Eatado da Fodera;lo 
que tem mai1 terru Jrrtpdaa. 

O que noa 0111ri11000, Sr. l'Nildente, 6 a pnvillo do 
DNOS para implantar a irripçlo no Nordeste, a oua 
lcnlidio, o que nlo permitirA a_. IIOJUIIOIIAriao to

rem a alqpia do - 01 100 mil heotaroo produzindo o 
que o Nordeate eapcra produzir. LevaJ'-111 22 an01 para 
irripr 800 mil hectai'CI, 111m faltar a verba para a exe
cuçlo do trabalho, pa.-.me w:ouivo o tempo para a 
conaocuçlo do pro1rama. S6 para a concludo du obru 
de cnpnharia do 1i1tema adutor, 11o necadri01 11 a
noa ... e só ao ftnaJ de 22 ano• oa canail de distribui;lo 
poderio fazer a irripçlo dooiOO mil hoctaroo do semi
lrido nordestino. 

0 proarama de desembol10 dOI RICUriOI tem lllp.iR• 

te 'P'C.'fido do ill"ieatimcnto anu.at: USS 100 milb6el ao 
lonao dOA 22 anos. o que equivale a aproximadamente
hoje - 11 bilhileo clé cruzoiroa/ano; enquanto o Minio
ttrio do Jnterior. na presente emeratacia, •tA com um 
desomboloo .. _.-atontem bom: _.-do 40 bi
lhõc• de ctuzeiros, para. auiltir a dois milhan de pca· 
oou. 

Como :te depreende. a emera;encia da seca, que puuco 
produz, em termOii de obru que aucgurem a fertilidade 
du M:mi-Arido norde5tino, estA Jastando, em 2 meses, o 
que ser;\ s.asto em I ano, no trabalho que o D~OS se 
propõe fKZcr no setor de irriJ;açilo, previsto no dilalado 
prazo de 22 anos. 

Quanto dinheiro gaslo pelo Te,;ouro Nacional! Tudo 
lcriu sido evitudo se tiVC~Rm cumprido para com o r-r;or
dcstc a programtiÇio de projetas, de hll. muiLo conhc:ci
do5·, porque vem do lm~rio, mas a que nunca deram a· 
tençio, preferindo, nos momentos agudos da cri11e, im
provilar uma al5istencia em que &lo autos rios de ........ 
ro, aem que a eles se precisem pdra irritar as terra5 nor
de~>tinas! ... 

Quando pronun"iava na llhima sexta-feira o 5CU dis
cuno ne,Le Plenirio, em apane ao nobre Senador Marco 
M atiel, eu lhe narrei um fato que aconteceu com a cida
de de Tianjin, a terceira maior cidade da China, cuja 6· 
suo~~ al"alina, salgada, consumida pelo5 seus7 milhlles de 
habitantes. nlo qradava 101 seus paladares, e, assim 
me!tmo. nu verilo de I 981 (suardem o ano, pttra uma 
Jkl'iil.eriar consLa.Laçlo de rapidez na exa::uçia de um ser· 
viço pllhli..xJ}, o prefeito municipal de Tianjin via-se obri· 
a:adc• u racionilr '' con1umo de âg'ua diária na cidBde. em 
0,07!i mctms cübi..:nR per caplta,sendo ainda alsumas in
dlistrias obrisadillli a diminuir ou au&pender a& suas ativi· 
d•d ... 

AcnntC\.-e que hoje em dia a siluaçlo 1: bem outra, isto 
por'lue corre dos resc:rvatóri01 nas montanhas do norte 
da cidade. a ipa ..... 

f. IL"-se d noli"ia: 

"'F.m li de Hettmbro a populaçlo de Tianjin ce· 
lebrou ofi~o.ialmente a entrada em funcionamento do 
projeto dr dnwlo do rio Luabe que comcçara a a
basu:c:er de 61ua a cidade h A alguma1 semanas. •• 

P..tra tw ter uma idflia, Tianjin fica ao sul e a ria Luan .. 
sue ao norte. correndo poiR de norte para o sul. Tianjin t 
banhadu pelo rio Haibu, mas, por ser tio baixo o nfvel 
du Ílfuas dc:M~e rio, algun5 sedimentos alcalinos eram 
trazidos pelaR Igual da superflcic, e ao invh de se diri· 
sem ao mar Bohai, invadiam o lrito daquel~ rio. 

Sn. Senadore5, vamo5 ao principal por mim buscado 
na revista Clll11. Li a rcportag.em e transmito-lhes, Sn. 
Scnadorc!i., a notfC"ia lpsll-lltteris: 

"'NtJ ver.W d~ 1982, o governo centraJ viu-1e na 
contingi:n"ia de adotar medidas c nada meno1 de 
Lre-.tenlOii milhõC5 de l'•• foram gastOi para condu
zir águaa do rio lluanghe- Rio Amarelo situado 
ao sul, para Tiunjin; oonludo a& áJuas deste rio con
lém muito lodo o que ia oomprometer a curto e mf:.. 
dio pram5 C5\a 50iuçi1o. Para que cala fOASC m11.i& du-
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rivel. ainda ne!iSC ano (1982) tomou .. .e outra deci
alo: desviar aa 4Juaa do rio Luanhc ao Nane, o que 
conslitufa o \erc:eiro maior projeto no aenero, na 
China, dado o trabalho, inYCitimento e a Arca neces
séria l obra." 

Atentem bem: em 191!1 I a aituaçlo de abastecimento de 
Agua da C'idade de Tianjin era pl:ssima - 6gua alcalina, 
salgada. J.A em 1982 se estahcleciam doi1 projetas: um u
tilizando cJ ricJ lfuanshc ao Sul-substiturdo poJo Lua
nhe ao norte. 
~ certo que algum11s obras de cnpnharia jl1 exi11iam, 

ma5 a rapide.l de açilo do Governo 1: o que maia impres
siona. 

Pediria permisslo para descn.over a cxecuçlo do proje
to C\tudado para o rio Luanhe: 

•• Ao longo de uma paR!IBICm de 234 km de com
primento, a projeto conduz Q,uas do arande reser
"·atório de Panjiakou, localizado peno da grande 
muralha e completado no ano passado para contro
le da5 inundaçõe5 e praduçlo de eletricoidade, bem 
como de outros já ui5tentes. Primeiro. a5 ésuas &lo 
candu7lda.!i para o Haihc, chepnda depois aos trCs 
centros de tratamento de é&ua da cidade. O aumen
to do volume de 'sua do Uaihr pretende redut.ir a 
quantidade de dcpÕ!IIito de alcalino5; as iguas sio fi· 
nalmrnte bombeada,; diretamcntc para 01 centros 
de tratamento. F.ssc projeto pode prometer um bi
lhllo de metros CL1bico5 de ásua anualmrntr, sufi
ciente J)llra satisfa7.er a:. nec:e~sidades da populaçlo 
r d-o1. indú!ilria de Tianjin. ls\o vai possibilitar a na· 
YCiaçlo nuvial no Haihc e permitir que: ele se tornr 
num dentre muitc111 belos I usares do centro da cida
dr. ~o lotai alio agregados A obra 22~ projcto!ll a
dicionais de des"·io, canali1açl.o e annaunamcnto 
de 4guu. 

L'm outro projclo au~Ciliar será posteriormente i
ni"iado p~ra fornecer água A cidade industrial de 
Tani!shan. que foi reconstrufda ap611tcr sido devali
tada por um sra\e Rismo, rm 197f'i." 

Com" 5e observa. al~m do projeto princirtal j6 traba
lham num outro para a cidade de TaJ'ihan, como se viu 
jâ rCC\lnstruida após dc\·ustildo. p"u um grave sismo, em 
1976. 

O que 001 falta, Sr. Pmidente c Sr1. Senadores,~ a de
..:i5ill, rt,;lltica dll Gm·L"'"no que 5C nãn veio ainda no Bra
;;il lmptrilJ, nüo ae salte: sr virâ no Bra5il Repóbli"a· se 
bC'm qut jJ surjam "acamolC&lÇÓC's" benf:fica.• em fa\·or 
de uma 11nluçKo definitiva para o problema do semi· 
airid,, n~Jrdcstino. 

l.:.r. n que tinha a dizer, Sr. Praidcnte. (Yiuito bem!) 

O SR. PRE.'IIDI!I'iTE (Mo•cyr Dalla)- Con.-..-do a 
palil\"fa ao nobre Senador Itamar 1-"ranL"O, por ceSiiii.o do 
nohre Senador tfelio Gurirn!io. 

O SR. l"rAMAR FRAI'iOO (PMDB- MCl. Pronun
da o s~s;uinte discurso. Sem revis3o do orador.)- Sr. 
Pn:'Sidenle, Sn. Senadon:s: 

Antes de mais nada quero QTadccer a gentileza do Se
nador H~lio Gueiros cedendo-me seu tempo. 

Mas, Sr. PrCIIoidentc, srava. denúncia& do!tjornaisi Jor
oal de llrullla, Corralo llrazUieooe, O l!atodo de S. PP
lo, Foi .. de S. Paulo e outros óra;Aos da imprensa nacio· 
nal, eslilrJ cnvohrendo, nate instante," Con5Ciho Nacio
nal do Pclróleo. 

Lemhro-mc, RCiitc i nadante, que, por intermtdia do Se
nadur Joil'' Calmon, o Senado da República inYCIItiga, a
tualmcnte. 115 denllncias sobre os acordos ~men:i11i1 
BriiSil-lA:ste europeu, ~pecialmente coam a Pulõnia. O 
Senad,, Joilo Calmon, nun1a das sua5 iniciativas, enne 
oulra~. ne5tll Casa. propar uma Comi11iâo Especial para 
examinar a hoje denominado "caso das pcJionetas". 
·rambi:m pretende, amanhã, Sr. PrcliidenLe, apre5entar 
uma rrof!O~r.ta p3ra a LTiaçio de uma ("omiu~o Especial, 
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com a finalidade de examinar, em todos oaaeus porme
norn, as denllncias que envolvem o Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para ler o e
dilorial do J"on~l•~ BrufHa do dia 19 de novembro de 
l9Rl: 

OCNP DEVE 
EXPLICA(.'OES 

A opinilo pllblica brasileira continua sem a aalill
fado que merece do Conaelho Nacional do Pe
tróleo e do Miniatirio das Mina11 e Enersia JObre a 
Krie de denúncias iniciadas pelo Joraallle Brullai, 
agora acomp.t~nhado pelo5 prinCiJ)IIis orgias da im· 
pren!ta nacional, envolvendo aquele órglo. Se 1: ina
L"'tlhivcl a compla~o."i::ncia do CS P com rclaçio aos 
atos denun"i11d01, mais araw 6 a recusa do presi
dente do órBÃ", C'oenoral O>iol do Almeida Costa, 
cm ofcra:er explicac.-õ.:s pública• A5 denllncias. 

Panindo de um fato de gravidade relativa - a 
J'tlliM:, pelo scnro do General Ozicl, de um JM)IIito de 
sasolinll em •nciedade com outras pessoa5 em Cioiã
niu- as denúncias se avolumaram c hoje jA resili· 
tram fatoa de profunda gravidade, como ameaças de 
morte, tentalivils de suborno, e a comprovaçio cada 
..-ez mai1l1" do vasto envolvimento do aenro em nes6-
.:ios illcitos na Arca da diRtribuiçlo de derivados de 
pctrc\leo. Mesmo se nilo asiase de maneira fraudu
lenta nas empre5B!Ii de que parlicipa, o senm já teria 
:mhre si a su5peiçlo de que usara de sua inftublcia 
1" .. ,.,.1, pela própria condic;lo do aonro do Gonor•l 
Oziel, junta a C"IICaiÕC!II inferiores do Conselho para 
obler fa"ilidadL"5 nas L"Oneftlk;e5 e na operação fora 
da lei de suas atividade5 na Arca da di5tribuiçilo. 

O Sr. VlqiiiDTi_,.- EminoniOSonador, V. E•• mo 
permite um apane? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr, Vlqlllo Tl..,..- Quando do chamado opioó
dio das polonttas, aqui, cm nome da l-iderança, prome
temo!li tudo c.~ue posslvel fo!t!le fa1er para o csclarccimen
lo doa fatos. Diz-na« a etmRC:iC:ncia que ~e assim foi dito. 
assim foi prut.:edido na Comi~ão P11rlamentar de Averi
suaçiio, já que as comi!!osÕe!õ parlamentares dr inquf=rito, 
em número de cinco, ji estavam toda,; em funcionamen
to. ln5taluda a Comissüo. cujo Presidente-, rur coinddCn
"ia. r,,i V. Ex.•, de antcmàu apreentamos Wd..Ml (15 dadas 
c.~ue riJS~>i\·eis nos fui coletar. e talve1 tenha !tido a primei
ra Comissão, no Senado, que jâ iniciou 11euR trabalho5 de 
posse dr um vasto matrrial. Neste m'-'mcnto, queremos 
dizer a V. l:!x• qur \'Olmos dili,rnciar junto ao Ministro 
da fi85ta ..:ompelentc, que fiC1r cuincidenciu cle,·e estar 
"hcsund,, hOJC, cm Braslliil, para que todt1!' os e"'hueci
menh15 sejam dadu~. de mudo a que a in11Lrumento que 
V. l:!x• "''momento t5tá prorondo polia dispor já. tam
bi=m, daqurhu peça!t b:1sica~S pura. quandtJ constituldrJ, 
nà() perder aquc:le habitual tempo que estsmas sempre 
a1si51indo nas dcmaiR cumi,;s3es que niio aquela que V. 
Ex• presidr e que nós, com srande satisfac;ii.o, relat11.mos. 
Era o que tinha a dizer a V. Ex•. deixando os pontos bem 
nOJ i5. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virsnio TA•o· 
ra. hii pouco enaltecia a nsura da Senador Joio Calmon, 
ao propor esta Comiuão Especial. 

Quero. ne5le momento, Rnder um tributo a V. Ex•. 
que~ o Re1ator de5la Comiuão E5JM-'1.ia1. Jr.ri;ào me canso 
de di7er d:a seriedade, do trat'lalh,, e da assiduidade com 
que V. Ex• c:umpre o 5CU mandaro de Sen:adnr da RL"
póblica. E. particularmente, como Pre!ioidente da Comis
silo, p0!1150 diar qur temos encontrada. nú!i Senadores 
que fat.emos part~ da mesma. a me1hor atcnçào, a maior 
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liberdade de ado por parte de V. Ex•. como Relator. V. 
Ex• como homem do Ooverno, V. Ex• que t um patriota 
e tem permitido Aquela Comiuio, avançar para que 10 

esclareca de uma vez por todas. o problema do com6rcio 
do Leste Europeu com o Bruil, particularmente, com a 
Pol6nia. 

E. alOu certo tam~m de que nate momento. quando 
cu diso que vou propor, amanhl, a tnstalaçlo de uma 
Cumiulo Especial - veja que nio estou entrando no 
máito, estou apenas relatando, neste momento, os fatos 
anotados. pela imprensa. Eu estou certo que, mais ama 
ver, o espCrito democ:rAtiCo e a compreenlio de V. Ex• 
via permitir a instalaçio dessa comissio, para que da 
possa j6 iniciar os RUI trabalhos ~~Mm a devida d.xumen
tac;ilo. 

Enquanto estiver aqui no Senado da Reptlblka, nunea 
me canq,rei de: elogiar o tnbalho de V. Ex• e a 101 

atuaçào sempre marcante na Câmara Alta. 

0 Sr. Vlqlllo Ti._- Emintnte Senador, piaria
mos de dizer a V. Ex•, em agradeeendo os eloaioa. as re
ferinc:iaa que 11t'ham01 que derivam muito mais da ami
zade que V. Ex• tem 6. nOIIia pessoa, de que como daque
la vel. nos oomprometemos a aolic:itar l Liderança, nio 
somos o Udcr, por lodo o empenho e junto ao condutor 
maior de nossa Bancada, para que seja dad.t.llaquiCKin
cta A orga.nizaçlo de.'i5il eomisslo, tal qual da outra vez. 

O Sll. rr AMAR rtlANCO- Muito obripdo. Sena
dor Virgflio Tbora. 

Mas. continuo, Sr. Presidente. lendo o editorial do 
J.-Idtlralll: 

Att o momento, deve o CNP ou o MinistErio, as 
quintes oxplio:ações l opinilo p6blica: I) a conces
•lo de um po1to de paolina no omtro de Goilnia a 
uma firma da qual constava como aócio o Sr. lo~ 
Lino Cypriano, o genro, preencheu 011 ,,;~rios ata
bel-.idos pelo CNP como .. casos excepcionais" em 
que novas concessl\al podem ser apedidas? 2) qual 
o intereue que o aenro tem nas firmas Atalaia e 
Wanzila, cujas atividades foram constatadas como 
fraudulentas por trb fiscais do CNP em miuão fis
cali7.adora na base de distribuiçlo da Shell em Goiâ
nia? 3) por que o chefe do Setor de Planejamento de 
Fiscalizado do Conselho e os dois fiscais que cons
tataram as fraudes da Atalaia e da Wanzita e elabo
raram um relatório, datado de li de março de 1983 
foram demitidos no dia 12 de março de 1983? 

Observem, Sra. Senadores que as informações que., por 
ceno. o Senador Virsllio Tivora vai trazer a essa ccmis
lilo a ser instalada, sc:rio da maior necessidade e poderio 
abrir alauma5 explicaç&:s a estas perauntas do editorial 
du Jonra/ tk Brrur11a. 

O S.. Lolz Co•oleallle - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer. 2 
um:~ alegria ouvir V. Ex•, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lolz Cl•oiOIIIIle - Conr.1110 que nlo entendo 
bem a passividade, a lentidlo com que ap o Governo 
he513 suc:esslo de caaos. envolvendo auxiliaruseus, dos 
'lárioa escalões aovemamentll.is. Afinal de contas, nlo t 
de esperar que os implicados raçam como Maria Mute
rna, aqu~la penonagem de GI'UIIe Serdo, Vereda~, que 
c:erlo dominso interrompe a miua e. aos bradOJ, planta
da no meio da igreja, COJ!feau que e.la pr6pria matara o 
marido, derramando-lhe chumbo derretido nos ouvidos. 
Aqui 6 o Governo quem tapa 01 próprios ouvidoa para 
nilo ouvir os rumores dos esdndalos. Muito obripdo. 

O SR. rrA!WAR FRANCO- Muito obripdo, Sena
dor Luiz Ca'i'alcante. Poderia parecer que a Oposiçlo 
tent11 explorar, ou que traz a fume esses fatos. Em abiO· 
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luto, citei hi pouco o oumplo do pr6prio Senador Jolo 
C1lmon, qu•ndo ele propõo ao Senadc da Rep6blica a 
constituiçlo dessa comiulo aapec:ial. 

V. Ex• tem razio; 01 dcamandos, vamos chamar de 
desmandos para nlo irmos a uma afronta maisarave. aJ 
estio - o problema do Banco Central, qora envolvido 
o seu próprio Diretor. E aqui me recordo, e por certo 01 

Senadora Vi111/lio T6vora e Joio Calmon hlo de "' "" 
andar, tambhn do depoimento, por exemplo, na Comls
silo das ... PoJonttas", quando ouvim08. estarrecidos. o 
Dr. Armando Leal di1.er que teve que acompanhar, por 
exemplo, o Sr. Paim a Brasflia, porque ele nlo tinha con
dições fisicaa nem mentais naquele instante. E eue ho-: 
mem, que nlo tinha condições fisicas nem mentais, le
vantou só numa noite 30 bilh6ei de cruzei roa. E eu ainda 
brinquei, usando a expresslo ubrincar", porque a coisa 6 
muito s6ria. Imaginem se ele tivesse condiçóes mentais, 
teria levado o Banco Central, porque sem esaas con
di• flsicu e mentais ele conseauiu, em uma noite, le
vantar 30 bilhlk:l de cruzeiros. 

Portanto, Senador Luiz Cavalcante. 6 com certalriste
za, com cena amarsura, que trazemos eases problernu 
ao Senado da Repllblica. Evidentemente, o Senador 
Virgllio tbora, como jã disse, pelo aeu patriotismo. pela 
sua postura de homem. strio, tamb6ria nilo vai estranhar. 
Porque quem ensinou iiSO ao Pais, e que trouxe muito 
disso, e que soube usar ati: com violtncia, foi a velha 
UDN. Acho que se hoje tiv6aemos urna bandinha de 
mjjsica da UDN, do lado de cê, Senador Luiz Cavalcan
le, eu nio sei o que leria acontecido ou o que iria aconte
c:er com este Pais. Não dia;n a banda. mas uma pequena 
bandinha de mti5ica da UDN, devia, li "CBS, tocar aqui 
no5 no!i&Os arraiais, e o Governo talvez, quem sabe, jA 
n.llo estaria pensando. altm-ÁfriL"B, de dar ou nio e
leições diretas; ela por certo estaria a(, ou talvez, quem 
sabe tamb6m. j6 terlamos caminhado para o catado de 
sitio ou para outra coisa. 

O Sr. Lulz Cawalca11te- Permite V. Ex• mais um a-
pane? · 

O SR. ITAMAR FRANCO- Poil nlo. 

O Sr. Lall C.n~lc:ante- Senador Itamar Franco, per
mita dil.Cr·lhe que. neste panicular, V. Ex•. ai, desse la
do, exerce uma ati,·idade muito semelhante a daquele 
chefe da banda de mllsica udenista chamado Carlos La· 
cerda. 

O SR.JTAMR FRA:IICO- Eu oou um pouco desafi
nado, Senador luiz Cevalcante, mas, de qualquer ror
ma, cc.n a ajuda de V. Ex•• vamos tenaando 1razer -
como jA disae, com cena amargura - CISC5 fatos que es
t~ realmente a causar, eu diria, medo ao Governo. 

O Sr. J'oio CaiiHII - Permite-me um aparte, nobre 
Senador Itamar Franco? 

O Sll. IT A. '~olA R BA:IICO - Com muito prazer. E 
em aeauida o ilustre Sendor Virallio Ti.vora. 

O Sr. Joio Colm .. - A prop6aito do apane do nobre 
Senador Luiz Cavalcante, catou convencido de que V. 
Ex• nio pode aer comparado A ""Banda de Mllaica" da 
velha UDN. A aua atuaçlo aqui lhe dA as caracterllticaa 
de uma nrdaddira orquestra sinfõnica. V. &• tem de
&empenhado de maneira primoi'OII, innceclrvel. o seu 
papel de oposicionista. Asradeço aJ referfnd.u que V. 
Ex• ru • minha iniciativa, pedindo a inslaiiiC'lo de uma 
Cornillilo Especial para inYUtiJ;ar u relaçiies comerciais 
do Brasil com 11. Polônia. e subscrevo lntesralmente os e
losiOI que V. Ex• aaha de tecer ao admirAvel trabalho 
do nobre Relalor da nosaa Comisdo, Senador Viramo 
Tlr.vora. Eu nla poderia deixar de aproveitar ata opor
tunidade, nobre Senador Itamar Fnnco. para aalientar 
lamh6m a extraordin6ria importl.ncia da sua iniciativa 
de n1obilitor toda a tecnolosia do nosso PRODASEN 
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para colocA-la a serviço da invnLipçlo dai DDIIII re
lações comerciais com a Polània. O tnbalho que tem 
lido realizado 6 realmente intdito no Conareuo Nacio
nal e eu ILCfeKCntaria que e inedito em muitos parlamen
tos do Mundo. Graças a eae instrumental que V. &• 
mobililUlu, contando com • inatimim colaboroçlo do 
Relator, Senador VirsDio T4vora. a Comiulo Eopocial 
sobre o comf:rcio do Brasil com a PoJônia Yai, tealmcnte. 
reali7.ar um trabalho aem precedentes. Parabenizo, tam
b6m. V. Ex•. pela iniciativa de pedir a instaJa;io de uma 
comissilo especial para investigar novo acindalo, data 
v.., na 4rea do Conaelho Nacional do Petróleo. A propó
sito des~e epis6dio. quero lembrar que urn jornal, na aua 
ediçilo de ontem, conta epil6dio pitoresco. Um jomalia
ta peraunlou a Winston Churchill qual o atacliata da a
tualidllde que ele mais admirava, Churchill respondeu, 
para surpi'CIB do jornalista, que era Mu110lini. "'Mu por 
quu Mussolini? .. lndqou-lhe o jornalista. E a resposta: 
"'Porque Muuolini leve a coragem de mandar fuzilar o 
seu poro'". Muito obripdo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jollo Cllmon, 
-eu pn:firo nlo responder ao aparte de V. Ex• Acho que 
seria multo diflcil anali1ar o contelldo e a articulaçlo que 
V. Ex• d.t. ao final de seu apane, mu a Verdade, Senador 
Joilo Calmon. e que. As vezes, o Cioverno pode nio cair 
pela açilo da Oposiçilo, pode resistir, mu o Governo 
pode cair pela açio, aalamente, de acindalds como es
te, como o da Coroa-Braatel e tantos outros que estio aJ 
a envolver alras fllluras da Repllblica. E ~. nobre Se
nador Joio Calmon. que talvCl, nada disso preciiBise a· 
contecer se o homem que diriae o próprio Conselho Na
oional do Petróleo - n6s nlo 01tamos querendo entrar 
no m~rito - vies~e, realmente, a pdblico dar as devidas 
explicações. Mas, de qualquer forma. jA com o apoio do 
nohre Senador VirgOio T6vora e com a comil&lo instala
da, vamo• poder analifla.r, com iKnçlo,"como sempre ra
zemos. 01 atas, hoje, que levam o Conselho Nacional do 
PetróiOJ a· uma posiçld difTcil, pelo menos atf; agora. 
face a nlo explicaçio do aeu titular. 

O S.. Hfllo Gllfii'OI - Permite-me V. Ex• um apane? 

O SR. rrAMAR FRANCO- Permita-me que ouça. 
primeiramente, o apane do nobre Senador Viramo TA· 
vora que j.t. me havia solicitado anteriorrnente. Em aesul· 
da, ouvirei V. Ex• 

O S.. Vlr111lo T•oon - Damos a preferincia l Opo. 
siçilo. 

O Sr. Hlllo G..,_- Muito arato pela JIOI!tileza, e
minente Llder. Ma5, nobre Senador Itamar Franco, 
PQJ"tt'C-me qut nio hájeilo, a n.l.o ser a criaçlo da comis
são especial que V. Ex• vai propor amanhl, porque os 
jornais noticiam que a reaçlo do ilustre Pres1dente do 
Conselho Nacional do Petr61eo, ao tomar conhecimento 
das acusaçltes que. reiteradamente, estio sendo feitas pe
lós jornais, f: dizer que senro nlo e parente. e. uma rna
ncirll simplória, salhureira, do rapondcr a uma aeu&açlo 
.s6ria e grave, como a que estA sendo feita peloajornais e. 
inclusive, neste aspecto, o Presidente do CNP e&t6. por fo.. 
n, porque scnro 6 parente. S. Ex• ae contunde ao achar 
que só existe parentesco por ~anaue. Existe o parente&co 
que se chama afim e V. Ex• sabe que alt 6 cau&a de inele
sibilidade, nas campanhu eleitorais case parentesco a
fim. De modo que se o Presidente do CNP Alo quer m
ponder à acusaçio porque aenro nlo 6 parente., S. E1.• ca
tA engunado, genro~ parente. Asora quanto 1\ comiui.o 
que V. P.x• eatã pn.-tendcndo pedir a criaçlo, amanhi, eu 
quero dizer a V. E-:x• que n6s estamos a uma aemana do 
encerramento do5 trabalh01 e eu nlo sei, ilustte Senador 
Itamar franco, como asa comisl.lo poder6. ter atualida
de para a investipçlo doa falos. V. Ex• sabe muito bem 
que o dia 5 de dezembro cai numa sesunda-t'ein, o que 
1isnirrca di7« que, pralicamente. no dia 2 de demmbro 
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vamo& encerrar a aessio lesi&lativa. Ent.io, esaa eomiasilu 
prelendida por V. Ex•, vai ficar no ar dunnte l mesa e 
vui ser muito dincil, talvez. daqui a trêi mesc:s, ela ter 
çe~ndiçôcl de arurar o que qora mesmo ati sendo de
nunciado pelo1 jornui5. Em todo o caso, ncar6 a marca 
de mais uma atitude zeiOA de V. Ex•. para investigar ... 
RUIIo denúncUis gniVCM que do feitu pela imprensa. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador H~lio Guei
roll, nobre Li der, eu niliJ eslava eaatamente propondo a 
criação hoje, porque n3o havia troçadu id~ias cum V. 
Ex•, que responde pclu Liderança e nio sostaria de fazer 
ili!IO sem ouvir a LideranÇa~ do meu Panidu. embora con
vencido de que a Liderança do Partido não colocaria o 
menor ob&Lih:ulo sobre a criaçio dessa comissio. Mu, 
ainda dentro d~~qude princfpio de I'C5pCitar 01 Udem, 6 
p.u i!UIO que estou dizendo que vou propor amanhi, para 
que p011samos truc:ar idt-ias. 'Y. Ea• lembra um upcd.o 
imporumlissimo: o problema do recesso. Recordo-me, 
Senador H~lio Gueiros, qaR, quando Presidente da CPI 
Nuclear. tentei que essa CPJ trabalhuse durante o reca
so. l!ra Presidente do Consraso Nacional, A 6poca, o 
101udoao Senador Petrõnio Ponclla c S. 1:.:~~.• nlo permitiu 
que a ""missiu ex.erçesse 01 trabalhos no rec:euo do 
Congmsu. Esta e uma grande falha, nio apenu aquela 
falha de um recesso prulonp.do, que temos tentado com
ba&er desde que a estH. Casa chea:amoa. Entendo que o 
Congresso nilo precisaria mais do que 30 dias de reccao 
- l: uma opinilo muito pessoal - como tambem nlo 
da-cria ser proibido que comiuõa. tanto uma conllulo 
especial quanto uma parlamentar de inqutrito, uerees-
5el'n, em toda sua plenitude. 01 trabalhoa durante o rec;C~
au. E: uma coi~a interessante que acontece com o Con
gre!i50 Nacional. E niu vai aqui nenhuma critica. e, IC 6 
criiK."1l, ela ~ válida. Ndhre Senador Hf:lio Guiros, V. 
Ea• vai teropununidade de perceber, V. Ex• que chcp. a 
esta Casa q.ora, que jA tem demonstrado, com HU bri
lhantiHmu, a sua profunda convieçio democrêtica, se V. 
Ex• chegar aqui nas firias e quiser trabalhar, terA dificul
dadCi.: biblioteea l'echada, as comillões nlo runcionam, 
os telerone5 siio cortados ap6a às 18 hDraa, 1\s vezes nio 
temos luL. E. incrível. O Conzre&BO, ~ prec:i10 alterar a 
sua dinãmica. Que ae queira entrar em recesso, tudo 
hcm, ma5 nio permitir que o Senador queira aqui exer
cer o seu trabdlho, continuar o seu trabalho. vai uma dia
tüncia muito longa. Tenho reclamado isso, inceuante
mcnte. V. Ex.• tem inteira razão. \'ou propor. realmente., 
uma. comis&lo e sei que no dia S vamoa ter que parar os 
nm.so• trabalhos e entrar em ftrias. 

O S.. Yl,.mo Titora - Pcrmi\C-me Y. E•• um apar
le:' 

O S.. JDII Fnplll- Permile-mc V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Joll! Frqelli. 
antes de ouvir V. t:::x•. vou ouvir o Senador Vira:flio TA
\oOra c. em secuida. com muito prazer, ouvirei V. Ex• 

O S.. YI,.Oio TI..,... - EminiiJile Senador, dois ao
suntol. O nllmero I era a respeito d05 conceitoaaobrc 
banda de m(isica. emitidas pelo eminente Senador Joilo 
Calmon, c o nlo menos eminente Senador Luiz Cavai
conte. Havia uma pequena dircrença entre a atuaçlo de 
CarJm; Lacerda e a de V. Ex• Sem fazer nenhuma ironia, 
o Carlos diversia, muitas veze~~~. de nó&, dentro do Parti
do, mas ele representava exatamenle o pen!ilmento do 
Partido. Enlilu, a banda de mllsica. diria assim era a tro
pa dt: chOQue. 01 blindado& que nM, da üD~. tlnhe.mos 
contra. o Ciuverno, mas sempre na direçAo geral do Pani
do. De vez em quando, iaso nl.o sucede com 'Y. Ex• E 
n65. que somos ,;eus adversãrioa, que respeitamo1 muitfs
simu a 5UB maneira de asir- di!ICOrdamos bastante, mas 
rc5peitam&MI, iuo ~que t dcmtATacia - temos oburvado 
que nem sempre o arietc lançado por V. Ex• está ex.ata
menu: na dir~i,\) d~ vc\or resultante das opinic"\ea. falan
do de:: 1-::na:enharia. do seu Partido. O aegundo, sobre essa 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo III 

comi&siJu de averiJuaçlo que V. Ex• propõe:, realmente, 
neste 1)\)nto, a Opm.içio e o Go11er1W, pelo menoa pela 
Viu-liderança que esti no momento ralando, estio de a
cordo. ES5C m:e55CI prolonaado do Consm~a, em oc:a
siclc.'i difiL"Cis atraveuadas pelo Pais, nlo H' justinca. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito bem! 

O Sr. Vlqllie T'•on- Com toda sinceridade, nlo se 
ju,;tiliL·a. Curvamo-nos perante a vontade da maioria. E 
ai jü nAoil: mai!ll a maioria PDS. porque, no Panido de V. 
~"''• tum~m, hã muita sente que ILila que deve haver 
e~~e I"CCCIJQ. RC~:Cuo poderia haver em momentos de a
calmia, mas em momentos de crise, como o que utamo5 
passando, U"às mese5 esta Ca11 reçhada, ainc:cramcnte ... 
l:!"tamoa de pleno açordo com V. f.x•. nio hi umaj\11\ifl
cativu cabal. E essa comissão que vai ser instalada, claro, 
va1 dar para funcionar a panir de marco. En o apane 
que querio~mOJ dar a V. Ex• 

O S.. JDII Frqelll- Permile V. Ex• um aparlc? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Anlel do ouvir o Sena
dor JosE: Fr.aplli. vou responder, iniciando pela aes;unda 
parte da sua intervenção, nobre Senador ViqDio Tlivo
ra. 

Hoje, nilo h6 tempo de apresentar uma emenda A 
Constituiçlo para roduzir o prazo do rec:euo, mas po· 
deriamoa proceder a uma convocaçio extraordinAria do 
Con1resao Nacional, para euminar, nlo apenas eues 
CBiiOS. mas o problema cc:onómku•&oc:ial, o problema 
das eleições direta5. Seria muito f6cil que convociucmos 
o Conll"eliiSO, utraordinariamente, com euea objetivos. 

V. l:::x.• ra~lou aohre Carl01 Lacerda e dii5C que eu, ls 
YUeH, nilo represento o vetar raultante do meu Partido. 
Acho que. neste instante, repreaento, tanto assim que 
tive a liberdade de solicitar ... 

O S<. Vlraftlo TI_, - As v ..... frioamoa. 

O SJI.JTA!\f.'R FIIANCO- Vou maiolon10. nobre 
Senador. Aaon me recordo, quando fa1am01 no ilullre 
Carlos Lacerda, que nlo aei RC ele, em todas as inter
venções, representou o pensamento da maioria do ICU 

Partido. E vai o exemplo que hA poucos diaa eu realrda
va e que passou desi.perccbido nesta Casa. Eu ainda 
brinquei. dizendo que deve ter sido a primeira carta de 
intenç&:s assinada pelo Brasil. Carlos Lacerda contava 
que, tao lo1o eleito, Campo& Salla, como era comum na 
6poco, fez uma \·iagem de perqrinaçlo A Europa. E teve 
que amvcr!Wir cum als;uns banqueiros europeus. para vo
rilicar u problema, c:omo sempre. da dfvida brasileira. E 
li. como homem de boa R. aasinou uma cana, mais tar
dt: L.-umprida pelo ~eu Ministro de Finanças. Joaquim 
Murtinho, de que ele nlo aumentaria, nós nlo Unhamos 
o processo de autoriaçlo na l-pOCEI vejam como a5 coi
laS se repelem. ele nlo aumentaria os vencimentos dos 
runLionâri05 p6bliCU5 e diminuiria 01 iDYCiitimentO!i 
púhlicos no Brasil. F. Carlos Lacerda mostra, entlo, que. 
ao diminuir os inveslimentos p6bliCOA no Brasil, poui
vclmcnte, Campas Salles. naquela epoca, estava penni
tindu, a avanço muito crescente, das empresas multina
cionais. l:ru a primeira di•curd&ncia, que c1e apracnlava 
em reluçlo ao 5CU Panido. E por que dizia iaso Carlos 
Lacerda'! Porque ele combatia o Ministro do Planeja
mento da tpoca, hoje Senador. Robeno Campoa. Quan
do S. E"' aprcsenhJu um planejamentu para o Pais. Car
IM Lacerda discord\\U de uma maneira violenta. Foi l te
le.,·i!tii.u e combateu u plano do ent.io Ministro do Plane
jamento du Prc5idente Castel1o Branco. Cario,; lacerda 
rui chamado a Palácio- e veja V. F.:~~:•. que af ele nlo re
presenta\"&, creio, o penaamento do seu panido - e o 
J»re,;idente lhe di5se: ••Olha Carlos, eu autorizei, hoje, a 
ida do Dr. Roberto Oampo5 à tclevisilu para responder, 
.:orno ele quiser, a V. Ex.•" E a rcspo&ta da boje Senador 
Roberto Campos a Carlo5 Lace-rda roi. tambán, de uma 
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arande violincia. chep.ndo a acusar Carlo1 Lacerda de 
um d05 autoru do auicfdio de Oet6Uo Varsas. Veja V. 
Ex• que. nem sempre os homens que tomam certa atitude 
podem lor corrcspandencia ou a relllguarda do oeu Parti
do. 

O Sr, Vlr&ftla T•wn -- Uma coisa, eminente Sena
dor. 6 o jornalista. outra coisa 6 o parlamentar. Estou me 
referindo ao parlamentar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu nio me refiro ao 
l)ilrlamentar. Na 6poca. ele nio era parlamentar. 

O S<. Vqlllo T,..,..- Eu sei. Recordamo-no• bu
tanlc da q,oc:., permiLa-me V. Ex.• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nio era parlamenlar, 
na 6JIQCd, Carlos Lacerda. 

O Sr. VlrJIIIo TI..,...- Ele linha. na epoca, ICm fazer 
jogo de palavras. ele linha uma arandc tribuna. que era a 
Tribunu da lmprenaa. com a qual f'LI5tiaou imenaamente 
o Governo de Castello. durante o qual era Governador 
do Rio de Janeiro. 

O SJI. ITAMAR FRANCO -E. poslcrionncnle, Se
nador Vi'lllio Tlivora, foi o candiclalo da UDN l Pnoi
dincia da Repliblic:a, quando, nalmenle ... 

OS<. Vlraftlo T'"""'- Permila-me dizer a V. ••• que 
ele: era candidato a candidato, a exemplo do que nós ve
mos hoje. aqui, dentro do nouo Partido, vúi01 candida
lu& a ""ndidatos, cuja opiniio nio rep......,laria, obvia
mente, a opiniio do Panido. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Goolei da in!OrYençilo 
de V. Ex•. porque V. Ex• di11c: Como vemos hoje, Lacer
da deixou de acr candidato ... Quer dizer que muitos vlo 
deixar de aer candidatos. Se a Hiat6ria se repetir. o PDS 
vai perder muitos candidatos. 

O Sr, VlrJIIIo TI"""- V. Ex• e meio couandra. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ea!ou in!erprelando ao 
palavras: de V. E:~~:• 

O S<, VIIJIIIo TI..,... - Nlo ocjamoo ..,..ndra a~ 
cue ponta. V amas tirar uma i.lado eorreta daquilo que 
afirmamos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu live quclirar. 1'161 
temos um raciodnio malemitico, como V. Ex• 

O Sr. '\o'lralllo T'ton- F.ntlo, vamos tirar uma i
laçilo correta só daquil~ que afirmamos. Nlo afirmamoa 
que, como neua ~oca, o deKnlace aeria o mesmo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- A afinnaçio foi minha. 

O S<. VI,.Oio TI..,...- Foi de V.Ex•. 

O SJI. ITAMAR FRANCO- Acredilu que poua co
tar na subconsciente de V .EK•, mas • afirmaçlo foi mi
nha. 

O Sr. Vlrafllo TI..,... - Temllli aqui um videnle. (Ri
!i05.l 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quem oabc? 
Jlliohre Senador Jo1e Frqclli, antes de encerrar, vou 

ou\·ir V.Ex•. V.Ex• me de5Culpe. mas o' Senador ViraOio 
T ivllra havia sido elegante com " Senador Hl-lio Guei
ruo. 

O Sr. JDII frqelll -O dobale enlre V.E•• e o nosso 
es.timud('l e brilhante Senador ViqRio Ti.vora ~do& que 
mais eKIIII"C(."Cm a Casa, nlo tem dllvida alg:uma. como 
Rmpre, aliâs. na1 sua5 intervcnÇÕCI. Só queria lembrar o 
.seguinte, lendo em vi&ta a intervençlu do Senador H~lio 
Gucin,!ll: cm 1947, na Con5tituinte do meu Eatado do 
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Mato 01'0510, proc:urando fazer a nossa Constituiçlo 
provinL"iana, paturalmenle pi'OC'U11111101 suhlitd.iot cm 
vArias constituiçõe5, inclusive, utranaciru. Encontrei, 
na Constituiçilo da Finlãndia, a u.iatincia de uma comis
si!J permanente, que funcionava e deve funcionar ainda, 
nilo proc:un:i ver agora a Constituiçlo Finlande!il., uma 
comissilo permanente no retCliiO do parlamento finlan
dCs. Acho que IIIH"ia uma 10luçio para o nouo ('8.10 no 
futuro. Entil.o, lendo ern vista eua inatituiçlo criada no 
bojo do parlamento finlandh, nós estabelecem01 tam
~m wna comis51o, denominada Lclislativa, na COIIIti
tuiçilo de Mata Oro110 de 1947, permanente. que funcio
nava durante as ~rias do Poder Lca;islativo estadual. 
Es!.a pudLTia ser uma soluçio. Nio sei &e 1• pelo ano 
2.000, quando o PDS ret~nlver fa1.er uma nova Consti
tuição para .o Brasil e eleiç6e1 diretu, mu 6 uma 
lembrança que, a meu ver, deve nC.ar. porque V.ü:•co 
Senador H~lio Guoii'OI &em Ioda razio. O COIIJI'CISO 

deve funcionar de alauma maneira durante o recesso. E, 
a meu ver, poderia ser atnvá de uma comisdo pcnna
ncntc, composta, como todasu çomis&elcs, de nprescn
tantcs dos panidos que tim ~~~ento no Congresso Na
eional. Acho que &eria uma soluçio para evitar o quejUB
tamente V .Ex• estA dizendo, que o Senador, o Deputado 
chega aqui, durante os trh meses do recesso e nlo tem 
com quem tómar contato: o Lesislativo inexiste durante 
esse período de tempo. Isso nlo poderia acontecer, de 
maneira nenhuma. Deve h11.ver algum 6rpo atravh do 
qual ~ Legi5lativo viva, tenha vida ciurahte ase período. 
E eu ine lembrei dessa soluçlo da Constituiçlo finlande-
101. Era e5la a pequena e ripida contribuiçlo que queria 
dar uo pronunciamento, como Hmpre oportuno e objeti
vo de V.l:::x•. e L"Om a intençlo de realmente trazer algu
ma coisa de melhor para asa situac;ID qac:ional confusa 
emque nús estamos vivendo. 

O SR •. ITAMAR FRANCO - Eu que qradoço, 
nobre Senador Jo~ FragcUi. E a lembrança de V.Ex• 
deve e precisa ~er enminada. Nós só diKOrdamos num 
ponto: 6 que V .Ex• &cima, como o Senador ViraDio Ti
vara, falar no ano 2.000. Eu acho que as "vozca; d'Áfri
ca" atia indicando que ji, em 1985, n61 terem01 um 
Pre5idente ••• 

A Sra. lrll alia - Permila·me V. Ex• um aparle? 

O Sr. JOII FNp111 - V.l!x• fica com a África. Eu 
nunca dei erálito a ela, nem em questlo de abertura poli
tica. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Maa, Senador Josi 
Fngelli.,. 

O Sr. VI,.Oio n .... - Eminonlo Scnador,j6juslifi· 
camoa um acordo para 1997! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nlo! Acho que no ano 
de 198S vamos eleger ••• 

O Sr. VIraRia Tá,...- Quu dizor, V.l!x• 0116 mui
to ..• 

O SR, ITAMAR FRANCO - O Senador Jo• Fn· 
gelli e5hi. um pouco peuimista. 

O Sr. VII'JIIIIo T,,... - .. .Avido, muilo ap ... sado! 
Porque olhe: era ao ano 2.000, jé paslioilmos para 1997. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois 6. Tenho certeza 
de que mais c:edo ou mais tarde V.Ex• vai dizer que 1985 
C uma data muito bonita. c vam01 Ollar de acordo em 
que i~os eleger o Pn."'lidente da Repdblica. em 1985. 

O Sr. Vlqlllo Tá-. - Nlo oolrata nem de discutir o 
tipo de eleiçlo. Trata-IC de dizer, c:am prazer, que acredi
to em quandu chegar 1997 V.Ez'B jA estarlo maduros 
para a55umir a Presidencia. Mas at6 IA se conformem 
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com a posiçilo em qua estio. Nio sejam auim tio açoda
ckls! . 

A Sn. lrll Cflla - Permita-me um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr.Preoiderne, antes de 
en~o.-errar, nio poderia deixar de ouvir a nos1a querida 
L"\lmpanheira Senadora lri1 C61ia. Com prazer ouço V. 
l:!x• 

A Sro Jr1s CfU. - Sr. Preoidenle. com '"" licença. E 
quase uma deipedida. Neste pouco tempo que passei 
aqui no Senado vi coisas maravilhosas e aprendi liçiies 
apetaculam de V. &:•. como hoje i tarde u posso apre
ciar.~ um momento praticamente deenltaçlo, um mo
mnno diJ;no de ser registrado porque vemos, neste mo· 
mcmo, v. Ex• com tanta c:otasem, com tania IObrieda· 
do, lanla dianidado, pedir ao ParlamoniO a avaliaçio dos 
a•.:unla:imentos externoat que atingem dirctamente o po
vo, 10brctudo nnre particular. E vejo neste momento. 
como que ~petindO·IC a lei da natureza, de que a força 
enq~lic:a acrada pela integraçl\11 do Atomo negatiVo e 
pmitivu, no cspetacular surgimento de enersia, que vem 
sobretudo Lra.ter l tona a coragem, a dignidade e a leal
dade do Parlamento ao povo brasileiro. Eu nilo podia 
deixar de eJr.allar Cl5a atitude de V. Ex•. cnllar a alilude 
dos meus companheiro!! de partido, eultar a atitude dos 
rcprc~enlantC5 do Congresso Nacional, neste momento, 
em que. esquecendo as paixcles pollricU ati, u paixCJn 
purtidária5, dio ao povo brasileiro uma demonstraçio 
de zelo e de lealdade tio e5pctacular. Eu quero me c:on
gru[ular com V. Ex• e com os meus companheiros pelo 
espctâc:ulo desta tarde! Quic;A eu pudesse utar aqui para 
integrar essa ComiMilo que V. Ex• propõe. 

O SR. ITAMAR FRA!IICO- Eu quo qradoço aln
lc:n-enç.iio de V. E:c• e a lrimD".a de ouvir que seriam pala
vr-o~s de despedida. Nós oulros aprendemos a admirar V. 
l:::x•, a respeitar V. Ex• e a querer muito bem a V. Ex• 
Cnk.J que aC!il:c momenro poderia, com a licença do 
Lide r, exprimir isso, e:cprimir de uma maneira earinhosa, 
de uma maneira muito especial, porque tenho eonvivido 
com V. Ell:•, nio apenu no PlenArio, mas panicularznes. 
te nu Comissilo de Finanças, e vejo o carinho. a lealdade 
e a presle~o:a com que V. Ex• exerceu o ICU mandato. Es
tou cerco de que ala C.ua vai sentir u:udades de V. E&•• 
nós todos vamos larnenlar a sua auKncia, nós \Qdos va
mos ton:cr para que o Senador Jorge K.alume permita 
mail uma vez V. Ex• rqreuar ao nosso convivia. A 
lembrança fiearã, a saudade e a tristC7.a tambán vlo per
manecer panicularmente com a Bancada do PMDB. 
Cn:ia V. Ü." que, muitas c muitas fC4:I vamos lamentar. 
u ausi:n~ia de V. Ex• Muito obrit;ado pelo aparte. 

Sr. Praidcnte, eu apenas pediria a autorizaçlo de V. 
t:x• para que conlie no meu pronunciamento aiJunsarti
goli, nlo s6 o editorial completo do Jorul lle •um., 
como do Comlo Bnzllleo•, o da llolloa de S. Paulo, co
municando, ponanto, i Ca5a que amanhl estarei aprc
senLando - nlo havendo nenhuma objeçlo da Lide
rança do meu Panido- a Constituiçlo dessa Comisslo 
Elpeçial para cxaminarmoa o problema atincnte ao Con
selho Na<ional de Pelrólou. 

l:ra o que tinha a diLcr. Muilo obrigado! (Muito bem~ 
P"ol(mus!) 

DOC'L'MENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SI.'/IIAOOR ITAMAR FRANCO EM SF.U 0/S
Cl'RSO: 

Oplnlio-&llfarlaJ 

O CSP DEVE 
EXPLICAC01'-~ 

A opiniilo p6blica bruileira continua sem a aatisfaçl.o 
que merece do Conselho Nacional do Petróleo e do Mi· 
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ni!ui:rio du Minas e Energia 10hre aRrie de denL&nciu i
ni~.:iadas pelo Jorql .. Bruflla, qora acompanhado pe· 
lu~ principais 6rgihn da imprcn5a nacional, en,·olvendo 
aquele 6r1ilo. Se i inaceili.vel a ~omplac:Cncia do CNP 
L"Um relação 101 atos denunciados, maili grave i: a recusa 
d,, presidente do órsão, general Oziel de Almeida Costa, 
em ofem.:er explicações p6blicu5 às denúncias. 

P"olrtindo de um fuhl de sra,·idade relativa -a pouc, 
pelo genro do pneral Oziel. de um posto de ga101ina em 
!IOCiedude c:om outra5 pessoal em Ooiània - as den6n
t:iusse avolumaram e hojcji registram fatos de profunda 
sravidadc:, como ame-o1ças de morte, tentativas de subor
no, e a cumpruvac;ilo cada vtu maior do ,·asto envolvi
mento do senro em neg6cios illdtos na trea da distri
buição de: derivacb de petróleo. Mesmo se não agisse de 
maneira fraudulenta nas empresas de que participa, o 
J'!C'RN já leria sobre sj a suspeiçio de que usara de sua in
nuoncia ptliSOal, pela própria condiçio de scnro do ge
nerai"Oúel. junto a c!K"alaes inferiores do Conselho para 
ob!er rarilidadts nas mnm..&s e na opcraçlo fora da lei 
de su11.111 atividudcs na ârea da di11tribuic;lo. 

At~ o momento, deve o CN P ou o Ministf:rio, as se
euintes e.-.piU..ações a opinillo póblica: I) a conth!lio de 
um puslo de gasolina no centro de Ooiãnia a uma lirina 
da qual cunsta,·a como sócio o Sr. Josf: Lino C)·priano, o 
sc:nro, prtenchcu 05 crirbrios estabelecidos peJo C'SP 
como "'cao1 exccpcif:'nais" cm que novas con<:euõcs po· 
dem ser exrecJidaa? 2) qual o interesse que o genro tem 
nu finnas Atalaia e Wanzita. cuju atividada furam 
constutada5 como fraudulentas por tRs li!ieais do CS P 
em miAdo fiKali1.ador11 na ba5C de distribuição da Shell 
em Oõidnia? lJ pnr que o cltcfe da Setor ck Planejamen
to de Fiscali1ac;lu do Con5elho c os dois risc:ais que cons
tataram a1 rro~udcs da Atalaia e da Wanzita e elaboraram 
um relatório, da ludo de I I de mal\'0 do I 98J foram do
mil idos no dia 12 de março de 19N3? 4) por que o chere 
da l>ivisilo de Squrança e lnrormaçôcs do CSP foi de
mitido logo apds elaborar um R"latório sobre as atirida
de!l do genro do acneral Oziel e o envolvimento do Con· 
selho foi dL"milido apál enviar esse relatório ao Serviço 
Nacional de fnformac;õcs? Existem ainda outros"pontos 
a merercer explir.:a.çõcs. mas o esclarecimento dcms jA 
\satisfaria, em grande parte a opiniilo pí.ihliL"B. 

Nilo acreditamos, em princípio, que o general Oziel de 
Almeida Costa tenha alaum envolvimento pessoal na 
maneira pouco ilibada com que o Con11clho que preside 
Yem se comportando com relaçio a esses nqócios irre
aulare5. P. muito mais provâvel quu ele tenha sido envol
vido, em sua boa R; de militar que aprendeu a delqar po
deres a subordínado1 e ag,ora se tranque, assustado, pen
sando em oomo agir em n::lado à vinda a pllblic:o dessa& 
ocorrCnc:ius. 

Não rarâ bem A SU3 imapm de austeridade, por6m, 
SUl omiS5iJ.O diante dc!iiCS ratoS. 0 general deu ordem a 
tod01 os funcionários do Conselho para que nilo prestem 
declarBÇÔcl sobre o assunto a jornalistas. 1-'oi mais alim, 
o~nou a seu ~here de Oabinetc que nilo preste decla
raçõe5 nem me5mo a esc.alõcs superiores do Governo e 
teve prova disso o Gabinete do Ministro das Minas e E
nera:ia ao c:ontatar ontem a chefia de Gabinete do CNP, 
e ser inrormado de que o general Oziel não daria expli
c:ac;õc:l. Esperamos que o presidente do CNP nl.o se es
queça que ali:m de seus superiores teóric:o5 possui um su
perior de rato: o Presidente da Repllhlica, que o nomeia 
paru o cargo. 

50 DEVASSA NO CNP PODE 
POR FIM À MÁFIA DO FRETE 

Ser.i ncc:c:ssária uma verdadeira devusa no Conselho 
Nacional do Petróleo, CNP, para que se apure o real en
volvimento de func:ionirios ICUI C:Om I mAfia cLJ frete, 
pois jA nlo existem d!lvid.as de que h i ramificações e rac:c 
ao volume de dinhL-iro em jogo - mais de Cri 350 mi
lhões pagos s6 neste ano, i premente o saneamento. 
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De que uistem lisaç&. ontno uma mAil• de p&I'CIItcs 

inOuentes, inclusive o pnro do presidente do 6ralo c a 
ooncessio de poslo!i de suolina. que ~ atribuiçlo u:clu
IÍVB do praidente do CNP, estA fora de dúvida. f:. fato 
comprovado o favorKimento com postos de aasolina 
du famOias do presidente Ozicl Almeida Costa, do o~ 
neral Francisco das Chap Melo Soares, de Danilo C.r
los Gomes, Eduardo Vignoli e du sc:nhoras de Luis Dir
cel Picinin e Alors.io Medeiros Muarcz, todoslipdoa ao 
CNP. 

O pnro de Oziel Almeida recebeu no mlnimo wna 
conc:esdo de posto de aasolina. o Auto Posto Santa 
Cecilia, em que ele era sócio de um dOI membros da mA
fia do freie, Ubirajara de Alencar Avelino, dono de quin .. 
zc postal ele psolina em Goiis e no Piaul. 

JoR Lino Cypriano, o aenro de Oziel, seria o verda
deiro dono de todos cates post.oa ma1. na 6poca, de 1976 
a 19110. ele trabalha•a no CNP c nilo podia Kp&noctr 
como l'avorec:ido, llhirajara seria apena5 tr:sLa-do-ferro 
de JoR Lino, que teria a posse dOi Jh)stos atravk de con
tratos partic:ularcs. 

Quando a lil<:alizaçilo do CNP deocobriu que Ulriraja
ra Avelino aplicava o aolpe do frete c pediu a CUIBÇio 
do rqisuo do Posto Atalaia- um dos que pertenceriam 
a Jod LiDo - os trb fiscais rea:berarn aviso prhio e fo
ram po!llos na rua. antes que pudessem levar adiante 
lUaS investigações. 

O próprio General Ozicl diuc em doclaraçc"lcs publica
das, IAbado, no c...- ......_, que esta ftKais 
eram conuptoA e que por i110 nio poderiam ser levados 
em conta. Mas a bem da verdade, 01icl fala apenas do 
que ouviu dizer porque, o(K:ialmente, nunca e•istiu uma 
lindicãncia no CNP para apurar pouJ'vais atos de cor
rupção do:~~ tris fiiCIIis em causa. 

A maior prova disso i' que um dos ftliCIIis. S6rsio Aze.. 
vedo Fon~Cea, pediu, em requerimento protocolado no 
di11 li de manro palirl8do • .:6pias das dendneias e do re
sultado dll lindiclncia e nunca recebeu nada. Outras 
provu ui11tem de que o General Oziel falou apenu para 
Protcser interes&el, e seu ato o envolve diret8mente com 
a mllna do frete. Os fiacais Coram demiaidos • ..,_,rque o 
CNP nlo precilava mais de aeus~erviÇOI", e receberam 
todas as indenizações a que tinham direito. Eles ~abiam 
que estavam sendo demitidos por cauu do relatório mas 
fu:aram de mãos amarrada porque o CN P nunca lhes 
di11e que os atava demitindo por currupçlo, porque nlo 
cxislia &indicflnc:ia. Apenlll.&e illo OCOI'I'8C. ela leriam di
reito de der... o possiYCJmcnte "'"do abloMC105 na 
sindicãnda. continuariam a apurar a mllfia do frete. o 
que nio Blr&dou aos altos funcionârios do 6rpo. 

Seaundo ainda os fi1cais, Joli Uno teria entrado em 
campo e oferecido, auavá de dois interrnediérioa, 01 ado
•OI"dO& Cl~lio Prandi e Wilfridu AUJU&Io Marques, 50 
milhões de cruzeiros a cada um dos fiscais para que nlo 
acrevessem qualquer rcfmncia .l Wanzita e o Posto 
Atalaia no relatório, Quando rcc:usaram, Jo&e Lino che
IDU 11 ameaçar o fiscal ser,io Fonseca de mone. 

O advoaado Clélio Prandi. lllleiSOr do diretor de Fis
calinc;lo do CNP, coronel JoR Edenizard Tavam, i 
tambtm adYOpdo da SUPERGASBRÁS, o que~ ilqKI, 
Wilfrido Augusto Marque5 e- um dos beneficiados .:om 
postos de aasolina no Distrito Federal, sendo. portanto, 
muito ligado ao CNP. 

A dev811a neste órgio deverA apurar todos cata fatos. 
bem como euminar uma a uma 11 COIICCII&I de pOitOA 
concedido• pelo General Ozicl dadel979, upec:ialmmte 
o das Arcas pioneiras, porque alo estes os de maior chan
ce para apliC'ur o golpe dos fretes. ficam em Areal distan
te e de diftcil fi~ealizaçio. Mu os piv6s dll mAfia do frete 
nio 11 imponavam com i1110 porque contavam com cum
pliçidade no interior do óralo. 

Exi11tem reais suapeitu de que o trAfico se •tenderia 
desde a concegio de poslos cm lreu pineiras - Ubira-
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jara lem 15 poa1os, como ele próprio admitiu - at6; o 
transporte. auperfaturamento de wndat e o retSarc:im.en
to destes freta. Assim, as duas alruturas. dentro e fora 
do CNP. se completariam, montando-se uma estrutura 
capaz de faturar centena de milh&:. da cruzeiros men
salmente. Tudo i1so, t claro. •s custas do contribuinte. 

SHEI.L CONI'IRMA DESCSCIAS 

A SHELL divulsou ontem a seguinte nota sobre as de
n6ncias dc1 Comia: 

""Em relaçlo ao noticiAria publicado p.>r esta jornal na 
cdiçio delll-11-83, wb o Ululo "CNP demite quem apu
ra fraudes'', em que a SHELL t citada, informamo5 que 
a les;i~~o1ic;lo de pi'C\"0 6nico do!i dcrindos de pelróleo nos 
po5tos de 11rviço implica na uistencia de allneas com
pensat6ri~ de freta na nttu\ura de PJ'e'OS. Alilim, nas 
localidades di5tanta da base abastecedora, onde os fre
ta de en\q& de. produtoa são mais ele'tlado1 as db.tribui
doras pagam esses frete!l a01 transponadorea e posterior
mente 1e ns~~~rcem junto ao CNP. Com illo, hi o riaco 
potencial de transportes, se aproveitarem do sistema de 
preco 6nico adquirindo produtos para 011 poa\os mlia 
distantes da base abasta'Cdora e enlrep.ndo-os nos mais 
pr6•1hl00. A identificado destas inqularidadco pela• 
distribuidoras !' e1tremamente diftcil, poi11 uisiria o 
acompaRbamcnto ft~oico da caraa desde a oriaem ati: o 
destino declarado. Mesmo um controle de tempo de via
aem entre abastecimento pelo m'-"MnO vck:ulo t preclrio. 
poi1 como normalmente o transponador faz entresas 
para posto11 de diferentes companhias, ele pade alternar 
a5 vi111ens entre a!ll mesmas. Apesar de11115 dinculdades 
na hipótese relatada e outras qu.c: possam ocorrer, a. 
SHI:!LL pr~ura "-oibir aliaS publicadas no Canelo Jln... 
ID- de !8-11 posto de propriedade da Sro Terezinha 
Prudente ValadLJ, quando constatamos que a venda 
dew revendedora subiu inex.plicavclmente.lsto foi fcilO 
atravls de c;~na remetida à cliente, em 1'-4-82 e posterior 
comuniCBCi:IO ao CNP, desencadeando as providl:ncias 
r:abfvcia. Com relação ao posto Atalaia, de Mir11norte, 
ele eaiste e começou a funcionar em maio de 82, reaistra
do no CNP sob o n• 204]4.0, cortirK:adu em 25-S-81. 
Quanto ao posto Wanzita e Sarna, isualmente citado, to
das a& nolas de vendas solicitadas pela nscalizac;io do 
CNP foram a ele enc•minhadas cm 29-12..82. A SHELL 
nilo aceiiB fatos deua n11tun:za. 

Oenro de O.t:iel coordena o srui)\J de parentes PARE~
TES QUE OBTEVE 7 POSTOS NO DF 

lttlrdo so .. 
O pnro do pneral Oziel de Almeida Costa. presiden

te do Conselho Nacion11l do Petróleo, JoR Lino Cypria
no. i' o pivô cenlral do 1rupn de parentes do CNP que 
obt.eve concessões para e.tploraçl.o de sete post01 de aa
solina no Distrito f'ederal no inrcio deste ano. 

O. parentes. entre eles a mulher e dois .filhoa do p:ne
ral Francisc.:o das Cbqas Melo Soare~. que era a!IICSsor 
do Gerac - Grupo de Racionali7.ac;io dos Combusarveis 
- 6rslo do CNP, e que acaba de !iC' aposentar, se uni
ram em tomo de JoR Lino entn:sando a ele LOdo o di· 
nheiro Oece!ll!i6.rio ao pagamento daJ CUitdl da resula· 
mentaçlo das firmas e aos investimento5 iniciais na ins
talaçlo dos postos. Em troca de sua aluaçio para coor
denar o srupo ele aanhou partieipaçlo em todo5 os pos
tOII. 

Uma prova de que as eonces56es para os sete postos 
foram dad•s cm srupo 6 a public:açio no D-OllclaJ 
a Uda du Rcooluço1co do Plonlrio do Conoelho Na
cional do Petróleo que 11 rq:ulamentam. Euas ruo
luçÕell foram publicadas em seqUbc:ia, para os Rt.e poa
tos. O normal~eria que in\eressado• da obtem;ilo de no
vas con""CSI6c:l dewm entrada am 6puc:a11 diferentes com 
o pedido no ~P. A coincidlncia da entrada dos pedi
dos do sc:Le mostra que estavam asincLJ em 1rupo. 
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Ontem, a fonte que denunciou ao .I'IIIBII • J...aia 
que JOI6 Uno Cypriano ofereceu cheques no valor de att 
Cri 50 milha. aos fiKais S6raio de Azevedo Fonseca e 
Edgard l:!gydio Rondina fc:z uma c:orrec;:lo nB"i dendncias 
publicad111 ontem por este jornal. O advogado Cltlio 
Prandi. 815U10r do dirclor de Fisc:alizaçio du CNP. co
ronel JnM Edenizard Tavares. e tambim advogado da 
St.:PEKOABilÃS, foi intennediArio Apenas na tentativa 
de JUhorno de Edaard Rondina: na tent.ativa de subor
llllr &traio f'onseca o inLermediirio foi oulro advogado, 
Wilfrido Aususto Marques. 

1150 prova mais uma lisaçio de JoR Lino Cypriano 
com o srupo de familiare5 que obteve c:onceuaes de pos
lo5, pois Wilfrido ~ um d.Js &ócios do po5to Bracopel, a 
ser construido na QN M 15, lote G, Ceillncia, e lambtm 
registrudo em nome dOA doi5 filhos do p:neral Melo Soa
res. Jus6 Henrique Lopes Soam e Luiz Fernando Lope5 
S.1arvs. • tambtm dt Elianc Almeida Santos. 

EliiB ligação entre Josi Lino e Wilfrido deve ser escla
recida., poia. enqu.anto participa de u.m dos postos conao
suidos para os parentes de funcion6rios do C~P. ele 6 
homem de \.'OIIIiança do senro do general Ozic:l. I ponto 
de aer encarrep.do de promover um CDL"Ontro com um 
nscal do CNP ao qual seria oferecido um cheque em 
branco que poderia Rr preenchido com valor de atEr: Cri 
SO milhões. 

On\em, o ex·fik:'al Edaanl Egyidio Rondina, l~aliza
do em BrasOia por este jomal. confirmou. embora teme
roso. as denllncias pubicadas de que havia sido tentado 
de 1uborno por Jol& Lino Cyprian:o, em janeiro deste 
ano, para nilo dar andamento ao relatório que estava 
elaborando juntamente com S61JIO ele Azevedo Fonsc:c;a 
e Brenno Calpro &Obre 111 ir,.ularidadc:s praticada• pe
las revendedoras Atalaia e Wanl.i\a, no Estado de GoiU, 
onde o pnro de Oziel tem interessa. Confirmou tam
bbn que o inteTmcdiiTio da tantativa de subotna foi o 
Ule&sor do diretor de Fiscalizado do CNP, Clt:lio Pran
di. 

Uma fonte do Minist6rio das Minai e Ener&ia revelou 
on&em que no infcio do ano, quando o ministro Cáar 
Cais cobrou do pneral Oziel uma explicaçio sobre a 
concessão de sete po!ltm a pan:ntes de funcionârio11 do 
Ó'liu, o presidente do CNP romctcu ao ministro uma 
listd dos postos e os beneliciado5, omitindo o de seu sen
ro. Ao receber a li5ta o ministro telefonou imediatamen
te ao seneral, peraunrando porque nio havia incluido o 
do genro. ao que Ozielre5pondeu: ··oenro nio h parcn
t.e:: minha Olha i: parente. mu ela nl.o recebeu nenhum 
posto. apenas o marido". 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Joilo Calmon. 

O SR. JOXO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o se
guinte diseuno.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Faii\."CU, sllbado ditamo. no Eiplrito Santo, o suplente 
do Senad,u 1-'ued Nemer, eleito sob a legenda da Aliança 
Reno,·adora 'Kacional. em 1978. Para mim constituiu 
um01 honra ter L"Omo companheiro de chapa esse primo
roso homem p6blico, que. alE=m de :r.uu m6hiplas ativi
dades na 'rea da indl11tria. era tamb6m professor de Di
reito lnternau:ional Privado e advq,ado. 

Tendo na!K:ido em Vitória. em 191 J, fued Nemer con
centrou 1uas atividades no municlpioa de Cllt.elo, onde 
erigiu um dm mais importantes compiUOA industriai• do 
Espirito Santo. Nunca. entretanto, 1e descurou de suas 
preocupações na Arca scx:ial. Por quatro vezes, foi eleito 
pre5idente da Santa Casa de Misericórdia de Castelo. 
~~empre alvo de seu inexcedrvcl davelo. 

No sctor da 1-:ducaçlo, foi, tambtm, um benem6rito, 
pmnandu relevantiuimos serviÇOJ i Escola de I• srau 
Madalena Pirta e 1\ EIIC'ula de l•e 2' sraJP Joio Bley, no 
municipio de Ca!itelo. 
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DiriJia u imporlaniOI .,..,..... Nemer Mcn:anlil de 
Cal! Lida .• Nemor lndOotrias de M6rmoro Lida., Cali· 
dnu JndOotria do Min6ri01 e Tiniu Lida., Nemer Em
preendimentos lmobililrioo Ltda. 

Suas intensas alividades no setor privado nlo o impe
diam de panicipar, com siqular relevo, da vida politica 
de sua regilo e do Estado. Tendo pertenc:ido, incialmen
te. aos quadi'OI do Partido Soc:ial Democrttlco, filiou-se, 
depois. i: Aliança RenDYBdora Nacional e. mais recente
mente, ao Panido Democnltico Social, IOh euja logcnda 
foi eleito suplente de Senador, juntamente com o nouo 
correli1ion6rio Joio Alllhydo, radicado em Cachoeiro de 
ltapemirim. 

Fued Ncrncr c:uou com Dodll Mario da 016ri.o Nunco 
Nemer, ralecida em 1961 e depois com Dona Lea Vieira 
Nemer. Deixou trà filho• de ~eu primeiro casamento: 
Josf: Aususto, Maria Helena e Antanio Char. 

O cenii:rio politico Cllpiuba aofreu uma Jmenu perda 
com o desaparecimento de Fued Nemer. cujas virtudes 
civicaa sempre foram unanimemente prodllllladaa. No 
qundo RlnCiitre do corrente ano, eu acertara com Fued 
Nerner que, em 1984, ele UIUmiria, durante quatro me
ses. minha cadeira de Senador. Daria, cena mente, i Câ
mara Alta a brilhante contribui• de sua cultura e de 
~eu devotamento a mail importantes eauu1 da naciona
lidade. 

A Pruvidineia Divina nilo permitiu que nouo plano H 

concretizasse. Deixa., Clltretanto, Fucd Nomer A aua 
famOia, aoa HUS amiaos e A comunidade polftíca e em
presarial do noaso Eltado um exemplo inspirador. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Mic:hilco- Oalvlo Modesto- Joll; Sarney
Humberto Lucena - Marco Maciel - Ouilhcrme Pal
meira- Joio Lllc:io- Albano Franco- Nelson Car
neiro - Roberto Saturnino - Alfredo Campos - Fer
nando Henrique Cardoso - Derval de Paiva - AfTonso 
Camarso - Jaison Baneto - Lenoir Varps. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobro a m-, 
projeto de lei que vai m lido pelo Sr. 1'-Secrellrio. 

~ lidu o oeguinle 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 Z97, DE 1!1113 

lOIIIIIII_......pon .. _,,...._.mprl
-·• ....... aiiUWode-lluldoJ .. 
dco TnlloWoolll, o "' ..,.. ,..mdlndu. 

O Conareuo Nacional decreta: 

Art. 1• As cmpmu que dciurom de cumprir ou r. 
tardarem o cumprimento de dispo~içitea de lei ~alarial, 
cujaa conseqatnciu impliquem em preju[zo pccuniirio 
para o emprepdo, ser' aplicada multa em montante e
quivalente a I (um) aaiArio mlnimo reaional para cada 
cmprep.do prejudicado. 

Parâgraro 6nico. A cobrança da multa 181'1\ autom•
tica e dcpendenl apenas da comprovaçlo, pela Justiça do 
Trabalho, em proccuo aumarfasimo. da reclamaçlo do 
cmpropdo. 

Art. 1!' Na hip6tae do artiso anterior, havendo re
cuno para instância superior, o dep6sito da multa Rr4 
reila em juizo, incidindo cornçlo monet,ria sobre aeu 
valor. 

An. J9 O ,.JArio do empropdo admilidu ap(Jo o au
mento salarial da rapectiva categoria ICr4 atualizado 
como 11 cm e1erdcio est.iveue na data-bale da catesoria, 
independente de haver a cmpro111 adotado quadrv de 
pessoal oraaniudo cm carreira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

Arl. 49 O artiao 864 da Comolidaçio daa Leio do 
Trabalho pUla a v;,orar acrcac:ido do oeguinta """'ra
ro: 

Pllnlarafo Onico. O julpmento da.--6. no pra
zo improrros6vel de 90 (noventa) dia• a contar da 
dat•-basc da catesoria. 

Art. St Incidir' correçlo monetiria e juros de mora 
IIDbre o valor con;,ido dOiuiArioa rooullanla do dilll
dio cola.ivo, a partir da data-base da c:ateaoria, indepen
dentemente de açlo judicial, e de Forma autom,tica, cujo 
proceuo de ..ec:uçio dirota oo de aç1o de cumprimento 
poderá exisir prantia de penhora. 

Art. 69 Esta lei entrarA em vit;or na data de aua 
publicação. 

An. ?o Revopm-10 ao dioposiçaas cm contrArio. 

A lcsiolaçlo 181arial cm 00110 Pais 6 profundamenle 
falha e iqjusta para com o trabalhador. ln.,avelmenle, 
ela reflete a correlaçlo de roi'ÇIII que determina o funcio
namento atual do uni\'Cno politico e, conseqUentemente. 
do poder politico. Em todoo 01 momentoo do n011a hia
tória. uivo rarfuimu exc:eç&s, a clasMI aiiBiariada ae 
viu sempre impedida de razer valer auu justa reívindi
caaçõçs por melhores c:ondiçcles de trabalho, sal,rio, etc ••• 
O palrio, prolqJido pela fot"QI do ap.,.,.ho de Estado, 
determina o que quer e o que mais lhe convtm . .G. ele U· 

&im o autor da palavra final, o verdadeiro qente que ae 
Rlpalda no U&O e na utilizaçio barata da força de traba
lho para prantir a reproduçlo constante doa lucros de 
sua empraa ou do seu neaócio. 

dianle de tal compreenslo teórica da realidade IOCial, 
politica, ..:ondmiea c inatitucional do nouo PaC1 e das 
relações de produçio que confrontam emprepd01 e pa
tnles dentro do sistema ec:on6mico, 6 fkil concluir como 
as coisas se verificam na prllica. Todavia, nio devemos 
ficar de braços cruzados c muito menos imp111fvcis aos 
desmandos e AI impoaiçclea que slo detcrminadu pelale
aislaçio aalarial viscnte, concebida e posta em prAtica 
peiOJ patnks para 1alvquardar os11us intereuea. Deve
mo5 sim, procurar corriair as distorçêla enquanto ainda 
nilo tcmot força poJftic. tuiJdente para estabelecer um 
novo códiso de entendimento entre o tnlbalho e o capi
tal. lncsavelmenta, o Bruil de hoje j6 avança a pa1101 
lonp para o que o reinado do arbftrio ceda lugar a uma 
nova ordem que ser' definida pela democracia, em todu 
u ínstãnc:iaa da vida nacional. 

Aasim, em nol&8 opinilo, o momento 6 propicio para 
a aprcacntaçlo de matl:ria1 qua .-..preparar o tm"OnD 

para a seraçlo de uma nova Jesillaçlo quelenl de ocr ba
aeada em princ::fpioa maia human01 de jultiça IOcial. Por 
ou1ro lado. entendcmoa iaualmate que o momento 6 
tambim propicio para o Co01rouo Nacional que pode 
servir de porta-voz privileaiado das reiYindicaçaCII do 
COI\iunto da IOCicdade, por aer um poder detentor de le
flitimidade -ular. 

Portanto, alf:m das int.enc;&s polilicaa levantada, o 
projeto de lei que traao a ata Cata revestMC, evidente
mente, de reivindicaçõea maia concreta e imediata a 
respeito da der- doo inlerouca ulariaio do trabalhador. 
Assim, procuramoa introdu:Ur DB mattria tris pontos da 
mais alta imponlncia, omi1101 da lei 18larial e por i110 
mesmo, nccess.trios para corrigir falha inconcebCvcl aa 
losislaçlo. 

01 pontos alo 01 oeguinle: 
I -Que ~a cotabclecida na lei 1alarial penalidadco 

pelo deacumprimento da lqialaclo, possibilitando ao 
Minist6rio do Trabalho autuar os infratore.s, o que nlo 
estA prescrito na Lei n• 6.708f79, e tamb6m nas lqis
IBÇGe• oeguint08 qve introduziram modificaç&a; 

2 - Que ocja atabcleclda corroçlo de 181lrioo pelo 
INPC intqrala todos, mcomo aquelco que nlo tem 06 
(seis) metes de serviço; 

Novembro del983 

3 -Que "ii• aotabclecidn prazo mbimo para deci1lo 
final no• p...,_ de diAidio coletivo em 90 (n.....,ta) 
dias. 

Considerados colei pontoo, que por li IIII jl justifiCam 
a medida que propomoa. e~peFBmos poder contar com o 
apoio antec:ipado de codor 01 parlamentares para a apJ"Ooo 
vau;lo de noasa inic::iatiw.. 

Sala dai s...ac., 21 de novembro de 1!113. - Jlood. 
.,.santlllo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

An. 864 Nlo havendo acordo ou nlo comparecen
do ambas as panes ou uma delas, o presidente 1ubmeter6 
o processo a julpmento, depois de realizada ao dili&in
cias que entender necresúrias e ouvida a Procuradoria. 
(37) 

I As C'oml.ua.s th COIUIIIu/rrlo r .lrullrt~o th l•p 
laç4u So<:IIII.J 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O projeto lido 
111'4 publicado c remetido l1 comias6ea competentes. 

O SR. PRESIDE!IITE (Aimir Pinto)- Vai ... pauar, 
neata oportunidade, l votaçlo do Requerimento n• 855, 
de 1983, do Senador Joo6 Sarncy, solicitando autori
zac;lo do Senado para aceitar misslo do Executivo 1 que. 
Jido na sesslo ordin,ria do dia 18 llltimo, nlo roí apre
ci•do por falta de ....-. 

A mattria depende de parec:er da Comillllo de Re
lações Extc:riorea. 

Com a palavra o nobre Senador Viraflio Tbora Para 
pmrerir o Parecer daquele órslo Tknico. 

O SR. VIRGIUO TA. VORA (PDS- CE. Para emilir 
pa.....,r.)- Sr. p,..idenle, Sr1, Senadoroo: 

O Prcaidente da Repdblica, de acordo com o di1p01to 
no an;,o 2t dn Decreto 44.721, de 21 de outubro de 
19S8, combinado com 01 Dccrotoo.,. 71.733, de l8 de 
janeiro de 1973, 75.430 de 27 de l"evereiro de 197S, e 
85.148, de 15de1Ctcmbrodc 1980,rcooiV<IdeliparoS. 
nhor Senador Jos6 Samey. para, na qualidade de obser
vador parlamentar, intesrKr a Delepçlo do Bralil l 
XXXVIII Scas1o da AIIICII1bl6ia.(leral da1 Naçileo Uni· 
das. 

Presidente do Partido quo d' apoio maior ao Gover
no, S. &• tom, pelo NU puudo, pela• poaiçWo que já o
cupou na vida pdblica, pelo desempenho que teYe no 
Parlamento, todas u c:ondiçilel neceolêriu panl'bem r. 
p,...ntar nouo Pai• junto lqucla 61J1o mundial. 

0 DOIIO pa.- 6, poi1, favonlvcJ. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- O paroc:er 6fa
vorbel. 

Completada a inatru;io da mattria, paua..e A aua a· 
prociaçio. 

01 Sn. Senadora que o arpavam permaneçam •nta
dos. (Paula.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica o Sr. Senador Jos6 

Samey autorizado a aceitar a miolo do Eucutivo. 

· O SR. PRESIDEl•ITE (Aimir Pinto)- Sobro a mll8, 
comunicaçlo que vai 1er lida pelo Sr. ft..Ser:ret6rio. 

t lida a oeguinle 

En-elentissimo Senhor 
Senador Moacyr Dalla 
DD Presidente do Senado Federal 

Tenho a honra de comunicar a V o• El:celencia que 
me ausentei do Pais a partir data data. para, devidamen-. 
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le :~uloriz.ado pelo Senado, na rorma d01 aru. 36, § 2', da 
Constituiçlo e 44 do .Reaimento Interno, partM:ipar, 
como O~rvildor P..irlamcntar, da Ddesaçlo do Brasil 
A XXXVIII Se~lo da As~mbléia-Geral das Nações U

·nid.,s., 
Esclareço que deverei estar ausente do Pais durante o 

perfodo de 20 dias. 
Sala das Ses!.Õe$, 21 de novembro de 1983.- J.

Sanwy. 
o I i' 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - A comuni· 
cou;ào lidil ~iii A publicaç3o. 

F.stiÍ linda~ a Hora do E:tpediente. ' ... ~<.I! 
P..tssa-sc à · .,: '" 

. o.OROEM DO DIA 

·Antes d~ dar infdo à Ordem do Dia,~ Presidé:n~ia es
clarece ao plenário que, conforme o art. 368, §§ I• e 2' do 
Resimenlo Interno, quanto aos itens I a 12, será objcto 
de deliberação pelos Srs. Senadores o prosseguimento ou 
nlo da tr.amilaçào da matéria. . 

Se o Plenário arrovar o prosseguimento da trami· 
tacão, o projeto continuará em seu and•mento normal, 
abrind~~ ls comissões, quomd,l ror o caso, o prazo de 
trinta dia.~. em conju'nto, paia 'a ãpresénuclo de parece
re" de quC a matéria dependa. Findo este: rrálo, ·a propo
sição sc:rj indufda em Ordem d1l Dia, com ou sem pare:· 
c.er, seguindo. daf por diante, aua 1ramitaçào normal. 

Se, ao contririo,' O Plenário 'rejeitar' 0' rro~Seiu.imento 
da tramitação dn projeto sob e~ame, ser~ o mesmo enca· 
minhado ao arquivo, em car;jter definill\'0, • 

Com c:~les c:sdo1recimcntos, p<~SSit·sc HO Item t: . 

O Sr. I uma r franro- Sr. Pre.,idente, J'IC\'O a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRE.SIDEl'iTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lotvra ao nnhrc Senad,lr ltam;Jr Franc0, pela ofdcm. 

. O SR. ITA~IAR FRA~CO - (P~IDU- MC; Pela 
ordem. Sem rcv,.._in d0 orador.)- Sr. Prc,idcnte, Sr~ 
Scnadorc-.._· 

Para solir.:itar de\', b.• a indu).iu na Ordem do Dia-
c. 010 ~u..: pau.:~c. o pr,ljclOj.í foi examinado pda~ Comi~· 
s0c!ii pcrmancnh:s d·• Ser..1do- de um projeto de lei d,l 
c:t·D~·rut.JJv Celio R,1rj.t. 

bso.: rrvjclll, Sr. Pre-;u.Jcntc, é o (Iuc: tr;,ta c acrc~cntJ 
r;tr;'.gr,,fp ... nol Jrl. 11. d.J lei n~ b.b7 3, do.: 2:-! de: ;l~l):.tll de: 
197'1, à lei li.J Alll:-lÍ.I, rd.!ll'•.lm~·ntc :.11.1:- scrviJ,,rt::o;. que 
nju ftlfam ~o:o11Jc:"!.,d,l'\ pdu P{•dcr J.Jdi~i.iritl. . 
.. S,lh~·it.ITI.I a V. L~·. Se Prc!>idcntc, que cxaminas~c a 
r~l\\Ód~t.i.JdC di! r.:ok ... :.~r o projel!) du ex-DcpUI.!Jil Céiio 
BurjJ n.1 Ord~·m d~l n~.~ .. rr!Jjc:hl de lei da C.'imar.1 n9 

17/ID. n9 J R6~/80. _n;J C;J!>a de <'flgc-m. 

O SR. PRI-:SID[:\Jf. (Aimir P;nto)- A ~fcs;J ir~ dl· 
li~en~i;~r ~ rc,pc,ltl d11 pcdidtl de: V. [,.• 

Irem 1: 

a) Matéria' lndufdas tm Ordem do Dia para que 
o P1cnârlo dclibtrt w denm ltr pro~lmcato. 

(§ I• d11 art. 368 do Regimento Interno.) . · 

li ' _1 • ' ... ~ • ' • 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 106, DE 1966 

in' 314/~3. na C.ua de Origem) ~r·· 

Dispõe sobre o co~tW~mo do t~~nio rMtaltirako na
: ddaJ ... tarpr'f'l&U ~ 8 ~· I 

~ . Andamento: 
·I: 

.16-S-66 -lido cm Plenário c despachado ls Ca. 
_;missões de Economia, de Minas c Energia e de Fi· 

nancas.: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

20-9-67- Aprovado na Comâuào de Economia 
Parecer ravorhcJ nos termos de Substilutivo que 
apresenta; 

24-l-68 -'Aprovado na Comiuào de: Consti· 
luicào e Justica Paiecer pela con.titucionalidade e 
juridicidadc do Substitutivo da Comissio de Econo. 
mia: 

20-3-68 - Aprovado na Comi!liio de Minas e 
Enc:r,:ia Parecer ravorivc:l ao Projeto, nos termos do 
Substitutivo da Comisslo de Economia; 

27·3·68 - Aprovado na Comis.sào de Finanças 
Parectr ravorãvcl ao Projeto, nos lermos do Suhsti· 
tutivo da Comissii.o de Economi11; ·-~ 

, ., 1 • 13·.5.68 -lndufdo em Ordem do Dia,tem adis· 
~ ·' c-ussào encerrada, voltando As Comissões competcn· 

tcs em virtude do rc:c*himento de Emenda c:m Pie:· 
nário: 

... -..· , 28·11.68 -Aprovado na Comissio de Consti· 
tuiçào e Ju.tiça Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidadc da Emenda de Plcnirio: 

11.8·71 -Aprovado na Comissão de Economia 
.: Parecer prc:Jiminar solicitando audiência dos Minis· 

1• térios das Minas e Enc:rtia e da Indústria e do Co· 
mércio sobre: a Emc:ndo1 de Plc:nirio: 

13·9-79- Aprovado na ComissJo de Economia 
·h (-.em as'informaçõc-. Solicitada!>) Parecer conirário l 

· · EniCnda' de: Plenário. · ' ·· ' · 

(Dcrendc:ndo de Pareceres das Comissões de: Mi
nas c: EnerJia c: de Finanças sobre a Emenda de: Ple
nário.) 

os' Sr~.' s'cnad~rcs que ap~OVJ;;, 'o p~oss~gui~~Ótú da 
Hamit~dio d.J m;.LtCriól pcrmanc:ç:~m ~ntad,ls. (Poiu~a.) 

Arrov;1d1l. 
A Pre~iJ~n.:ia encaminha rol o projeto à-. Comis..-.3c'!l de 

MLnois e Lncrgia c de Fin01ncas .. 

O SR. PRl:SUH::"TE (Aimir Pinto)- Irem l: 

PROJETO llf UI DA CÁ\lARA 
~"'" 115, de I 975 

(f\i• I 411 !73, na Ca"õl de onrcm) 

\'rda • O<'llpanrf" de cargu" dr !\llnl!~>trG" e Conw
lheirG" a apownladorla ante" de quatro. 1nos dr 
curciclo ao car~o. 

Andamento: 
4-12-15 - lido cm Plc:n;irio c dl.'<ipJo;;hadú ~u CtJ· 

mi""''e< de Serviçol Púhli"·o Civil e de Final'!ça~: 

2J-~ 76 - Aprovado na Cmni~~jo de Sen:iço 
PJbli~·o Civil. com voto em sep;lrado do Scnadllr 
lui1 Viana. P.m:l'er 'i.nli...:i!.l~ldo audu!no.:ia d;l lo-• 
":''s~o de Con~tituiçàl) ,c ,Ju)ti..;~ . 

16-3-77- ApuJvJ.do na Comi~slo de: Con~ti
tukl•• e Justica PJrC\:c:r pela Con~titucionaliJ;.~de e 
juridicidade: 

19-4.79- Aproviido na Comi.i~ào de Serviço 
Público Civil Parecer r.~vorávc:l. 

(Dependendo de. Parecer d.1 Comisslo de Fi· 
nançJ.s.) 

Os Srs. Senadores que aprovam o pro~seguimento da 
tramitacão d;~ matéria permaneçam sentados. (Piiusa.} 
. Aprovado. 

A Presidência encaminhará o projeto l Comis~o de 
Finanças. 
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O SL PIIESIDEN'Tl: (Aimir Pinto) - 1- 3. l 

·PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 11 I, DE 1977 

(N• 286/13, na Casa de: oriJem) 

·~-·~-- .. -llrldMopelotlbtlo ........ ,_._ ......... .......... 
Andamento: 
10-11·17- lido em Plenirio e despachado Jis 

Comiss..>es de Educaçlo e Cultura,' de Serviço Públi· 
co. Ci~il e de le,~:islaçào Social. 

14·3·81 -Aprovado na Comissio de Educacão 
e Cultura Parecer concr!rio. 

16-9·81 ~·Aprovado na Comissio de Scrvio 
Público Civil Parecer contririo. 

(Dcpcndendo.dc-Parecer.da cOmi~o dé i..egis-
lac3o_ ~dai.) 

Os Srs. Senadores que apro~a'm o pros.cg~imento d• 
Úamitacào da matéria pcrmanc:cam scnhtdos. (PauSôl.) 

Aprovado. ' · · · 

. ·A Presidência encaminhará projeto ~ Comisslo de Le· 
,:islaçào Social. 1 · · 

' I 
O SR. PRESIDE.'Io'TE (Aimir Pinto)- 1- ., 

' • · PRoJETO o' É L~l· DA. cÁ~f-ARA .. 
N• 100, DE 197H 

(~' 2.00'1/76, na Cas:1 de ori@!c:m) 

Jmthul ulírio adicional para 01 tmprf1ÜOS ao 
sctor dt- nugla tlitrlca, em condiçõn k ~ricu101l-
dack. · · ' · 

Andamento· 
:!S-8-78 - l.idtl c:m Plc:noírio ê d'-"'Pa.l'hado às Co

mi"'l)cs de lc:gisl.lçào s~lcial c: de FinanÇJ.s 

I()'! Sr\. &:nadtlrC!ii que arr~lvam o pro~sc:~uimcntn da 
tr;lmit;.~~::tn dJ matéria pcrm;mr.:.,;am !1-('nt;ul,l:oi-. (P.H.I~a.) 

Apro,·.iJ,,. 
A Pft!'idênd;1 ent:;lminh;ld o pt~,j("to à~ CoTi,i .. sõc~ de 

l.~ti ... IJçjú s,x:ial c de finança> . ; 

O SR. I,Mf.SIOt:.~TE (Ahnir Pinhl) ;_ ht'm S: 

. ~ROJETO lll' LEI llA CA~IARA 
~· 102, DE 19n 

{~' :!.3~7j76. n.1 COIS;t de origem) 

faculta o abatlmntlo ao lmplKio de Renda du 
rontrlbulçi'>H ptra a• Igrejas dt I(Ual~ucr crrdos. aa 
form1 qur tnf'ndona. 

And;.~mento: 

30.8-78 -lido cm Plenário e despachado ~s Cv-
ml!>~iks de Fconomioi C de: FinJnçaS. · 

14-3·80- Aprovado na Cumhsào de f.çontlmia 
.Parco.:Ú contrário, com 'voto Vc:nddo du.~nador Pe
dro Simon.· 

(Ocrcndcndo de Parecer da Comi!islo de Fi
naMç:u.) 

Os Sn. Senadores 4ue aprovam o pro~guimc:nto da 
tramitaç5o da mat~ria permaneçam sentados. (Pausa.) 

:Aprovado .. 
A Presidência c:ncaminhari o projeto l Comissão de 

Financas. 
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O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Ir. 6:1 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 109, DE 1978 

(N• 1.964/76, na Cua de oriaeml 

Alllra ........ art.. 126, .. Dlaotaokl .. •.•u•..._••!lli7, ... •w.pae....., • ...................... ,-............. 
- ..... - ldmlalmalloa,."'............... 
Andamento: 

13-9-78 - Lido em PlenArio e despachado ls Co
milsiles de Servia P6blico Civil e de Finanças; 

S..l2-78 -Aprovado requerimento de ufl!ncia 
para a mat6ria. São lidos em PlenArio 01 Pareceres 
n'S 9611-CSPC, 969-CCJ, e proferido Pam:cr, pela 
Comisslo de Finanças. Relator Senador Ruy San
to•, favorivel ao Substitutivo apresentado pela Co
misslo de Serviço Pdblico Civil. Aprovado requeri· 
mento de utinçlo da urpncia; 

25-4-79 - lncluldo em Ordem do Dia, 6 aprova
do o Substitutivo d• Comisslo de Serviço P6blico 
Civil, ficando prejudicado o projeto. 

3-5-79- Lido em Plenlrio o Parecer a• 148-<:R; 
17-5-79 - Despachado b Comis.ae. de Consti· 

tuiçio e Ju1tiça, de Serviço Pllblicoi Civil e de Fi
nanças, em vinude do recebimento de Emenda em 
Plenirio. em tumo auplementar; 

12-11·80 - Aprovado na Comilllio de Consti
tuiçlo e Jusliça Parecer contrArio ao Projeto e • 
Emenda de Plenirio; e 

5-5-82 - Aprovado na ComissiÔ de Serviço 
Pliblico Ovil Parecer contrArio ao Projeto e A. 

Emenda de Plenlrio. 
(Dependendo de Parecer da Comissl~ de Fi· 

nança1 sobre a Emenda de Plen,rio.) 

Os Sn. Senadora que aprovam o prouesuimento da 
tramitaçio da mal&'ia permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aporovado. 
A Presidi-ne-la encaminharA o projeto .11 Comi151o de 

Finanças. 

O SR: PRESIDENTE (Aimir Pinto) - 1- 7:· 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 127, DE 
1978 

(N• 1.423/75, na Casa de orisem) 

.................... -... ...-............. 
Andamento: 
27-10.78 - Lido em Plenlrio e despachado lo 

Comissões de Aaricultura e de Finança&. 

3().11-78- Aprovado na Comisslo de Asricul
tura Parecer favorA.vel ao projeto. 

JO..S-79- Aprovado na Comissio de Finanças 
Parec:cr favorável ao projeto. 

14-S-79 - Lidos em PlmA.rio oa Pal'CCCI'CI n'a 
174-CA e 175-<:F, ficou quardando incluslo em 
Ordem do Dia. 

23-5-79 -lncluldo em Ordem do Dia, tem a di .. 
cUSiilo eneerrada com apracntaçl.o de Emenda em 
Pleni.rio de autoria do Senador Saldanha Derzi. 
indo I. Comissio de Con&titui~o e Justiça para eu .. 
me do Projeto e da Emenda e voltando l.s Comi ... 
s6e5 de Agricultura e de Finanças para exame da 
Emenda. 

I:Z..l-80 - Aprovado na Comisslo de Conot•· 
tuiçlo e 'Justiça Parecer pela constitucionalidade e · 
juridicidade e. quanto ao máito. favorlvel ao Pra.. 
jeto e contrArio A Emenda de PlenArio. 
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7-S..SO - Aprovado na Comiuio de Asricultura 
Parecer prtvio. solicitando audi6;ncia da SUDEPE. 

18-11-81 -Aprovado na Comi&Silo de Aaricul· 
tura. sem as informações solicitadas, Parecer favo
rlivel ao Projeto e contrArio I. Emenda de Plená.rio. 

(Dependendo de Parecer da Comioslo de Fi
nanças sobre a Emenda.) 

Os Sn. Senadores que aprovam o proueguimento da 
tramitaçio da ma~ria permaneçam sentados. (Pau111.) 

Aprovado. 
A Pmidl:ncia ençaminharA. o projeto I. Comil&lo de 

Finanças. 

O SR. PRISIDE..,.TE (Aimir Pinto) - 1- 1: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 131, DE 
1978 

(N• 2.961/76, na Casa de oripm) 

Dlopile ... n•--••,..........-• 
---oon~cao·--. .... __ .........,.., 

Andamento: 
24-11-78 - Lido em Plenlrio e delpschado b 

Comill4les de Tran&pones. Comunicações e Obras 
Pllblicas, de Educaçl.o e Cultura e ele Economia. 

O. Sn. Senadora que aprovam o prossesuimento da 
tramitado da mat~ria permanec;arn sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidfncia encaminharA o projeto ls Comissões de 

Transportes. ComuniCBÇÕel e Obra1 P6blicas, de Edu
cação e Cultura e de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - 1- 9: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA S• 93, DE 1980 
(N• 1.151/79, na Ca•• de ori&em) 

Dll,ile ..... -l ........ llkoolo-. ---·....,.whclllo 
Andamento: 
27·11·80 - Lido em Plen4rio e desp•chado b 

Comissões de Minas e Eneraia, de Agricultura e de 
Economia. 

14-10-81 -Aprovado na Comiuio de Minas e 
Eneraia Parec:er favorAvel. 

31-8-82- Aprovado na Comiuio de Aaricultu
n Parecer favorAvel. 

(Dependendo de Parecer da Comisoio de Econo
mia,) 

Os Sn. Senadores que aprovam o prossesuimento da 
tramitado da mat~ria permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidincia encaminharA o projeto I Comluio de 

Economia. 

O SR. PRESIDENTE CAimir Pinto) - 1- 10: 

PROJI:.IO DE LEI DA CÁMARA Nt 95, DE 1980 
lN• 3.308/77, na ca .. de ori..,..l 

llllllhd o Dia N .......... ..-. 
Andamento: 
27-11·80- Lido em Plenârio e despschado l C o· 

misdo de Educaçio e Cultura; 
S-11-81 -Aprovado na Comiasio de Bducaçio 

e Cultura Parecer favor6.vel, n01 termos do Sub5ti· 
tutivo que apresentai 

(Dependendo de Parecer da Comillio de Consti
tuiçlo e Justiça sobre o Substitutivo da Comiaslo de 
EducaçJo e Cultura.) 

Novembro de 1983 

Os Sn. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
tramit11çio da matHia permaneçam sentados. (Pausa..) 

Aprovado. 

A Praid~ncia enr..-aminhari. o projeto de Cnnstituic;ào 
e Justica. 

O SR. PRESIDEIIiTE CAimir Pinto) -I- 11: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA S• 96, DE 1980 
(N• 144/79. na Caoa de oriaeml 

Dellaelldtao*•luezallaalo..........,pruo 
•,...mc~a. 

Andamento: 
3-12·80- Lido em Plenlrio e despach•d~ b Co

miss&s de Con5tituiçio e Justiçtt. e de Finanças. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prouesuimento da 
tramitaçio da mat~ria pennaneçam sentados. (Pausa.) 

A Pn:sidincla encaminharA o projeto .ls Comiss6es de 
Constituiçio e Justiça e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - 1- 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 339, DE 1978 
(De autoria do Senhor Senador Murilo Parafso) 

Dl.,ae .... oallaçlo•..n-•.._(161111o .... ....-.... .... _,..,........... 
Andamento: 

24·11-78 - Lido em Plen&rio e de!lpachado ls 
ComiMC\es de Constituiçilo e Justiça e de Finanças. 

4-6-80 - Aprovado na Comb;,lia de Consti
tuic;ilo e Justiça Parecer favorével. 

4-9-80 - Aprovado na Comiuilo de Finanças 
Parecer favori.vel. 

5-9-80- Lidos em Plenário os Pareceres nts 640-
CCJ e 641-CF, ficou aguardando incluslo em Or· 
dem do Dia. 

9-9-80 -lncluido em Ordem do Dia,~ aprovado 
em I• turno. 

16-10.80 - lncluldo em Ordem do Dia par• 
aprec:iac;io em 2t turno, tem a discu&osln encerrada. 
voltando às ComiSS<leA compctenteo em virtude do 
recebimenlo das Emendas de n• I a 5 de PlenArio. 

11-11-81 -Aprovado na Comissão de Consti
tuiçio e Justiça. Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade das Emendas de Plenirio. 

29..9-83 - Aprovado na Comislào de Pinanc;as 
Puro.."Cr contrário ts Emenda• n'S I, 2 e 5, e favori.
vel à~~o demais Emendas. com Subemenda que ofere
celdent3. 

3-10-83 - Lidos em PlenArio os Pareceres nts 
856-<:CJ e 857-CF,sohre as Emendu, a mat~ria fi. 
cou aguardando inclusão em Ordem do Dia. 

Os Sn. Senadores que aprovam o pmseJuimento da 
tramhaçlo da mati:ria permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

A ma~ria vai ao Arquivo. 

O S.. PRESIDENTE (Aimir Pinlo) - I'""' 13: 

B) Mottrl• em Ira .. ~-· 

PROJEI'O DE LEI DO SENADO N• 210, DE 
I tiO 

Votado. em primeiro turno (aprcciaçilo prelimi
nar da conslitucionalidade, nm termos do an. 296 
do Resimento Interno), do Projeto de Lei do Sena· 
do n• 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar 
Franco, determinando que a Ordem dos Advopdos 
do Brasil opine sobre a acolha de magi1trados que 
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devam inteirar tribunais com jurisdição em todo o 
território nacional, lendo 

PARECER, sob n• 634. de 1983, d• Comissão 

-tle c..dtlllclo e J_., pela inconstilucio
nalid•de. com voto vencido do Sen•dor Jos6 l&nl
coio Ferreira. 

o Sn. Senadores que o aprovam pennaneçam senta
dos. (Pausa.) Rejeitado. 

o &r. 1-or fruco - Sr. Prclidente, peço verir~ 
caçlo de votac:lo. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Vai-se proce
der à verificação solicitada. 

Antes de proceder i verificac;io, a Prandência irt aus
pender a sesdo por lO minutos. a fim de quardar ache
gada ao Pl.cnlirio dos Srs. Senadores. 

EstA suspen11. a snsão. 

f SusprtUQ às I 5 lwnu 'JO minuto.,, 11 H.J.IIo; ,_. 

Mna IIi,, 15 lwr'tU r 55 mllflltos.} 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está reaberta 
a lleiSilo. 

Sendo evidente a inuist6ncia de ..... , a Prcsidencia 
se dispensa de proceder r. verifitaçlo aolicitada, ficando 
adiada a votado da mat~ria. 

O SIL PRESIDE!IITE (Aimir Pinto)- EliA es&otada 
a matma Q)Riitante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinle discurso. Sem revislo do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadorca: 

Venho hoje a cita tribuna para trazer a minha 101ida .. 
riedade ao Governador Roberto M ... lhlcs, de Pcrnam
b\ICO. que ati. eufrentando uma das mua;6el mail ditl
ceis de sua vida cconômica e social. 

O Pais inteiro c:onhetc: a categoria do Professor Ro
berto Mqalhàes que, ao aceitar a sua candidatura para 
o Governo do Eslado, teve o cuidado de dizer que ja
mais, se chcgusse A. governança de Pernambuco, faltaria 
com a sua franqueza ao povo pernambucano. 

O 00110 estado vem perdendo, dia a dia, a sua indlls
tria tbill, com o eneerramento da atividllde de mai1 de 
dez esta~helccimentOI fabris, aumentando assustadora
mente o nllmero de desempreaados, alf:m da diminuição 
do ritmo da con1truçlo c::ivil, que nlo 1:: um fendmeno 
pernambucano, ma11 um fen6meno das arandes capitais 
deste Pais. O Rec:m~. "idade conhecida por sua macroce
ralia, cidade que Gilberto Freire jl c:hamou de inchadK, 
cidade que na 6poc:a do General Cordeiro de Faria, !OU 

Governador, ji tinha mais de trezentos mil maqinais
marainais no sentido de peuoa11 dnocupadas. sem pro
filllo definida e sem emprqo certo - o Recife e o &ta
do de Pernambuco, assol•do por uma """" que j6 dura 
cinco anos, levam o Oovemador de Pernambuco a reqir 
pernambuc:anamente A. demora dOA compromisl01 de or
&anismos c:omo o BNDE. Sabemos que o BNDE e ou
tras orpni~ de cri:dlto nlo vim cumprindo aa auu 
promCSIU. O Governador Roberto M&~alhlca foi vArias 
vezes ao Rio de Janeiro, manteve entendimentoa c:om o 
anterior Presidente do BNDE, com o atual, pelo telefo
ne, c, cm verdade, nio 61lciljuatilicar perante • opinilo 
pllblic:a de uu estado a falta de apoio dol6rslot centraia 
da sua adminislraçlo, quando todo111bem que R.oberto 
Maplhlcs 6 um soldado destemido do PDS. o que roi 
para o Govcrao do atado aob o bandeira do PDS. Por 
iuo. S. Ex• declarou aos principais jornais do Pú que 
nlo iria ficar de braçoa cruzadol. diante do cozinhamen
\o deuaa inatituições na mneua de numeririoa prometi
doi. Bula que oe analioe o problema do plano rodo-
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vilrio, em que poderiam aer aproveitados milhares e mi
lhares de Pemamblh:anos que hoje estio de braços cru
zado!i, que hoje rormam o exmito dos desempresados, 
poderiam ser 11proveitados nes5as abru com os recur10s 
transreridos para o Governo do estado, atravéS de con
vinio5 com o BNDE, como j6 aoonlo.."CU em Lempua dis
tantes. 

Sr. Prnidente, hA, ainda, um problema crucial para o 
Eatado de Pcmam.buc:a: 6 o compromis!iO da Governo de 
Pernambuco em concluir o terminal de combuatlvel do 
Porto de SUAPE, compromisso c:om • PETROBRÁS, 
para que Rec:ire nio perca a Rua heaemonia na diatri
buiçiio de '-"Omhuadvcis para aquela reaiio. Poia bem, at6 
agora nlo foi possfvel concluir o terminal de c:ombustfvel 
de SUAPE. porque eat5. dependendo justame.nle do 
BNDE. 

PernambuQJ. pelo seu Governador, pelos seus parla
mmnares estaduais, pelo1 seus parlamentares rederais c 
pelos seus parlamentares no Senado da Repllblica. tenho 
a certe1.a de que estilo Lodo• unidos ao prulclto e As re
clamações jusUuimaR do Governador Robeno Masa
lhilcs. 

Era isto que tinha a dizer nnta t11rde, Sr. Presidente, 
para que a minha voz, atravts da caixa de ressonância 
que t o Senado da Rep'dhlica, poaaa chesar att Pemam
bu"-o, e posu chesar, sobretudo. ati: os dirisc:ntes dessas 
orpnizaçõe!; de c-liditoa, que niio podem maia adiar os 
seus compromiasos para com o Norde!ite. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conoeclo K pa
lavra ao nobre Senador Marc:o Maciel. (Pausa.) 

S. Ex.• csti ausente. 
Con"-ed,, a palavra ao nobre Senador João Calmon. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE A REI'IS.lO DO 
ORADOR. SERÃ PI!BUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto I-O Sr. Scn•dor 
Itamar Franco encaminhou A. mesa rcquerimenco de in
r armações. 

Nos termo.'i do inci50 VI do an. 239 do Regimento ln
terno, o requetimento serl examinado pela Presidencia. 

O SR. PRESJDt:.vrE (Aimir Pinto)- N•da m•is h•
vcndo a tratar, vou encerrar a pre&entc sesllo. desisnan
do para a ado ordiniria de amanhi a seguinte 
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A)M•*"'-'"11- ........... 

PROJETO DE LEI DA CÁIIIARA 
N• 146, DE 1913- COMPLEMENTAR 

(Em RSime de u!Jtnc:ia - an. 371 -e do Resimento 
Interno) 

Dill<llllio, cm turno dnic:o, do Projeto de Loi da Cã
mara n• 146, de 1913-Complementar (n• 3(83 -Com
plementar, na Casa de oripm). que utabclece critmo 
para a remuneraçlo de Vereadom no cxerck:io clc 1983, 
tendo 

- .. C.-lttdcio e JOIIJco, favorlvel, c:om Emenda 
que apraenta de n• 1-CCJ: 

- .. M .......... favorlvel ao Projeto el Emenda da 
Comillio de Conatituiçlo e Jullliça; e 

- .. ,__, ravorlvel ao Projeto e l Emend• da 
Comillào de Constituição e Justiça, B)M _____ ~ .. Dio ....... o 

Plldrt. IIIUitere ........ r, ....... ... 
(§ I• do art. 3611 do R.oaimento Interno.) 
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z 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 154, DE 197S- COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador l.ui..: Cavalcante) 

Altera u Lili~- ... 7, .. 7 ..... 
.....,, .. ,!1711;e8,u3ole-.... olel!1711;.-
u alllt:osiioo ................. LoboCatopi
...... 17, .. 1Z .. -.bnlole1973;o.,, .. 25 .. 
J-.. 1974; crio o Bo- Noclaaal .. TraMI ...... 
(B.''IT) e ü aubu ............... 

Andamento: 
17-9-75 - Lido cm Plenirio e dcspachadu às Comis

sões de Constituid.o e Juatilia, de Legislado Soc-ial. de 
Economia e de Finanças. 

S-11-75- Aprovadn na Cumissio de Constituiçlo e 
Juatic;a Paro.."Cr pela constilucionalidade e juridic:idade. 

25-3-76 - Aprovada na Comi11io de Legislaçllo So
cial Parecer ravarAvel. com voto vencido do Senador 
Domlcio Gondim. 

4-R-76- A('m~ildo na Comissão de Economia Pare
cer prévio 1101icitando reexame da Comili&àa de Consli
tuic;ilo e Jusliça. 

18-8-76 - Aprovado na Comis5llo de Constituiçlo e 
JuMi..;a. Pa.rcccr ratif~e11ndo seu pronunciamento anterior. 

(Dependendo de Pai'C(.-ere!l das Comissões de Econo
mia c de Finunça5.) 

J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 183, DE 1977- COMPLEMENTAR 
(De uuloria du Senador Nel~n Carneiro) 

"-ta §29, oo ort. 29, a Lei ~r 

"" :16, de 11 ole --.. 1975. 

Andamento: 
I S.9-77 - Lido em PlenA rio e despachado ls Comis

sões de ConstitUi~iàO e Justiça, de l.elislaçlo Social, de 
Serviço Pllblico Civil, dr &.-onorilia e de Finanças. 

19-10.77- Aprovado na Comisüo de Constituiçio e 
Justiça Pai'C(.'CI' pela '-'Dn5tiluc:ionalidade e juridicidade. 

15-6-78 - Aprovado na Comi .. io de 1-Cii•la.;ilo So
cial Parecer contririo. 

20-9-78 - Aprovado na Comissl.11 de Serviço Pllblico 
Civil Parecer contrArio. com voto vencido~ em separado. 
do Senador Adalberto Scn•. 

(Dependendo de Pareceres das Comissões de Econo
mia e de FinanÇBJ.) 

4 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 269. DE 1977- COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Os.ires Teixeira) 

_,...... ...... ort., .. _ .. 
.... Jiole- .. 1--

Andamento: 
17-11-77- Lido em Plenlrio e despachado liComis

.a. de Constituição e Justiça e de Economia. 
11-6-80 - Aprovado na Comiuio de Constituiçio e 

Juslica Parecer pela constitucionalidade e juridicidade. 

29-4-81 -Aprovado na Comiuàa de Ecoaomia Pare
cer preliminar solidtando reu.amc da Comiulo de 
Constituiçlo e Justiça. 

28-4-82 - Aprovado na Comiuio de Conotituiçio o 
Juatiça (twXame soli<itado pela Comiaio de FA:onomia) 
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Parcc:er ratific:ando aeu pronuneiamento ant.enor, com 
voto vencido do Senador Bernardino Viana, e voto ven
cido, em separado, do Senador Hugo Ramos. 

(Dependendo do Parecer da Comissio de Economi•.) 

5 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 293, DE 1977- COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Franco Montoro) 

Moplla • _.lo .. _,..., -lfel. 

-~ 
Andamento: 
25-11· 77 - Udo em Plenlrio o despachado 11& Comi .. 

lilos do ConsUtuiçio e Justiça, do Loalslaçlo Social, do 
Asricultura o de Finançaa. 

16-5·79- Aprovado na Comiulo de Conllituiçio o 
Justiça Parecer pela constitucionalidade e juridicidade. 
nm termos de Substitutivo que oferece, com voto Yenci
du do Senador Holvldio Nunes. 

»9·79- Aprovado na Comisslo do Loaislaçio So
cial PKrecer favorlvol ao Projolo. 

18-6-10 - Aprovado na Comisslo do Asricultura Pa· 
reccr contrArio. 

(Dependendo de PKrecer da Comisslo de Finanças.) 

' 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 121. DE 1978- COMPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Vaaconc:oloa Torns) 

o-.J. ... o--.. 1'15-PASEP lOja .,_ .............. .......... 
Andamento: 
11·5· 78 - Lido em Plenlrio o despachado 11& Comil

lilos do Constituiçio o Justiça, do LoaiJiaçio Social, de 
Serviço Pllblico Civil o do Fioançu; 

1().9-79- Aprovado em Plonlrio o Requerimento ot 
312, do 1979, de tramitaçlo conjunta com os Projotoa do 
Lei do Senado nts 153, 159.252 o 330, dol978; 50 o I 52, 
do 1979- Complementares; 

IG-IG-79 - Aprovado na Comiosio do Conotituiçlo o 
Justiça Parecer ravorAvel, nos termos de Substitutivo que 
oferece; 

7-S.II - Aprovado na Comiasio de Losislaçio Social 
Parecer contrArio ao Projeto, ao Substitutivo da Comia
alo de Conatituiçio e Justiça, e aos de~aia Projetoa que 
com ele lramitam: e 

22-IG-81- Aprovado •• Comiuio do Serviço Pllbli· 
co Civil Parecer privio solicitando a aneuçlo do Proje
to do Lei do Senado n• 120. do 1981- Complementar. 

(Dependendo de PKreceros das Comislilos de Serviço 
Pllhlico Civil o do Finançaa.) 

7 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 56, DE 1979- COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Henrique S•nUIIo) 

Cito a nallo _,..._. .. GoYala- GO, • 
....... ut. 161 • Cooolltaft:lo ,._ 

Andamento: 
4-4-79 - Udo em Plonlrio o despachado 11& Comi• 

.aa de Conatituiçlo c Justiça e ele Economia. 
19-3-80 - Aprovado na Comiasio do ConoUtuiçio o 

Justiça l'llrecer pela consdtw:ionalidado o juridicidadc, 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) 

com ·voto vencido em aeparado, do Senador Murilo Ba .. 
dar6. 

(Dependendo de Parecer da Comisslo do Economia.) 

I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 138, DE 1910 
(Do autoria do Senador Joa6 Samoy) 

-•llllpootoallodoralo, -....e-'<lplo .... - .. r·~····- ...... 
Andamento: 
IU·IO- Udo om Plenlrio o despochado 11& Comio

.ae. de Conotituic;lo e Juotiça, do Educ:açlo o Cultura e 
de Finanças. 

' 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nt IS3, DE 1910-

PARPLEMENTAR 
(De autoria do Senador Frnac:o Montoro) 

Eatabole '""o PIS/PASEP _. _,... _. --·ladlceN_ .. ..._ .. c_ .... 
AndamenLo: 

2(1.6-10- Udo em Plenlrio o despachado 11& Comil
lfles de Con•tituiçlo e Justiça, de J..eaislaçlo Social, de 
Economia e de Finanças. 

I·IG-10- Aprovado na Comiulo de Constitulçlo o 
Justiça Parecer pela constitucionalidade e juridicidade. 

4-6-81 - Aprovado na Comiulo do Lqiolaçlo Social 
PKroc:er favorAvol . 

lf>-9-81 -Aprovado na Comiulo de Economia Paro
cor ravorlvel, com voto vencido do Senador Oabriol 
Hermes. 

(Dependendo do l'llrecer da Comilllo do Finan;u.) 

10 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 230, DE 1980-
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Orostoo Quercia) 
EIHaa.....,. ... ___ tn.olhado>-

1'01 ruols.- ..,......_ 
Andamento: 

II·P.IO- Lido em Plonlrio e despachado Ao Comia
.a.. do Constituiçlo o Justiça, do Loaiolaçlo Social o de 
Finanças. 

11 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 298, DE 1910-
COMPLEMENTAR 

(De autOria do Senador Aman1l Furlan) 

. A-.ta ...... lrolLol c..,J_r.,ll, 
do 25 .... 1 ... 1971. 

Andamento: 

21·1 G-10- Lido em Plonlirio o doopachado 11& Comio
saos do Conotitulçlo o Justiça, do Lqislaçlo Social o do 
Finanças. 

Novembro de 1983 

12 

PROJHO DE LEI DO SESADO N• 318, DE 1980-
COMPLEMENTAR 

......... olllnCio •• Lll Compl-•• 11, do 
25 .... 1o .. 1971, ... loollblla a Praanma .. A .. 
olodnda ao Tnllalllldor Ronl. 

Andamento: 

11·11-80- Lido em Plenlrio o despachado 11& Comil
lilos do Conllituiçlo o Juotiça, do LoaiJiaçlo Social e do 
fo"inanças. 

<I Matirla •• .,._. __.. 

13 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 210, DE 1910 

Votaçlo, em primeiro turno (aprociaçio preliminar da 
<Onstituciona!idado, ... tcnnoo do art. 296 do Rqpmon· 
to Interno), do Projolo do Lei do Senado n• 210, dol910, 
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advopduo do Bruil opine aobro a eoc:olha 
de mqistrados que devam intq;rar tribunai1 com juri• 
diçlo em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n• 634, do 1983, da Comiulo 

-.. c-... o J.rlca, pela iDc:onsUtucionalida· 
do, c:om voto vencido do Senador Joo6 l1nlcio Ferreira. 

O SR. PRil'SIDEIIoTE (Aimir Pinto) - Eat6 encerra· 
da aiCIIIo. 

Lrwuor•Jt a ... s~o IÚ 16/ronu • 11 mllrviDoJ./ 

~u,........,.. ......... 
CONCUR*' PIJBLICO PARA ASSESSOR PARLA· 

MENTAR 

AVISO 

Para atendimento as uiahciu conatantll do item 
2.5.2 e oua• ollnou, do Edital publicado no "Dilrio do 
Congresso Nacional", ~o 11, de 27 de outubro de 
19113, a Coordenaçlo Ooral do Concuno, tendo em vilta 
01 princlpios e diretriZBfi emanadoa do Proarama Nacio
nal do Dosburocratizaç.lo e acolhendo propolla oriunda 
do O ,.ao aocutor do Conrinio FUJI.SF, resolve adotar 
u seauintes providincias: 

I') a autonticutado documental podorl oor comprova
da mediante simples dec:luaçlo do candidato (ou seu 
procurador), com uprosaa usunçlo de rosponoabilida· 
do, do que o documento aproaontado 6 c6pia llol do oriai· 
nal; 

2') a data de concluslo do cuno superior (att 
31.12.78~ quando nio r,.urar no respectivo diploma ou 
documento equivalente, poderA aer comprovada median .. 
te declaraçio da Univenidade ou eatabelec:imento onde 
o candidato se araduou. ou atravta do competente hiJ.. 
t6rico CKOiar; 

3•) quanto A habililaçlo de nível1uperior, ac:eitar ..... a 
tam~m a comprovaç.lo prh'ia atravb dos res;istro• em 
Conselhos Profi.ssionais, assim como a declaraçlb da u. 
nivenidade (ou estabelecimento onde O candidato IC 8rl 
duou). de que o processo de registro do respectivo dipl,,. 
ma se 1c:ha em andamento. daldc que. em qualquer li· 
tuaçlo. o candidato (ou leu procurador) ae comprometa 
a. em caso de obter clusiftcaçlo no Concuno, apresen .. · 
taro diploma devidamente registrado,10b pena de perda 
do direito A contrataçio; 

4') i. falta ele qualquer documento uisido, aceitar-te
' inscriqlo condicional do candidato. com a declara.;lo 
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de que att 15 (quinze) de deaembro de 1983, impmeri
vclmente, a:ibiré a documentaçlo restante, 10b pena de 
cancelamento automAtico de sua iniCriçio (111m direito I. 
resLituiçllo da taxa a que se rerere o ilelll 2.4. do Edital). 

Bruo!lia, 22 de novembro de 1983.- A Coordenaçilo 
Qerul. - Profcuor Cliudio Ucio CQI\a -pelo E•ccu
tor do Convenio. - Senador HIMI.,. Sudlle - I•· 
Se..-:ret.Ario. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO MISTA 

........................ lllr,.._. ....... 
l'nJIIe do Lll• 4, do ltu- (CN), 1110 ''6pile _......, .. _ ........... _ ....... . -........... -...... -... ,... ...... .. _lo ........... -.............. _ 
.. _., ... njonodo do tnhlbo, lllrirloatnor-
dldrlo,eü.m....,lllllldM". 

Ala do 30 nolllo, Nllllldo • :l!ldo....,. do Jtu 

Aoa vinte e nove dias do mà de junho do ano de mil 
noveeentos e oitenta e uts, b dez horas, na Sala de Reu
ni&• da ComiNio de Finanças. no Senado Federal, pre
sentes Ql. Senhores Senador Carlos Chiarelli e Deputados 
Marcelo Gato. Nelson Wadekin, Francisco Amaral, 
Jnna P~~&~oni e Sebastlo Atafde. re6ne-te a Comiuio 
mista do Conaresso Nacional, incumbida de estudo e pa
rec:cr oobre o Projeto de Lei no 4, de 1983 - (CN~ que 
.. dispõe 10bre IUCisio de contratos de trabalhos e ICUI 

efeit01: modifica normas aobrc a arcve motivada por 
atraso no PIISamenlo de sallrios, aobrc diufdio coletivo 
em caao de areve. aobre jornada de lrabalho, horlrio ex· 
traordinlrio, e dA oulras providencias", para ouvir as 
palestru.. acauidu de debates, dos Senhores Arnaldo 
Suuekind, ex· Ministro do Trabalho e Wqner D. Oiglio, 
Proreuor da Univcnidade de Slo Paulo- (USP) e espe
cialillla em Direito do Trabalho. 

Dando inicio 101 trabalhoo, o Senhor Presidenlc da 
Comissão, Deputado Franciaco Amaral, comunica ha· 
ver recebido Ollcio da Liderança do Partido Democriti· 
co Social - (PDS). no Senado Federal, incl'~eando o Se
nhor Senador Lourival Bapliala para intesrar a Comia
alo, em 1ubstituiçlo ao Senhor Senador Jutahy Mqa
lhlel, qradoee • presença doo convidadoa para as polel
lru e do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
Dr. Coqueijo Cosia. Em sesuida, concede a palavra ao 
Senhor Arnaldo Sussekind. 

O Senhor Arnaldo Suuekind demonstra sua arande 
1a1ilfaçio em particular doa debaiCI da Comiulo e paa-
18 a razer uma anAlise do Projeto de Lei n• 4, de 1983 -
ICN). Sesundo ele, o Projeto confilura al1um prosreooo 
na deoejada e necaslria atualizaçilo da L.,.ialaçlo do 
Trabalho. mas nio auesun~ a mais importante reivindi
cação doa trabalhadorc& e dos estudiosos em direito do 
trabalho. que 6 a ~e~urança no empresa, reualta, no en· 
lanto. q~te o dispositivo em uame atenua, mu nlo re
move. arave violaçlo ao principio da liberdade sindical, 
que corraponde l intervenclo em 111tidades linclicais 
por atol administralivos e. para melhor entendimento de 
aeus pontos de visla, paS18 a discorrer aobre oa itens elo 
Projeto. PI'OIIIquindo, o Senhor PreaH!enu: <oncede a 
palavra ao Senhor Wagner D. Oialio, que ulema sua 
concordl:ncia com a!l ponderações do Senhor Arnaldo 
Suuc:kind e passa a fazer con11ideraçc}e5 auplementares 
sobre as principais alterações in~eridaa no Projeto. 

Em ~eguida. fazem uso da palavra. em forma de deba .. 
ta. 01 Senhores Senador Carlos Chiarelli - Relator do 
ProjCIO, Arnaldo Susr.ekind e War:ner D. Oiglio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Encerrode oo debata, o Senhor Pmidenle eulta oo 
convidados pelos brilhant.es pronunciamentos e o Rela
tor da madria, pela et'etiva panicipaçio nos deballl. 

Nada mail havendo a tratar, 6 dada por encerrada a 
reunilo e. para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, 
Alislenle de Comillào, lavrei a presente Ata que, lida e 
aprovada. aert uainada pelo Senhor Presidenle, demais 
membros da Comilllo e irA l publicaçlo, juntamente 
com os apanhameniOA taquigréfic:os du pale&tru e dos 
debates. 

ANEXO À ATA DA Jf REUNIÃO, REALIZA
DA EM 2P DE JUNHO DE 111/JJ. ÀS DEZ HO
RAS, SOBRE O PROJETO DE LEI NP4, DE IIIIJJ. 
CN. QUE "DISI'OE SOBRE RESCIS:lO DE 
CONTRATO DE TRABALHO E SEUS EFEITOS. 
MODIFICA NORMAS SOBRE A GREYE MOTI
VADA PORATRASONOPAGAMENTODESA
LIRIOS. SOBRE DISSIOIO COLETII'O EM 
CASO DE GREYE, SOBRE JORNADA DE TRA· 
BALHO. HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. E DÁ 
OUTRAS PROYIDtNCIAS", COM A PUBLI· 
CAÇAO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO 
SR. PRESIDENTE DEPUTADO FRANCISCO 
AMARAl. 

O SR. PRESIDENTE (Fran<ioco Amoral)- Sn. Se
nadores e Sn. Depuladoa, damos inicio aos nossos ln .. 
balhos. 

Ir. Comissão Misla, incumbida de caluda e parecer 
oobre o Projeto de Lei n•04, dei983-(CN), que "DiapBe 
sobre raclsão de ContraiOI de trabalho e ~eus eteilos; 
mudiraca nonnas sobre a sreve molivada por atraso no 
pagamento de aaiArioa, sobre dillfdio colativo em caso 
de areve, sobre jornada de lrabalho, hortrio extraordi .. 
nArio, e dA oulras providencias, re6ne-se para ouvir os 
ilustres convidados, Dr. Arnaldo Su•sekind e Dr. Was
ner D. Gillio. 

Esta Presidincia comunica. inicialmente. que a lide
rança do PDS indkou o Sr. Senador Lourival Baptilla 
para intearar a Comiulo, em aubstituiçio ao nobre Se
nador Jutahy Mqalhiea. 

Em virtude da importlncia da mat6ria, ata Prcaidan .. 
c:ia, em comum 11cordo com o Sr. Relator, resolveu BOI i
citar uma prorropçlo por 8 (oilo) dias. do prazo reei .. 
mental destinado A Comiuio. 

Aaradeço honrado a p-nça doa Sn. Arnaldo Suue
kind e Wq:ner D. OiJiio. 

Quero reaistrar lambma aqui a presença Jempre ami .. 
p. 10111pre conronadora do Minillro Coquqjo Coita do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Concedo a palavra ao nobre Ministro Arnaldo Sua• 
kind. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND- &mo. Sr. Presi
dente data Comilllo, Exmo. Sr. Relator, meus nlhos 
amiloo Deputado FranciiCO Amoral e Senador Corloo 
Alberto Chiarreli, Sr. Presidente em aerc:kio do Tribu
nal Superior do Trabalho, Sn. Senadorea e Deputadoo, 
meu colep proreosor Wqner O. Gillio: 

Foi com arande IBliafaçlo que ac:eilei o convite que 
me fonnulou 1118. Comillio para uma anAiiae do Projeto 
de Lei no 4, de 1983. 

O Projeto conr,.ura aiJum prosnuo na deoejada e ne
o:esolria atualizaçlo da L.,.ialaçlo do Trabalho, mu nlo 
a51C1Ura a mais importante reivindiaçio dos lrabalha .. 
dora e d011 estudí0101 do direito no lrabal'ho: a II&U .. 
rança no empreao. 

Outroaim, atenua mas não remove violaçio ao princi
pio da liberdade sindical, que cxtrre1ponde I. intervençlo 
em entidades sindicais por atas administrativos. 

O art. I•, no seu capul. trata da comunicaçlo da des
pedida ao empregado, que deve ser feita por eiCI'ito, com 
a motiva('iio ou a inc:~~.isti!ncia deua motivaçlo. 
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Trata--. sem ddvida, de um avanço na legislaçio do 
trabalho que vem oendo clerendida bl muito tempo por 
estudi0101 do dircilo do trabalho~ 

O próprio Tribunal Superior do Trabalho, em ac:6r
dlos referentes a diasldios coledvos, cheaou a introduzir 
asa cla6sula, criando para o emprq:aclor a obripçlo de 
comunicar 01 fatos determinantel da dapedida do em .. 
pregado e o fez. pela primeira vez. por coincidencia, num 
ac:6rdlo da lavra do entlo Minialro Interino do Tribunal 
Superior do Trabalho, Proreuor Wqner D. Gillio. 

Tambtm no anteprojeto de lei de atualizaçlo do CL T, 
que foi elaborado por comisslo que live a honra de pre
sidir, cua providencia foi in~erida em ~eu texto. 

O efeito prAtico maior deua medida, a meu ver, 10 r. 
Rete na lramitaçlo dos processos na Justiça do Traba .. 
lho. Hoje, um empresado que 6 de•pedido com jUJtK 
causa ou com aleaaçlo de justa causa, que nlo recebe. 
portanto. nem indenizacão de antia;Bidadc, nem o Fundo 
de aarantia que lhe: pertence, cue emprepdo, ao recJa .. 
mar contra sua despedida na Justiça do Trabalho. nlo 
sabe qual o falo determinante da sua despedida. 1110 tor .. 
na impoufvel a ele apraenw .. se na primeira audiincia, 
na Junta de Conciliaçio e JuJsamento, com a proYII, in .. 
clu11ive testemunhal, capaz de ilidir eventual acusaçilo. 
Ele16toma conhecimento da ralta que lhe 6 atribuldo no 
momento da primeira audiencia. o que importa em levar 
o juiz a adiar a audiencia de inslruçlo e juJaamento, que 
6 dnica. para tantOA dias depois - e infelizmente eues 
lantos dias são muitoa. dada a hipertrofia da Julliça do 
Trabalho - quando ele se apreaenlarA com 1uas leiloo 
munha1. 

Com Clll comunicaçlo ao emprcpdo o Juiz do Tra· 
balho podert u.isir que o reclamante IC apresente l pri· 
meira audl6ncia jA munido da11UB1 provas, porque elejA 
sabe do que estA sendo acusado. ~te 6 o efeito prAtico, 
al&n do aspecto de consideraçlo ao ser humano. Comu .. 
nillllr ao empresado • razio de oua despedicl• 6 also que 
se justirlca por 1i mesmo. 

Lendo o artiao que. a re&peito c:onsla do projeto eu 
anoto, entretanto, àta ..-.. , algumas imperfeiG6es: em 
primeiro lqar ele nio estabelec.:e prazo. Ora, a despedi· 
da, nem 1C111pre pode ~er comunicada no momento em 
que ela se c:on1uma. Deve-u dar um prazo ao emprep· 
dor para comunicar eua deopedida por eocrito ao empn
aado. Mesmo porque esiBm.OI num Pa[1 desisualmente 
deAenvolvido, onde convivem. ao lado de aranclet empn. 
su, outi'OI de m&lio e peqiiCIIO porte, e at6 as micro
empresas, onde nlo hA uma aaeuoria capaz de propi .. 
ciar imediata c:omunicaçlo do fato determinante da reei· 
ola do c:ontrato de lrobalho. 

Mas. a meu ver, o maior defeito de Upolliçlo 6 preten· 
der que se qualifique juridicamente a jusla ca11111, tal 
como a den6ncia no Direito Penal. Como 1e sabe. no Di
reito Penal, o Mini1t6rio Pdblico, 116m de revelar o falo, 
enquadra-o num dos modelos de delilo ou de c::rime pre
villloa no C6cfiso Penal. E iuo 6 viivel em se tratando do 
Minist6rio Pllblico, que conhece Direito, nlo o 6 em re
laçlo • maioria doo emprepdona. que nlo conh-.. 
direilo e nio dispõem de aueaoria jur(dica. 

Acho que o anigo I• viu a isso. porque estabelece no 1 
1•: 

"Quanto motivada • resc::ido cxplicill,....., na 
comunicaçlo a oc:ontncia de julla Causa, 001 tere 
moa do an. 482." 

Ora, ao panes na J...Ciça do Trabalho dlo oo ratos. o 
juiz aplica o direito. O imporlanle 61aber o fato: o Sr. foi 
de~pedido compareceu embriagado ao 1erviço; o Sr. foi 
despedido porque furtou um ohjeto. A qualiriCICio jur( .. 
dica do fato nl.o importa. 

Por isso mamo, prefiriria que se adotasse a redaçio 
do anterrojeto de lei elaborado pela Comildo a que me 
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referi. da qual participou, para honra ROIIB, o hoje Sena
dor Carloo Alberto Chiarem. 

Ela diz simplesmenu:: 

.. A. demisslo deverA ser comunicada ao empreaa
do por escrito, com a indicaçlo dos fatos que a mo

. tivaram. no prazo de 10 dias." (129, do art. 73, do 
anteprojeto de lei de alualizaçio da CL n. 

Conván tambf:m referir-se, no projeto, ora em u.ame, 
a contrato de trabalho por prazo indeterminado, porque 
o contrato de trabalho por pnzo indeterminado nlo IC 

reseinde, extinguHU. A den(incia do empregador pode 
ocorrer no contrato por prazo determinado aumente no 
curso do prazo contratual: mu, pelo implemento do ter
mo, o contrato se utinsue, nio ae re&einde. Enllo nio 
hã que se falar nem em justo motivo, nem em justa eau
aa, nem em comunicação ao emprepdo, porque IC ele 
foi contratado por um ano, 18be que, com o implemento 
do tempo nio tem mais o emprqo. 

Passemos ao §2' do art. 1• e ao art. 2•. que lratam de 
um dOA pontos mais polbnicos no aluai eslAJ:io do liste
ma jurklico bruileiro de prot.ec;l.o ao trabalho: a chama· 
da despedida imotivada e sua1 eonseqGencias. 

O Brasil. como todos os Srs. sabem, foi o primeiro 
pala a adotar, para os trabalhlldores em aeral a estabili· 
dade 1bsolula no ompresu. A esl•biHdade abloluta era 
adquirida (hoje nio hl mais emprqados nlo-oplanlea, 
116 oa anlisoa) após um lonao prazo de prestaçio de ser
viços: lO anos. E se traduzia num direito quase absoluto 
do emprc:sado ao emprego. Direito que Paul Durant. um 
dos maiora juristas do Direito do Trabalho, j6 falocido, 
denominou de ,......tod • .._.... Esae direito, por aer 
tio absoluto, importa, tambán, numa restric;lo muito 
forte ao poder de comando, o poder de administrac;l.o do 
empregador. E a conseqlliru:ia disto, que ocorreu nl.o s6 
no Bruil, mas tambbn em outros pafses, foi que 01 em· 
prqadores, temerosos das restrições que adviriam para 
eles no seu poder de administrac;ilo, passaram a nio dei
xar os emprc:sados completar o detenio gerador do direi
to li estabilidade. 

Obstante, aquilo que visava à segurança do trabalha
dor r sua famma, se transformou num fator de insesu
ranÇII p•r• o Lrabalhador o ••• famDia, porquo o l111ba· 
lhador, ao chegar aos 8 anos, 9 anos de empresa, ia todo 
dia ao trabalho numa in~e~urança psicol61ic1 total, por 
nio saber R chqara o dia da deaola. 

Dai ter suraido uma aova teoria, na Ah:manha, na f'O.o 

forma lesislativa de 19SI/S2, que 6 a teoria da nulidade 
da despedida arbitriria, tambán conhecida como estabi
lidade relativa. Qual a diferença data para a estabilidade 
•boolula? ~que a eolabilidade relativa~ adquirida ap6s 
curto prazo de visincia do contrato de trabalho, em p
ral de 6 meses a um ano; mu o direito que pra nio 6 
uma estabilidade absoluta, porque o empresador man
tb1 o direito de despedir o emprepdo. nlo apenas nos 
casos de falta 1rave, mediante autorizac;io da Justiça do 
Trabalho ou de extinc;lo da emprea ou do estabeleci
mento, mas desde que haja motivac;lo. E que motivac;lo 
6 nsa? Segundo a jurisprud6ncia fonnada com base na 
Lei Alemi, slo os motivos de ordem diiCiplinar, de o,.. 
drm tlx:nica ou de ordem econõmico-financeira; ~rndo 
que recente convenção da OIT introduziu ainda motivos 
de natureza estrutural da empresa. 

Vale dizer que, com esu teoria, o empregador, H estA 
tolhido no ICU direito de despedir o emprcaado depois de 
um ano. vamos dizer, 1e111 motivo nenhum, nlo estA im
pedido de despedi-lo oe hou- qualquer - motivoa. 
Por exemplo, o emprepdor tem em lUa fAbrica 10 teares 
trabalhando em cada um dos empregados. Ele substitui 
euea 10 teares por um meçanismo automatizado, que vai 
fazer o trabalho dos 10 teares, e que precisa apenu de 
um operador desse conjunto. Evidentemente •a despe
dida 6 motivada por raz6el de ordem lknica: llleaflima, 
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porque nlo IC quer acabar com a empresa, quer ae prole
ser o emprepdo manlendo proleçlo adequ•da a empre
aa. O mesmo 10 dA por motivos de ordem ec:onômica, 
como as crises conjunturais, ou de ordem financeira, 
como a falta dr capital de airo, por exemplo. 

Mas no Brasil acabou«. praticamente, com a estabili
dade. ao R instituir o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servic;o. apesar da norma prosramAtica do art. 16S, n• V. 
da Constituiçio, que fala em intesndo do empresado 
na empresa. Na verdade, a instituic;io do resime do Fun
do de Garantia acabou com qualquer estabilidade do 
emprcjado no emPreso. obstando sua intqraçlo na em
presa. Criou. assim, uma in1111uranc;a para o trabalha· 
dor, que alcança ati a possibilidade de reclamar os seus 
direiloo. E a lendmcia d• lesiolaçio comparada o. bem 
usim, do Direito Internacional, vale dizer das c:on
venc;&s da OIT, 6 no sentido de se adotar essa teoria da 
despedida arbitrAria com carilor seral. Em 1963, ola foi 
objeto de uma recomendaçlo da OIT, a Recomondaçlo 
n' 119/63. Essa recomendaçlo diz o IICI!uiniC: 

"Nio se deve proceder a terminaçlo da relaçio 
do trabalho a menos que uista uma causa justifiCa• 
da relacionada c:om a capacidade ou a conduta do 
trabalhador ou que se baseie nas necessidades de 
funcionamento da empi'C58, do estabelecimento ou 
do ~rrvic;o." (Item 3, n• I, da Recomendac;lo n' 
119/63.) 

Depois dessa reoomendac;lo, que j6 consaara. portan
to. a.linha iniciada com a reforma lq;islativa da Alema
nha de 19SI/S2, vlrioa paioea paaaaram a adotaresoe ois
tema. E a OIT, num estudo que fez para um debate aeral, 
para a revisão pral da mat6ria, ocorrida em 1982, com a 
aprovac;ilo de uma nova c:onvenc;lo, a Convcnçlo n• 
158/82. classificou os par5C5 que a adotam em quatro 
grup01. 

Primeiro: palses em que a legb•lac;lo prev! a c:ontinui
dadr da relação de trabalho como reparado llnica ou 
principal, ou como reparaçlo pnulvel em casos de des
pedidas lnjustificada!i. Em certos palses a anulação de 
uma dc!ipedida injustificada e/ou a reitqrac;io, 6 a llnica 
reparac;Ao prcvi111ta pela legislaçlo e. ponanto, u organi5-
mo deve concedf..la, se estima que a despedia roi inju5ti
ficada. Tal & a oiluaçilo da Argélia, Áustria, Bui&Aria, 
Etiópia, fiUpinas, Hungria, lndonáia, Iraque, ItAiia. 
Repllblica Democriti~a da Alemanha. Roml!nia, 84,,. 
mAiia, TchccoslovAquia e Unldiio das Repllblicas Socia
listas Sovi~cas. 

Segundo grupo: em vArios pafses os tribunai5 devem 
anular a despedida e/ou determinar a reitqrac;io, em 
caso de despedida injustificada, se assim solicita o traba
lhador. Porbn, este, apenas este, tem o direito de pedir 
uma indenizaçlo no lugar da reitesrac;lo. ~ o caso da 
Árabe-Libia, do J•pão, do Peru e de PoriUJKI. 

Terceiro 1rupo: de conformidade com alesislou;lo de 
outros palies, os tribunais competentes podem anular a 
despedida, determinando a reitegrac;lo. ou conceder 
uma idenizaçio. Fica, portanto, a crit6rio do Tribunal, 
ainda que em al1um desaea palses a lesislaçlo presc:reva 
as circunstâncias em que o Tribunal pode converter a rei· 
tegrac;lo numa indenizac;lo. Este 6 o c:uo de Antfsua, 
Bangladesh, CanadA com respeito a pessoa amparadas 
por contratos coletivos de jurildiçlo federal, lndia, 1,.. 
landa. Kõnia. Mbico, Noruega. Nova Zelindia, Paquis
tlo. Singapura. Trinidad e Tobaso. 
· Finalmente o 4' arupo: em vArias parse1, a conc:ludo 
de que uma despedida foi injustificada, detennina sua 
anulaçlo, com uma ordem de reitesrac;io do trabalha
dor. como no Canso. na Espanha e Venezuela. ou dA di
reito ao orpnismo competente de propor a reitegraçlo, 
como na França. ou de conceder, o ICU arbltrio, l reile
lrac;lo ou l indenizaçio, como a Holanda e alnslaterra. 
Porim, se o empreaador se nega a reitegrar o trabalador, 
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IICISC 4t 1rupo, o orpni!imo competente deve conceder 
uma indenizac;iio. Esclareça-se que no Candad6, nos Es
tados Unidos. em Chipre, na Dinamarca. na Finlindia e 
na Sukia. a arandr maioria dos contratos uoletivo1 de 
trabalho. não a legi51ac;iio, mas os ~ntratos coletivos de 
trabalho, contim clAusulas 10bre essa proteclo. 

Quais as razões v&lidas para a despedida? 
A Convenção n• I SI. foi aprovada em junho de 82. 

Tem, portanto, I ano, r faço um parintese para dizer que 
essa convenc;ilo foi aprovada por uma larsa margem de 
votos dos ISO pafses que compõe a OIT, a totalidade dos 
delqados trabalhadores, e parte dos delesados emprega
dores. Infelizmente. entre os nove parse5 qur nlo derm o 
Ru voto favorivel, se inclui a delca:ado aovernamental 
bra1Heira, que era presidida pelo atual Ministro do Tra-
balho. · 

Es11 convrnc;lo considera, como razões vAlidas para 
d .. pedida: I) a conduta do lrabalhlador, quando haj• 
falta oU violaçio da disciplina: 2') a incapacidade do tra
balhador, isto 6, caRncia de qualificac;&s para prc1tar o 
trabalho para o qual foi contratado o trabalho satisfa
tório; 3') au&encia do trabalho ou incapacidade resultan
te de acidente ou enfermidade: 4') motivos de lndole ec:o
n6mica, tccnolóska, estrutural ou similar. 

Essa convenc;lo expressamente estabeleceu. no 1111 ar
tigo 2'. que as normas em foco não se aplicam aos con .. 
tratos por prazo determinado. ou para cenas tarefas, de
vendo ser previstas as prantia1 contra o uso de contra· 
tos de durac;lo determinada, que tenha por objetivo eli
dir a prnteçlo prevista. Não se aplica, ainda. aos contra· 
tos de prova ou experil!ncia. o que 6 óbvio, mas estA ex· 
prasamL"Dte c:onsisnado. E, bem assim, aos trabalhado
res contratados. em car6ter ocaRional, para um per(odo 
dr eerta durac;io. o que caracteriza uma forma de con
trato por praZIJ determinado, nlo em face do tempo. ma5 
em face do !lel'viço. 

O arti&loJ 4• repete, praticamente, o disposto naquela 
recomendac;ilo 119, de 1963. A nova convendo no seu 
artiso 4• diz: 

••não &r por6 fim l relaçio de um trabalhador. a 
meno11 que a:i1ta para Isso uma causa ju1tif~ada re
laci~oJnada com a sua capacidade ou a sua conduta, 
ou baseada nas necessidades de funcionamento da 
empraa, estabclc~imento ou erviçu." 

A re.:omendaçiio complementpr da Convenc;lo n• 158 
cstabel'" que o emrregador deve comunicar por escrito, 
ao trabalhador, a sua decilio de despedi-lo, c, a pedido 
date, deve expor-lhe por escrito o motivo ou motivos da 
terminação do contrato de trabalho (itL'RI 12 e 13) 

Prev6 a Convenc;ilo ainda, o recurso contra a despedi
da arbitrária para Tribunais. ou organismo5 neutros 
aonde nio hi tribunais do trabalho. Em outras normas 
complementarei, dispõe sobre õnus da prova (mat6ria 
tknica. de Direito Proce5Sual) que nio interessa especifi· 
camente ao projL"lO de lei submrtido a esta ilustre Comis
. slo Mista do Congi"Ciflo Nacional. 

O que Bostaria de assinalar, neste ensejo. 6 que a Co
miuio elaboradora do anteprojelO de atualizac;iio geral 
da CLT. aquela que eu presidi e da qual o Senador Car· 
los Chiarelli foi um dos membros de maior relevo, ela 

. tentou incluir a proibiçi.o da despedida arbitrAria nas 
disposic;ões de incidõncia aa-al. Mas nio obteve do Go
verno, tal como assinalamos no relatório, autorizaçia 
para tanto. O Governo nos trllll5mitiu que desejava atua
lizar a CLT, mas nlo fazer uma reformulação profunda 
da legislaçlo trabalhista bruileira. 

Entretanto, a Comillllio, como que numa espic:ie de 
ensaio, teve oportunidade de introduzir, por inteiro, essa 
teoria, com aplicaclo restrita, i1to ~. aproas para os em
prepdos eleiiOI para as CIP AS (Comissões lnlmlao de 
Prevenc;ilo de Acidentes de Trabalho.) AliAs eue disposi
tivo roi inclufdo no capitulo sobre segurança c medicina 
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de trabalho, que jA foi transformado em lei. Hoje. o arti· 
10 165 da Consolidaçlo c:onsqra a fórmula aleml, boje 
fórmula da Convençilo da OIT n• 168. oobre a despedid• 
.trbitrAria.. porán com aplicaçlo restrita aos empregados 
eleitos para as CIPAS. 

Durante, os entendimentos havidos pela ilustre Depu
tada I vete Varp5 e o Governo Federal, eu ouvi na televi
lilo, e li depois no5jornais, que a Deputada anunciava a 
aduçllo da rórmula alemã, nesse projeto. Mas, na reali· 
dadc, tste projeto nlo adota a r6rmula de dapedida ar
bitrt\ria c:um a5 5Uas conseqf.lé:ncia!i. jurldic:a5. O projeto 
melhora, nllo hã dúvida, mas nlo resolve o problema 
'lUC CIEC'IU roc:aJilando; ele apenas Cria a figura da despe
dida imotivada ao lado da jâ ClliRtente, da despedida, 
Sem ju5lB CBU!W.. J::: quandO 8 dapedida ror imotivada, 8 
L"UnKt.~tli:ncia nlo ser-.1 a reintegraçlo do emprq:ado mas 
simplesmente o aumento da indeni7.açilo de antiguidade. 
Quando se tratar de empregados nilo-optantes do Fundo 
de Ciarantia, haverá um acrbcima adicional de 20'5.: hê 
indeni~:ação quando 5e tratar de emprqado!l optantes do 
Fundo de Garantia, essa indenizaçio adicional de 2QCi 
substituir~ a atual multa de 10'\. 

Nc:ste ponto eu gostaria de assinalar que o projeto 
pode produzir uma inturpretaçlo conuiria i aua in· 
tenção. Isto porque, na exposiçlo de motivos, assinada 
pelos Ministros Delfim Neto e Murilo Macedo, se diz. o 
que ~:sUl certo, que a indenizaçlo adicional nlo exclui a 
mult:~ de I ()I.'" do Fundo de Garantia nas despedidu mo
tivudas. isto f;, que lenham motivo, mas justa causa. O 
que calã certo, porque. atualmente, nas despedidas por 
motivo 16cnioo, financ:cim e econõmi!:o, o empregador jA 
l~:m de acrescer IOP,'. ao Fundo de Garantia. Mas, o parA· 
l!r:~fo íinico, do art. 2". foi mal redigido, data tenla, e 
pOOe conduzir A interpreta~r"io divel'5a, porque di1 o se
guinte: 

"a indenizaçlo adicional referida no a,.t, devi
do ao empregado sob o regime do FOTS, exclui a de 
1()'-;., a qu~: se relere o art. 6 da lei n• S.I07 de 
t%6." 

Ora, se exclui, substitui, palilil:lndo a ser devida apenas 
nos casos cm que a nova lei diiCrimina. O que significa 
&IUI!' o te:uo nio esu\ de acordo ~o."Om a exposiçilo de moti· 
vos. 
O texto pode conduzir erro. 

A meu ver, o iluslrc Senador l'hiarclli. como relator, 
d~:ve voltar as suas vi11as para este parigrafo, a fim de 
adequã-lo A própria fonnul~~r""io do Governo, na aua n· 
posição de motivos. 

Concluo o estudo deste artigo com a afinnaçlo de que 
os direitOi liiXiail·trabalhistas se tornam, em muitull ca
SOJ h."lrã mona, pelo fato, de que o trabalhador nlo lem 
hoje qualquer aar11ntia de emprego. N'as arandea empre-
sas. de um modo ger11l, h.t. IISicssuria jurfdica preventiva 
e o trabalhador que reclama ~o."Ontra o empregador conti· 
nua no c:mpresu. Entilo, ele tem detinmenle o direito 
''mstitucional de ingn:!ii!Br na Justiça do Trabalho. M111, 
nas empresas de prqucno c mf:dio porte, de um modo ac
ral, u emprepdo que reclama contra o empregador. seja 
um repou10 remunerado nilo paao. seja um adicional de 
in58lubridwde, seja um adicional de hora extra, enfim, 
seja um IJ9 sal.6.rio insufi~o.ientemente calculado,6 despe
dido no dia seguinte. Esla 6 a ''\<erdade verdadeira", re
aistrada por quem obSÇ,rva a prAtica da aplie~~çlo da 1.
giotaçAo do trabalho. 

Ora. se isto oex~rrc, é preciso se dar uma c:crta segu
rança ao emprepdo no emprego. E essa !108Urança, a 
meu ver, pode decorrer da adoçlo, no Bruil. da teoria 
da nulidade da divida arbitrAria, tal como estA no an. 
16S dal'l T. para os emprq:ados eleitos para 111 CJPAS, 
soluçio que renete. ao meu ver. justo equilfbrio entre o 
interase dos empregadores e dos trabalhadora, isto 6, 
eslahilidade relativa, após 12 mesa de aerviço, nos con· 
tratos por prazo indetenninado, acabando com a falsa 
opçlo pelo Fundo de Garantia e re~guardando os direi-

DIÁRIO DO CONGRI!SSO NACIONAL (Seçiio III 

aos adquiridos daquele! poucos trabalhadores que tem a 
estabilidade absoluta. Esta a proposiçlo que eu ouso dei
xar i con1ideraçâo desta douta Comiulo. 

O art. 3• di1pôc aobre 11 despedidu coletivu. Esse f; 

um dos melhores artiJos do projeto. Conltm boas medi· 
dus. precndlendo omiuio lqal. que ni.o mais se ju1tifi· 
cava. Apenasjulao que o prazode4S diu para o aviso à 
entidade sindical, no aentido de que vai ocorrer dCspedi· 
du .:uletiva, tal como con~o.-eituada neste art • .Jt, 6 um pou
co ltm1u. Acredito que lO dias IIDI'ia um prazo raztJI1val. 
E devo aeenluar que a Convençio I SH, aobre despedida 
arbitrAria. a que me referi, tam~m aem um capitulo 
sobre de1pcdida coletiva. PJa e1tabelece o seguinte: 

An. 1.1 da Convençio: 

"Quando o empresador previr deapedidas por 
molivos económicos, tecnológicos, estruturais ou a· 
nai.luaos: 

a) proporc:ionarai. aos representantea doa traba· 
lhadores inteFC558Cios, em tempo oportuno, a infor· 
ma~lo pertinenae. inclufdoa os motivos das despedi· 
das previslas, o nllmero e canegoria dos trabalhado· 
res que podem aer aretados e o perfodo durante o 
quul d&.overlo efetivar-se estai despedidas: 

1t) de conformidade com a legislaçlo e as pr.t.ti· 
Cõls na~o.ionais of~trec:er4 aos repraentanta dos tra· 
bu.lhadora intera111dos, tio cedo quanto p011ivel, 
uma oportunidade para entabolar t:onsultu. sobre 
as m~o.-didas que de,·em ad&llar-!lle, para evitar ou li· 
mitar us despedidas, e as medidas para etenuar as 
con~UCncias dali mesma'i, para ostrabalhadorea a
felados." 

Em laia L'V.SUI, pN5!1queo art. IJ,jA no seu pari· 
1:rufu 2• "o nllmero de trllbu.lhadores despedido!l po· 
der:l Hr limit:~do por lei, oontrato coletivo, laudo 
arbitral. sentença judicial ou outro in1trumento ad
mitido pela prática nacional". 

Finalmente, no mesmo momento em que o emprq:a
dor pre"·ir tais de~pedidas, devc:rti também notincar a au· 
toridade competente. preslando-lhes as informações in
di!:adils anterionnente. "I! a legislação nacional devera\ 
lh.ar um rra1.o mínimo, cnntadu dessa natifica~ilu, para 
que a emrn:gador Jlt.lS5a eretivar a!l despedidas". 

Le1o estas nonna~ !.la Convem;ilo I SR, porque me pare
L"C &lUC elas se sintoniam bem com a!l disp&1Si(,~ do art. 
J• do pmjetb, mu:a as ~o.-ompl~o."l.a. Elas talve-.t: pusSilm ser a
nali~~oa!.la:a pelo ilustre relator du projeto visando a com· 
plementar o artigo. 

De"·o, fazendo um pari:nt~o.'SC, diLCr que ao contré.rio da 
recumenda<:.lo da OIT, a Convençlo f; um tratado pluri
lateral aberto que, por força do an. 19 da Constituição 
da OIT, ratificada pelo Brasil, deve 1er submetida ao 
Cungn:ss&l Jll:adnnal, no prazo de 12 me~UR da1ua apro
vu~r,·llo, prorrogável por mais 6 meses quando cireunstãn
cial esp .. ~iais justilicarem este atraso. Ponanto. se o Go
verno brasileir!J cumpri a Constituição da OIT, que tem 
a obriga~il.,, de cumprir. como membro da Organi1açilo 
que a ratincou. 11 aludida Convenção deverA ser 1ubmeti· 
da uo Congre550 ~acional no pr11zo de 12 mea, que es
tá tenninando por estes dias. E. uma vez aprovada por 
alo soberano do Congre~so Nacional. a Convençlo ser6 
milicuda. e se transfonnarA em fonte fonnal de direito. 
Ao contrãrio da recomendaçdo, que! sempre uma fonte 
material de direito, nilo 11endo ratific:Avel. 

Fa~o este alerta, para c:onsianar que o Congl'CISO Na
cional poderi se fa.t:er ouvir !iOhre Lia relevante tema c, 
bem auim, a respeito dm mais recentes convenções e re
com~:ndaçõea da OIT. Porque, na verdade, hA aJa: uns 
anos tilil in~~otrumentoa da orr nlo ti:m sido encaminha
dOtii ao ConR,mso ~acional. 

O art. 4• disp& sobre arevea por motivo ae atruo de 
uhlrim. Manteve o prazo de trCI dias que nti em viaor: 
o ar&. 16 da lei 4.3.30, de 1964, lixa use prazo especial 
para as gre"·es de\."Orrentes de mura ABiarial. Mas o proje-
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to aimr'llifiL"OU, ao meu ver adequadamente, o procedi
mentn para a deftqraçilo da arevc. porque. se f; verdade 
que a lei em ,·isor reduziu o prazo neue caao. nlu menos 
\-erdade 6 que nio Ctiilabeleceu um procedimento espe
cial. O procedimento vigente t muito cumpiClo, rllzio 
por que K torna dillcil a eclo1iio de uma greve nesse pra· 
1.0, ainda que do.:orl"f'nte de atraso de saiArio. Portanto, 
aplaudo u projeto nesae ponto e a.ssinalo. apenas para 
a1nsidera~ilo desta Cominlo. que seria conveniente. tal· 
vez. algumas re55alval, para nlo deixar a nonna com co
mando irrestrita, innexfvel. Penso, liobretudo, naquelas 
emr'lresu que ti:m contratos com 61JI05 píiblicos.l~omo 
011 Srs. sabem, uma empresa que tem crálito a receber de 
uma emprc:Ra particular, pode pedir, inclusive, a falhcia 
de!iiB finna. dessa sociedade comercial: mas 01 6r,gilos 
públiL'O!II nilo vio a faléncia. O credor de uma divida de 
ór(hiu público nAu pode senilu implorar o seu papmen· 
to, reinvindicar o suu pagamento e arc:ar com a1 conse
qtiCncias do !leU nio pagamento. Entlo, ao meu ver, 
dever-se-ia prcscrever a norma como principio geral, ad· 
mitindo, como resliDiva nilo penniuiva da areve, a hipo· 
tese de o atraso resultar de casos de força maior, como 
indndio, inundação, auerra. etc, ou da falta de pap
mento dWI prc:stuçõa contratuais devidaH por órgios 
pdblicoo. 

011 an. St e 6' dispõem aobre a duraçlo nonnal do tra
balho, dando nova redaçi.o ao arl. 58 da CLT. Visam a 
estabelec:er a duração nonnal da semana de quarenta e 
cinoo horas a partir de primeiro de janeiro de 1986, e de 
quarentu e seis horas e trinta minutos até trinla e um de 
dezembro de 198S. Traia-se de matéria altamente quc:s
tionúvcl. sobretudo na altual conjuntura econõmica c 
num pais d~igualmente des~o."Dvolvido e em crise. Primei· 
ru, por&~ue a substituição das horas suprimidas na sema
n:~ por lrabalh11 extraordinário, o que por c:erlo ocorn:rá 
na mainriw dos casos, fere o principio de que as horas ex
li""J&1rdinárius niu devem ser ordinárias e se rcnetem no 
cus111 da produçio. Sc:gundtl, porque ,, func:iunamenhJ 
das empl'CIIas L"Om a duraçll&J semanal nonnal estutufda 
nesM: prujetu de- l~:i imp.,rlará em diminuir a produção. 
A n'il! último araum~:ntu, entrelantu, podtr·se-IÍ contra
por o fato de &~ue o atual modelo e~.:onõmi'-'0 braHileiro, 
altamente n:...-cssivo, reduz ~.:ada vez mais o m~:rcado .:on· 
o;un1idor. obrigando inúmera11 empresa• a diminuir sua 
prnduç;l,, t a despedir trabalhadores. Os instrumentos 
nunnutivos da OIT. hasicamente as convcnç(k:s interna
cionais, di1põe sobrt a malf:ria da aeguinte fonna: a cun
vençilo n' I, de 1919, fixu em oito horas diárias, ou qua
renta e oito semanais, a duraçio normal de trabalho na 
indústria, a ~o.'Onvençilo n• JO, de 19JO, fixa igualmente em 
oiln huraH e quarenta e oito semanais a altividade do co
mím.:io e eKritórios: a .:onvençlo n• 47, de 19J~. tentou 
umu redução para a semana de quarenl&l. horas de traba
lh&J, mas até hoje só mereceu sete ratificwt;ões dos cento e 
cinqtl~:nta pai~ que compõem a OIT. 1:: hA outru con
venÇ'I)c:s sobre Nndições CAJ*iai!l de trabalho, com du
ração especial. purlMnto, para minas de carvlo, f.t.bricu 
de vidro, tansportes em rodovias maritimoa. etc. a no,.. 
mu mais sãbia,ltJ meu ver, a proposiçlo mais prudente, 
nL"Hla malf:ria, f; a que se encontra na Recomendação n• 
116, de 1962, do OIT. Et• propõe o scauinto: a duraçlo 
normal do trabalho deve reduzir-ae pJ'Oire&!livamente, 
com o ohjetivo de losrar a aemana de quarenta horu. 
sem diminuição alguma do saiArio que os trabalhadores 
eslejum percebendo no momento em que se reduza a du· 
ra~ilo do trabulhu. Poderé dar-ae efeito ao principio da 
redução progres1iva da duraçio normal de trabalho, seja 
por via lqislativa ou rqulamentar, aeja por contratos 
coletivos ou laudoH arbitrais, seja pela combinaçlo dc:s
.se~~o d•ven.os meios. Quando a aemana normal de traba
lho for de quarenta e oito hora1 ou menus, a prepuraçlo 
c aplica<:ilo de medidas parll reduzir pro1resaivamente a 
duraçio do trabalho de conformidade com o dilpuilo no 
pariJ,rafo antc:rior deviria fazcr-ae de acordo com a1 cir
cunstãndu nacionais e com as condições de cada sctor 
de alividade econõmica. NeSIBI medidas dever-se-ia ter 
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em conta: I•) o srau de daenvolvimento ec:on6mico ai· 
ICII.Dçado c as pos~ibilidada que tem o paf1 intereuado ele 
pruc:cder i redução da duraçlo do trabelho,aem que isso 
diminua a produclo total, nem a produtividade,aem que 
perisue a expansio económica do pala, o desenvolvimen
to de novas ind6atrias ou a sua capacidade do competir 
no c:omin:io internacional, nem que se provoque uma 
prasão inflacionária c::ujo resultado seria, em 11ltimo t6r· 
mino, a diminuiçlo de proventos reais, dos ingrasos 
reais dos trabalhKdom: 29) que os prosmiOSIOSrKdos e 
os que podem losrar« tenham aumentado a produtivi
dade sraças a aplicac;io modema da automaçlo e das 
tó.:nicas de direçio: 3') a neceuidade. nos CUOI de paf111 

ainda em vias de desenvolvimento, de elevar-se a vida e o 
nlvel de vida de sua populaçio: 4t) a prerertncia daa or
lunizaçôa de trabalhadores e emprep.dores doa diver-
101 ramos de atividlldcs interessadas quanto IL05 meios 
pelm quais se poderia reduzir, progreuivamente. a du
rKçüo do lrabalho. Elsu lia u normal recomendado 
pela OIT no que concerne a cua matiria. 

Qual a situação atual da lea:illaçlo comparada? Com 
ba11< em puhlicaçi!os da OIT, da Comunidade Econ&ni
ca Europ6ia, da Lei Francesa de fewreiro de 1982 e da 
Lei Espanhol• de 1981 (EAIKlulo doo Trabalhadores) eu 
preparei a seguinte relaçlo: 

- Alemanha Ocidenlal (Repdblica Federal da Alema
nha), 411 horaa. salvo convenções coletivas. Elias con
venç&s, de um modo pral, finm a duraçlo eemanal en
tre 40 e 45 hora1. 

- Ãustria, 45 horas. 
- •lsica, 4S horas, havendo, entretanto, um acordo 

geral das confederações de trabalhadores e emprepdo
ru para a reduçlo prosressiva e 40 horaa. 

- CanadA, 40 horu por convençlies coletivaa, nio 
por lei. 

- Dinamarca, 45 horas por convença. coletivu. 
- Elpanha, 43 horas por lei. 
- Estados Unidos, 33 horas por convenç(Je1 coletivas. 
- Franç•, 39 horas, lei recente, i' do Pnsldmle Mit-

lerr•nd. de 1• de fevereiro de 1982. 
- Holanda, 48 horas, salvo convenç&A coletivu. 
-lnslaterra, 41 horu e meia a 46 horu e meia, por 

convenções coletivu; a maioria delu 44 horas. 
- ltêlia 48 horas, salvo convenções coletivu. 
- Japio, 42 horas e 20 minutOA. 
- Lu•embu!JO, 40 horas. 
- Noruqa, 36 horas. 
- Sukia, 36 horas a 40, por convenções coletivas. 
- Unilo du Rapíiblicas Socialista• Sovi6ticu, mais 

BuJaêria e Tchecollov6quia, 46 horu. 
- E hê ainda a 11 destac:ar uma resoluçlo da Comuni

dade Económica Europ6ia, de 1978, que recomenda que 
'IC chque sradualmente a 40 hora• semanais em S dias de 
tra ... lho. 

Eaoa 6 a oiluaçio da leliolaçio comparada. 
E hê ainda a rq,istnr, para encerrar 01 comentlri01 a 

eue aniJo, 1 tendencil do direito comparado, tendbcia 
nio 16 no Mercado Comum Europeu, mas tamb6m com 
renuo na doutrina, de que 1e fixem jornadas nuJvcil 
mediante I fixaçlo da duraçlo semanal do trabalho e da 
jornada m6xima. Por exemplo, 11 fixa 45 horu de traba
lho semanal, nio podendo nenhuma jornada ultrapauar 
a 9 horas e mela, ou a 9 horuou aiO.Auim,oemprep.
dor IIm, dentro delles parlmetros. maior nuibilidade 
de orpnizar OSIIUSKrYiços 11111 o ónus de um trabalho 
exl111ordinArio, podendo reduzir a 5 diu por somana o 
trabalho na sua empresa. Outrouim, eua ftex.ibilidade 
tamb6m propicia maior apaço de manobra para as con
wnçõr:A coletivas entre 01 sindicatos e 11 empresas. Eua 
t umu tend6ncia do Direito Comparado. 

PIIH&em05 ao art. ,. do projeto, que dA nova redaçlo 
aos arll. 59 e 61 da CLT, que tratam do trabalho ex
truordinArio: 

No Brasil o trabulho exlraordin6rio 01tê 1e tomando 
ordin6rio, sobreludo depois da injuslificAvel, "'data 
venl55ima", S6mula n• 76 do Tribunal Superior do Tra-
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balho. contra a qual se in1urp sempre o Mini1tro Co
quejo Costa, que hoje nos dê a honra dellliatir a eues 
debates. Elsa Sdmula, visando, numa penpectiva a meu 
ver unilaterial, 1 proteger o trabalhador, determinou 
que, qu•ndo hA pralaÇlo de trabalho, ntraordinArio 
habitual. o empregador nlo pode mail deixar de paaar o 
adicional de crabalho extraordinário. O que siJDira ter 
conferido ao empregador o direito de exiJir permanente
mente trabalho extraordinArio do empresado. Se ele tem 
de pagar o adicional e pode exiJir, o trabalho estraordi
nêrio, ele o exiJe. Transformou, •im, em ordin6rio o 
que el'll eJI.traordinArio, contra 01 princfpios mail fUnda
mentais e cardeais do Direito do Trabalho, porque a Le
abdaçilo do Trabalho nascea precisamente no dculo 
XIX com a fixaçlo da jornada de trabalho. Foi a primei
ra arande reivindicaçlo dos trabalhadora. Elsa reivindi
cado tinha fundamentos cientfficos: nlo se ex.isir do tra
balhador mais do que, biolosicamente, ele pode dar, a
csrrentando uma velhice precoce, uma invalidez precoce. 
uma morte precoce etc. E tambfrn social: ampliar o co
m6rcio familiar e a po11ibilidade de o trabalhador parti
cipar de atlvidada culturais e recreativas. 

Es'" 1r1nde reivindicaçlo do trabalhador, que~ do~ 
culo XIX, foi con1111rada no Tratado de Versaillea,o tra
tado que c:oniiiJroU o Direito do Trabalho, que tranlf'or
mou a leaislaçlo do trabalho num novo ramo do Direi
to. E, entre osiCUs princrpioa basilares, estA alei de 8 ho-

. ras de trabalho. · 

As CÕnstituiç&s de quase todoa 01 palies. inclusive as 
no111s e tamb6m a atual, fixam a duraçlo normal do tra
balho em 8 horas. Dar entender ati que eua S6mula 
pode aer argUida de ineonstitucional, porque transforma 
em 10 hor~• a duraçio normal de tmbalho que, pela 
Constituiçlo. 6 de 8 horas. 

No Brasil, onde a alia taxa de natalidade cxiJe I mi
lhilo e 600 mil noVOA empresas por ano, e inconceblvel, a 
meu ver, niliJ limitar ou desmotivar o trabalho extraordi
n6rio. O projeto em foco viu a desmotivar, onerando o 
custo do trabalho extraordinArio. Me parece, •• ...... 
a melhor soluçio. Ele fiXa em 40'1& (•tualmenlelio 20'1.) 
o adicional da hora extra contratada e em SO'IJ o da hora 
extra imposlil por necessidade imperi011. Mas o faz com 
um descuido imperdmlvel, porque, nolem ao Sn., dA 
nova redaçloaosartl. S9e61 daCLT, que se inserem no 
Ululo 11 da CL T, concemmte b nonnu praio de pro
tcçilo ao trabalho, esquac:endo, 01 que elaboraram este 
rojelo, que no Tftulo III hi normu eopeeiais sobre du
rac;lo do trabalho e trabalho extraordin.lrio precilamen
te para aquelaa atividades mais pen0111, em que o adi· 
cional deve ser maior: o. al6m du normu eapeciaia da 
CLT, hi viriu leia resulomenlando atividadoo prorauio
nail que tambán conlipam adi"ional de 2st. em vez de 
20'11. para o tr~balho .. lraordinirio. 

Ora, aprovado o projeto como estA, a norma pral 
paiiB a ser de 40'1& para os lrabolhadom em pral. En
lrelaniO eomo preceilua a Lei de lnlroduçlo ao C6di110 
Civil, a norma pral e a norma especial viJoram paralela
mente. aplicanclo-ac a especiaiiLOiseus destinatArios, 101 
casos que reaula. o que vale dizer que nio se aplica a 
norma pral1101 CIIIOS reauladoa pelu normas especiais. 
Qual a conseqGencia diuo? Um parado1o. O. trabalha
doru que merecem um adicional maior, lais como esti
vadores, portulriol. operadores cinematoarAficos. rerro
viArios. mineiros de subsolo, arquiCetos. enaenheiros, 
mWicoo, odonlcllosos. qulmicos, Velerinlrios. qrGno
mos etc. cujo adicional e de 25'1, vlo continuar a receber 
esse adicional de 2511, enquanto que os outros, que me
reçem menos.. que nlo trabalham em atividade que nilo 
requer tanto esforço mental ou llsicu, pauam a ler ~. 
Isso apenas evidencia, '"data vênia"'- desculpe-me a ir
..,erencia - que os projeloo de lei oriundos do Minis
tirio do Trabalho, Ultimamente. vêm aendo redigidos 
por pe:uoas que nlo tem muita intimidade com o Direito 
do Trabalho. 
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Mas. dizia eu, que eua 101uçio nlo seria a melhor 
porque aumentar o adic:ional nio liJ:nira acabar com o 
trabalho u.lraordinArio. A norma projetada, ora em 
anAlise. apenas vai onerar o custo da produçlo, nada 
mais. E vai onerA-la no momento an que atamos lutan
do contra a innaçlo, ou que ae pretende lutar contra a 
innaçlo. A soluçio, a meu ver, estA. mais uma vez, aa 
Recomendaç!o nt 116 da OIT. A Conferlncia lnlema
cional do Trabalho, que retine delepdos aovernamen
lais, de empregadora e de trabalhadora de lodoa 01 pai
..., reRele as soluções mais adequado adoladu pelo Di
rciiO Comp•ralo. E a soluçio recomendada pela OIT ~a 
sesuinte: 

"Exceto em caso de força maior, deveriam 
prescrever-se limites ao nCimero total de horas Cl· 

traordinA.rias que podem-se efetuar dentro de um 
perlodo determinado. Ditos limites deveriam aer 
prescritol em cada pala por lei ou por um orpnismo 
competente." 

Foi precisamente lllo o que prop6s o projelo, ora en
pvelado no Minisll:rio do Trabalho, elaborado pela Co
missiio desis:nada durante a sestlo do Presidente Geilel, 
que tive a honra de presidir. No1 seus anisas 2.34 e 239, 
reaula o trabalho extraordinArio da seauinte maneira: 

"An. 234. A jornada normal de lrabalho po
derl ser prorropd• alt duas horas: 

I - por ato unilateral do empnpdor, nos casos 
ref"eridoa no an. 240 (1io os casos de força maior, 01 

alinentes • realizaçlo ou conclusilo de 11rviçoa ina
diA.veis, cuja exeçuçio possa acarretar prejufzoa ma
niresto e 01 de neces~~idade imperi01a); 

11- por acordo escrito com o emprea:ado, al6 90 
diu para cada ano civil: 

III - por convençio coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho, pelo prazo fixado no instrumento." 

Ora, o que estabelece este artiao. em resumo. 6 que. 
a:cetuadp os catos de neceuidade imperioaa, onde nlo 
cabe falar-ae em limite. a prorroaaçlo ajustada •trc o 
empresador e o empreaado. por acordo escrito, nlo 
pode exceder de 90 dias em c:ada ano civil, por uma ou 
por duas horas. Mu. como o sindicato 6 um 6qlo de tu
tela dos intereues coletivos do lr•balhador, e como a 
Cominão procurou abrir oopaço para a ......,;açlo cole
liva, a quostlo poderia IIII" tratada entre 1 empresa e o 
sindicato dos seus emprepdores. Se a IICJO'=iaçlo coleti
va falhar, aaentença normativa da Justiça do Trabalho, 
em dilsldio coletivo, poderia aubstituir o acordo coletivo 
molosrado. E, precisamente, porque as normu ltdlal
vcis nem sempre do u melhores, • estabeleceu ~ 
- exceç6es para o trabalho extraordinArio resultante de 
eompensaçio na semana (quando aio ulsllr lrabalho 
BOI Ilibados., se redistribui as horU de dbado DOI OUtrol 
diu~ para as alividadeo rurais (t """"'"'rio o lrabalho 
alim de 8 horas nu tpocas de planlio e de oafm) e para 
01 serviçoo p6blicol da Uniio, doal!olados. Municlpios. 
Autarquia, onde nio 11 deve presumir a t'alta de pro
leçlo aos oeus lrabalhadom. Elia ~ 1 soluçio que dei1o 
ao a:ame da douta Comissio. 

O art. 5 uata de mat6ria altamence pol6mica: a inter
vençlo em entidades &indicais. 

Atualmente a intervençlo se faz por ato discricionArio 
(quando diso "diwicionlrio", estou me referindo ao 
seu conceito jurldico)- ato arbitrAria do Ministro do 
Trabalho. aem direito de defesa por parte dos dirigentes 
das respectivas entidades. 

O projeto c:onsisna um passo a frente, porque declara 
que o Ministro IÓ pode intervir numa entidade aindical 
Kpóa a ooncluslo de um inquirilo adminiotrativo, que 
deve ser realizado num prazo de 30 dias, devendo ajunta 
aovcmativa. Da hipótese de decretada a intervenc;lo. aer 
composta, preferencialmente, por outro1 diretores. au-
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plentes ou, na falta desta, por outros aiiOCiados da enti
dade. Trata-R de um pa11o a frente, como dili&e, mas. a 
meu ver. um pa510 tfmido. Porque nlo desr11ura uma 
Rria violação ao prindpiu da liberdade sindical. 

Dirio muitos: O Bruil nilo ratificou a Convençilo n' 
87, da OIT, qnc dispõe sobre • liberdade sindical, e qnc 
prorhe. cxpressamenle, a intervenção por ato de autori
dade administrativa, só admitindo a intervençilo por ato 
de autoridade judiciAria. Acontece que a jurisprudf:ncia 
dos 6ra;l01 de controle da aplicado da1 convenções da 
OIT, rcDetindo opiniilo uninime daquela que tem acri
to sobre o Direito lnle:macional do Trabalho, ~ no ~enti
do de que, se nilo se pode exigir de um pais que nilo rati
Ficou a Convençiu n• 87, a oblervincia de todas as re
gras constante~ dessa Convençlo, sobretudo, aquelas rc
sras de detalhes. de procedimento e ete. nio menos certo 
~que qualquer pais, para 11er membro da OIT, ratificou 
sua Conatituiçio e, bem assim, a Dec:laraçlo de FiJa .. 
delfhia de 1944, que tem hierarquia constitucional e 
complemenla a Constiluiçio da OJT. Ora, tanto a Con ... 
tituiçio da OIT, quanto a Dec:laraçilo da Filadclfhia as
~~guram o prinefpio da liberdade sindical, e impõem aos 
Eslados membros da OIT o respeito a vArias principias 
fundamenlais do Direito do Trabalho, entre os quais o 
da liberdade sindical. Dai a c:onslruçlo jurisprudencial 
no senlido de que os principias fundamentais, que con· 
ceituam a própria noçio de liberdade sindical, devem ser 
obiervados pelos pafses que, embora nio tenham ratifi· 
cada a Convenção n' 87, são membro& da OIT, porque 
tiveram de ratificar a Conslituiçlo para inareuar na 
OIT. Em conscqiiCnoia dessa oricnlaçio, a OIT cotabeJe. 
ceu farta jurisprudCneia no sentido de que a intervençio 
por ato de autoridade administrativa viola principio fun
damental da liberdade sindieal. 

A OIT tem uma publicado que, se o Cona:resso ni.o 
lem na sua biblioteca, eu rec:omendo que adquiram, que 
i a public:açio das sllmulas de jurisprudência do Comitf 
de Liberdade Sindical da OIT. As dcci.a.s reiteradas 
sobre teses em ma~ria de direito sindic:al estilo consubs
tanciadas. c:omo fa.r: aqui o Tribunal Superior do Traba· 
lho, o Supremo Tribunal Federal e. hoje, o Tribunal Fe
deral de Recursos, em emenlas numeradas. que atia 
ne55e trahalho que se intitul,. '"La Liberdad Sindieal", 
OIT, 2• Edido. de 1976. Entre as sllmulas pertinentes A 
mal6ria, vou ler apenafl as seguintes: 

S6mala n• 138: 

''Uma leaislaçlo que deixe ampla marsem ils au
toridades administrativas para eliminar ajunla diro
tiva de um sindieato, se a seu juizo existem razões 
aravcs e devidamente justifiCAveis, e que autoriza o 
Governo a nomear juntas diretivas em suhstituiçlo 
.i.!i eleitas, t in~o.'OmJ18lfvel com os principiO& da liber· 
dade sindical. Ditas disposições nio podem 
comparar-se, de modo algum, com que em virioa 
palses permitem aos tribunai!i declarar invilidll uma 
eleiçlo ou uma adminislraçilo por violar a lei.'" 

S6mula n• 146: 

•• A possibilidade dada b autoridades admini ... 
trativas de deporem as diretorias dos sindieatos e 
destituir ou suspender de seus carg01 os diripnlel 
sindicais em caso de atividada polftieas daquelas ou 
destes. ou em caRo de comprova,..se imaularidadca 
na administraçio ou nas eleições, pode prefltar-te a 
abusos. O ComitC entende que 6 neeessârio modifi· 
car C55e prcx:cdimento, dotando a lqislaçio de sai
VBJUarda nCCCIISAtia para 11rantir que CISaS provi• 
dtnciu não podem ter utililadas com o objeto de 
atentar ao livre exreclcio dos direito• sindi.,;ais." 
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S6mula n• 156: 

"'O ComitC sublinha a importância que di ao 
prinelpio aeralmente aceito, seaundo o qual as orp .. 
nizac.,-&1 de lrabalhadares e de empregadores nlo 
podem ser suspen&as ou di110lvidas por vias admi· 
nistrativas.·· 

Súmula nt 157: 

"A disooluçio pronunciada pelo Poder Excc:uti· 
vo em virtude de uma lei de plenos poderes ou em 
u.erdeio de runçBa lesislativas, do mesmo modo 
que uma dissoluçlo por via administrativa, nlo PI'"' 
mite ISICIUrar os direitos de defaa. que s6 podem 
ser prantldos por um procedimento judicial no,.. 
mal, proc:edimento que o Comite con!lidera 11r ell
seneial."' 

Finalmente, sllmula 168: 

"Umalcaislaçio pela qual o Minillro pode, a oua 
total discreçlo, sem direito de apelaçlo entre os tri· 
bunais. ordenar a anulaçio do reaistro de um sindi .. 
L"lto, 6 contrArio a01 principias da liberdade sindi
cal." 

Esta i; a jurisprudl:ncia e, mais uma vez, o anteprojeto 
a que jA me referi, de atualizaçlo da CLT, con&B8rou 
essa orientaçlono art. 587. O eulto Senador Chiarelli 
sabe r.~ue nào roi flcil a introduçlo desse principio, pois, 
de infeio, nio tivemOA autorizac;lo para inseri-lo no no .. 
so anteprojeto: mas. finalmente. o Ministro Arnaldo 
Prieto, ouvidas naturalmente as altas autoridades aove,.. 
namentais, consentiu na introduçlo da ICIUinte nonna: 

Art. 587: ""Quando a entidade sindieal violar nor
mas fundamentais estabelec:idas neste capitulo, de 
modo a c:onturbar a ordem pllblic:a, o Ministro do 
Trabalho represenlari ao Ministbi.o Pllblico da 
Unii.o, eneaminhando-lhe u provas a respeito co
lhidds para que a ajui.te uçlo pn-ante a JWitiça Fede
ral, visando a suspensão tempori.ria das atividades 
da entidade ou a destituiçlo da sua diretoria." 

§I' ··o MinistE:rio Pllblico da Uniilo, no euo 
de srave e eminente rilco l ordem pllblic:a. poderl 
requerer medida de natureza preventiva". 

12' "A conceuiio da liminar deverA ocorrer no 
prazo mbimo de cinco dias. seus ef'eitos perduran· 
do ati a sentença. que deverA acr prolatacla dentro 
de noventa dias. 

AI estA a norma. inelufda no prec:itado anteprojeto, 
que resguarda a autonomia sindical, nlo viola o priner .. 
pio da liberdade sindieal, maa sujeita os sindicatos, c:omo 
qualquer pessoa jurldico, ao prinelpio da leplidade e 10 

c:onscqOente controle juridieional. JA ouvi muita pnte 
sustentar aqui, no Brasil. que nem o Poder Jwlicií.rio 
deve ter a possibilidade de intervir em entidades sindieal. 
l110 sianificaria dar A. entidade sindical uma soberania 
que nlo ~ própria do estado de direito. O estado de direi
to, que cara~o.1eri1.a. o regime demoçritico, impck a todas 
as pessoas ftsieas c jur:klicas a observlneia do principio 
da legalidade e sua sujeiçlo ao controle jurisdici~nal. 
Elsa me parece asoluçio mais adequada eum o direito e 
com o regime democrA.tico. 

Finalmente, o art. S,. do projeto visa a dar nova ro
daçilu ao art. 856 da CL T, para permitir a in&tauraç:lo da 
inatAncia do dissldio c:oletivo apenas pelo Minist6rio 
P6blico do Trabalho. Atualmente, a areve nlo cheaa a 
constituir um forte elemento de pradio, pois, uma vez 
eclodida. o sindicato patronal pode instaurar imediata· 
mente a instância, submmendo o dissfdio eolelivo ao Tri· 
bunal do Trablho. E. de acordo com a CL T e com os re
gimentos dos Tribunais do Trabalho, os diufdios coleti--
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vos instaurados em razio do estado de greve ti:m prefe
rCncia absoluta na tramitação dos proce1105. Dir·se-ia 
at~ que sio os processos pior julaados, porque nlo hi 
tempo para uma instruçlo suficiente, nem uma discusslo 
adequada. O rato ~ que a areve nio chq:a a exercer pre:s
slo, que ~ uma das suas finalidade&. contra o empresa
dor para levA-lo a um acordo com o sindicato dos tnba .. 
lhadores, porque, tão logo se inicia, acaba com a IID· 

tença apressadamente proferida pela Juatiça do Traba .. 
lho. Dai porqnc a inten;io do projeto me parece boa. O 
que nio me parece. Ula ohla, adequada 6 a rcsoluçio 
dada l hip6teac, jl qnc o projeto adota uma posiçio de
muiadamente rutritiva. Ora, por que 116 o Miniatf:rio 
P6bllco da Unilo poderA inataurar • instlncia? Pelo pro
je&o em tela, nem por acordo enlnl aa partes a instincia 
pode III' instaurada. Se sindicato de trabalhadores e o 
sindic:ato de empreaadores o sindicato de trabalhadores 
de um lado e a empresa do outro,. estio de acordo em 
submeter o conflito eoletivo com areve A dec:ido da JUJ.o 
liça do Trabalho. porque proibir? E mais. seria conatitu
eional proibiMO uma das partes ou qualquer uma das 
partes insressar na Justiça, quando a Constituiçlo asse
gura o direito de açlo? Quer·me parecer que a melhor 
providencia aeria subordinar a instauraçio da instlncia 
por qualquer das parta do decurso de um certo prazo, 
dentro do qual, com a presslo da areve. se tentuia a 
conciliaçlo do conDito, salvo quando ambas u partes 
convierem cm &ubmet6-lo, desde Ioao. 10 Tribunal do 
Trabalho, e, ainda, facultar 10 Miniltmo Pllblico da 
linião a imediata instauração do dissfdio coletivo, quan
do a sreve afetar os interaea da c:oletividade. AI estaria o 
fundamento para a iniciativa do Ministirio Pllblico. 

Sr. Presidente, ilustres merpbros da Comisslo. Sr. Re
lator, lio aas as consideraç&s. talvez um poueo lonau. 
quejuJs,uei oportuno adu.lir n• anAlise do Projeto de Lei 
n• 4/83. 

O SR. PRESIDENTE (Francisco Amarall- Pcrgun· 
taria se o Sr. relator e os demais membros da Comiasio 
desejam indqar do ilustre Conferencista alsuma dtivida 
que possa ser suscitada, ainda, da suo exposiçlo. (Pau
sa.! 

Nio havendo nenhuma indapçlo a III' feita, c:onvido 
o Professor Wqncr O. Oialio para depor. 

O SR. WAGNER O. GIGUO- Sr. Presidente, ii .... 
tre Deputado Francisco Amaral que me honra eom a sua 
amizade, eminente Senador Carlos Albeno Ohiuelli, 
Relator do Projeto n• 4 de 1983, cm primeiro lupr, a
laria de extemar a honra que me eonfere o convite que 
recebi para prestar aJaum depoimento. alsum eaclareci-
mento, colaborar, enfim, com nta Comisslo. Em sesun
do lugar, talva, amelhor atitude minha fosse, simples
mente, dizer que subscrevo todas as ponderaç&:s por to
dos os tftulos. do meu ilustre antecessor, o Sr. Ministro 
Arnaldo Lopes Snsackind, pollo qnc, com profundidade 
e exaustio, fez a subsunçilo de todu as normas c:ontidas 
neste Projeto liCiislaçlo, l doutrina c ali l jurilprudion· 
cia internacional. Bastaria, portanto, dizer amim, nlo 
fora o desejo que tenho de tenLBr aerescentar alsuma coi· 
sa ao que foi dito, levando por base·as premissas postas 
pelo Sr. Ministro Arnaldo Su~~ekind. O Projeto n• 4 de 
83, altera virias institutos trabalhi1tas. Trata de mat6ria 
muito diversificada. o que dificulta uma rq:ulamentaçlo 
c:onjunta. Talvez foS&e mais próprio &Plals'amar a ma
lf:ria contida nos quatro primeiros artiaoi num diploma 
autõnomo e o ratante da mal6ria tratada no antiprojeto, 
se referia a aimples reforma da CLT. Seriam. ponanto, 
dois diplomas. O cimento que reune numa 116 peça, ma
tida tio diversa, 11 compoem de uma arsamaua polftic:a 
que l"oi a aua origem num acordo entre o PTB e o Partido 
do Governo, matE:ria 10hre a qual nio lrac;aremos ne
nhuma conaideraC"io por absoluta falta de qualiru:açlo e 
o d~o exposto no inicio da exp01içio de motiv01, de 
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harmonizar as relações de trabalho em perlodos de difl· 
culdade ccon6mica, com particular atençlo a proteçlo 
do empresa. Em pouc:u palavras, vamos dizer que nlo 
acrcditamo1 que o objc:tivo seja atingido. Alsumas medi· 
das. conseg,uiram quase o milagre de dCS(:uRLentar empre
gadOi e emprep.dorr:s. Outras traria v.Ari01 incovenien
tes. entre eles o aumento do custo do produto e. portan .. 
to, o aceleramento do custo de vida e da inO.açlo. Uma 
reforma aati11fatória, a meu ver e data v&ia da que foi 
proposta. teria que str muito mais profunda, muito mais 
ampla. O Projeto portanto, de uma maneira muito real, 
sofre de um defeito que, aqui, jâ foi apontado por alsuns 
lfdc:Fa~sindicais de timidez- ele propoem muito pouco. 
Mas. a possibilidade de velo, a ans6stia de tempo delimi
tado pelo prazo de tramitaçl.o do projeto e uma certa 
dose de realismo, nos levam a anali5ar apenas a5 medidas 
dentro dos pa.rimetros que foram colocados pelo proje
to, nilo extravasando deste campo. Por isto e para sa
nhar tempo, nós traçaremos algumali considerações, 
concentraremos a noua anAlise nas quest&s de fundo, 
abandonando porque jA foram, inclusive, aqui, extensi
vamente analisadas IS quest&s de lknicaleg:islativa e as 
questc.lel de redaçlo que 6 importante. embora dom~ 
nos importante. a meu ver. que a quntlo de fundo. A 
comunicaçio do motivo determinante da recislo ji foi 
objeto de convenções, acordo& coletivos e a~ de decisões 
normativas mas o objetivo jA apontado pelo Sr. Ministro 
Arnaldo Sussekind o evitar a surpresa do trabalhador 
quando comparece em juizo. Esta comunicado ji 6 ma
ttria de direito poRitivo em· v6.ri01 paiRC5 mas nlo evita e 
nem •o menos dineulta •• dcs~edidas orbitrArias. Baila
ria o empregador fa.r.er uta comunicaçio inventando 
uma justa causa ou um justo motivo e ataria desencubi
do da obrigação legal. sem qualquer 6bic:e ao deopedi
mento arbitrAria. De resto, a medida, a meu ver, niio ter6. 
nenhum efeito priti.::o porque foi lançada sem sançlo, de 
tal sorte que o empregador que descumpriu o preceito 
consignado no Projeto, se ele assim for aprovado &em ne
nhuma emenda, não aofreri qualquer ConseqUincia. Hi, 
ainda, e. aqui, nio posso deixar de mencionar um peque
no defeito tic:nico de que ae excluiu d• comunic:açlo o 
empregado estivei. Ora, acontece que quem redigiu alei 
se C5qucecu que o empresado estive! pode ser despedido 
pelo empregador, apesar de estâvel, apesar da estabilida
de dessa nova hipótese dos aniso• 497 e 498 da Consoli
daçlo das Leis do Trabalho. ''Em caliO de força maior, o 
encerramento do estabelcimento pode o emprepclor 
dc&pedir o cmprqado, ainda que ostlvel." Portanto, nlo 
haveria porque acepcionar o estivei. Essa mençlo deve 
ser retirada em bcnel'lcio da pneralizaçlo que IC ambi
ciona para os te1U01 legai5 e 6 preci10 acrescentar uma 
~ançào forte. uma 1ançlo que indeponda do controle ad
ministrativo. poato que a fiscalizado do trabalho 6 noto
riamente insufiCiente para conatraDJCr o cumprimento 
de lei. Por isto. •uaerlamos que • colocasse, a exemplo 
do que 1e tentou e que ae fez pauar naquele julpmento 
de que IC ambiciona para 01 tatoa lep.is. o 6 preciso 
ac:rescentar uma unçlo fone, uma unçlo que indepen
da do controle adminiltrativo, paliO que a lllcalizaçlo 
no trabalho 6 notoriamente insufiCiente para conllranpr 
o cumprimento de lei, por i110 nós sqerl'amos que seco
IOCUIC 1 exemplo do que IC tentou e que ae fez pauar na
quele julaamento de diufdio coletivo. a que 1 pouco fa
zia refer6ncia o Miniatro Suuekind. de que eu tive a hon
ra de panicipar e at6 de rcdi!lir o Ac6rdlo, 10 deveria co
locar uma unçio de presunçlo de lner.is~cia de justa 
causa, cuo o emprepdor nio cumpra 1 obriJaçlo de 
comunicar por escrito ao emprcpdo o motivo do de&pe
dimento: llllllim tendo ele realmente um aclc:ate que ror 
faça cumprir a Lei. Poderia a quostlo ler atenuada * 1e 

pudelse, por exemplo, uma pre~ença absoluta do innil
tincia de julta cauaa, uma praunção relativa de i~~e~.i

tlncia de justo motivo, presunçlo que poderia •r venci-
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da por prova contrária. Finalmente, aproveitando a ex
tirpado da infeliz upresslo - empregado nilo e5tivel 
- 11 poderia a.::reSL.-entar em lugar dessa upresslo o pra
zo suaerido pelo Ministro Suuekind, de 10 dias para c:o
municaçilo. 11em o qual tambim ela fica um pouco linue, 
a obrigaçlo de uvisar pur escrito, porque o emp~dor 
poderia dizer que dai a um ano iria avisar. 2 preci1o esti
pular um prazo para que ele cumpra a obriaado, scnlo 
ela não fun.::iona. O juRIO motivo é de origem alemil, 
conRtitui um aprimoramento da garantia do emprego, 
uma estabilidade relativa ou uma forma indireta de esta
bilidade. como j6 melhor foi exposto pelo Ministro Sus
sekind .. Mal, aconta"e que criar os justos motivos para 
despcftlimento &em outoraar a estabilidade relatin ou in
direta qrava a1ituaçlo do emprea;ado. e aarava por dois 
motivos: primeiro, porque aumenta 01 fundamentos pe
los quais o emprqador pode se exonerar do pagamento 
de indenizaçiio ou daquele acriscimo de IO'l, ou seja, 
20'1· sobre 01 depósitos do Fundo de Garantia, em um 
momento restrito às hipóteses de despedida disciplinar 
ficaria o emprcaador agora libeno para despedir por ou
tros motiv01 sem qualquer 6nu5; e, em .Caundo lugar. 
este segundo fundamento me parece mais importante do 
ponto de vi11ta jurldiL'O 6 que se possa atribuir ao empre
gado parte do risco do empreendimento, uma vez que as 
deficiCncias de origem tâ:nia~, CL"Onõmica e financeira 
são todas pertinentes ao imbito da atuaçlo da empnsa, 
e a ela 16, por doutrina universalmente deve caber o risco 
do empreendimentcJ, oom esta norma, que cria o justo 
motivo sem a correspondente melhoria da estabilidade 
do emprego. se possa outorgar ao empregado parte do 
ri5co que cabe ao empregador. A auaestlo 1cria a mama 
jA feita pelo Ministro Arnaldo Lopes Su!IIICkind, oonce
der a e~tahilidade, CRia estabiliddde relativa do direito 
alemlu ao emprq:udo depoi5 de um perlodo mais ou me
nos longo de experiincia c, com aquelas exceçôes de pe
quenas empresas, empresas que usem o trabalho s6 de 
familiares. et.::., que ficariam fora deste lmbito, mal ge
neralizar a instabilidade a panir de 6 meses. a pdrtir de 
um ano, instabilidade CRta que. entretanto, permite que o 
empreaador despeça o empresado, sujeitando-se, claro, 
evidente, a uma revislo do seu ato pelo Poder JudiciAria 
que poderia, a escolha do empregado, reintegra-lo no 
empresa ou pasur-lhe indcnizaçlo em dobro. E11a inde
ni:zaçllo em dohro traria ainda o benellcio. essa soluçlo 
propolta, traria ainda o beneftclo de compatibilizar os 
rq:imes do fu.ndo de Garantia com o da Consolidaçio, 
posto que o emprcaador. na hipótese de o empres:ado 
optar alo pela reintcgraçlo e sim pela perc:epçilo de in
denizaçio em dobro ficaria conatra111ido a pasar a inde
nizaçlo da Con1olidaçlo das Leis do Trabalho, ainda 
que aistisse Fundo de Garantia, ou por outras palavras, 
IC quiserem, por outra redaçlo ele ficaria sujeito a uma 
multa nlo mais de 10 ou de 20'1 na despedida imotivada, 
mas em uma multa de IOO'Ia. Claro que com essa• pondc
raç&s. Oca subentendido a minha critica a euc acrisci
mo de 10 param. da indenizaçlo 1uplementar, assim 
chamada no Projeto, e o empreaador deve 1e 1atisfazer 
em CIUIO de deapedimento sem justa causa, sem justo mo
tivo, claro que ase acrbcimo de 10 para 20'1,, absoluta
mente, nlo deselltimulari os dapcdimento5 arbitrArias, 
como vem acontecendo toda vez que o empresador 10fre 
um aravame econ6mico por força de um novo talo le
gal, a oua rcaçlo mais oimples, óbvia e cornpreenslvcl 6 
repassar o 6nus que recebe do Lesislador para o conau
midor. aumentando o custo final do produto, seja ele 
produto industrial, comercial, asrlcola ou de serviço; ele, 
1implesmente, aumenta e coloca no preço de venda aque
la parcela que foi intearacla no preço de custo pelo anu1 
suplementar. As dispensa• coletivudo IS de reaulamen
taçio meno1 criticAvel, mais ainda asaim podem aer apri
moradu A SUJCSIIo • par daquela que 1ubscrevo. feita 
pelo Ministro Sussekind, aerla o aumento do prazo para 
caractcrlzaçlo dos delpedimentoa coletivos para 3, ou 
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para 6 meses, e com isto se propiciaria uma exten1io da 
duração do empl'e(to, uma possibilidade de talvez se en
contrar uma salda para a crise, e a par diuo; uma outra 
sugestlo seria e5lahele.::er uma sançlo mais rlgida do que 
a simples quulifica('il.o do d.elpedimento colctivo como 
imutivado. Me parece que se poderia coordenar o de5pe
dimento coletivo eom CRia estabilidade indircta ou relati
va. a que a pouC:o mencionamos. e tamb~m se criar uma 
norma de eSC'alonamento preferencial, não s6 para o des· 
pedimento como para a recontrataçlo. constrans:endo o 
empregador diante de um despedimento coleti,·o ao re
L't"ntratar empregados. dar preferencia lquc:les que fo
ram demitido!i. A ref!ulamentação da greve 6; tlmida, tão 
Umida que, cm 1917, ou antes disso. quando se pn:para
va o Códis:o Civil, já se autorizava um doscontratanta a 
não cumprir a avença. se a pre5taçiio do outro nlo fosse 
cumprida. 2 istcJ que agora. como uma grande descober
ta. se tran5porta para a arcve, nenhuma novidade aqui ~ 
nad111 de inovador, o Projeto & extremamente tlmido a 
nte respeito. O fato 6 que para que se pos!ia aprimorar o 
direito de greVe era preciso, como prcliluposto indispen
sêvel. outol'@ar maior liberdade sindical, e maior liberda
de sindical não pode e•istir conquanto 10breviver a inter
vendo. E, eU me e1imo d.: maiores ponderações a C5IC 

rc5peito, para evitar dCRCau~oa. porque jA o fez. com mui
to mai5 rigor, com muito mais vapr, com muito mais 
preLisão. o Ministro Sussek ind. Falo 6 que. a meu ver, 
tamhtm. asa pronta intervençlo na Justiça do Trabalho 
seja n oftdo em uma curiosa iniciativa do próprio Poder 
Judi.::i.G.rio, que o Direito Proce!ilual nilo conw:guiu upli
ear at~ hoje. seja por iniciativa da Procuradoria da Jus
tiça do Trabalho. 10ja ~ela das partes. o fato 6 que ela 
frustra o objetivo preclpuo da greve que 6 acarn:t.ar uma 
acicate ao empregador para que entre eni negociações e 
estude com H"riedade as reivindi~o.-açlie5 formuladas. por 
i1so. tamb~m a mim me parece. que se deveria çoloc:ar na 
Lei um prazo para que o JudiciAria pudesse intervir, an
tes do qual ele nio poderia intervir, um pram razo6.vel 
para que se fizesse sentir os efeitos desejados pela areve. 
IS diu. 20 dias • .lO dias, o que parecer ao Lc:aislador 
mais oonveniente diante de nossas condições atuais. Por 
outro lado, a soluçilo jurisdi.::ional apresenta inegbeis 
beneffcios, ela impede que ocorram prejuiZOI insuport4-
veis il sociedade, ela 6 tio justa quanto permita a falihili
dade humana da qual não escapam oajufzes, e. do ponto 
de vista histórico, at6 pc:w~ibilitou a nossa evoluçilo sentir 
01 efeit01 de,oiejados pela greve. IS dias. 20 dias, 30 dias. o 
que p&I'C\."er para o legislador mail conveniente diante de 
nossas condiçõeR atuais. 

Por outro lado, a solução jurisdicional apresenta ine
aAveis beneffcios. ela impede que ocorram prejulzol in
•uportiveis à sociedade. ela 6 tio ju1ta quanto pennite a 
falibilidade humana da qual n.io escapam os ju[zes, Do 
ponto de vista histórico. at& posaibilitou a nossa evo
luçlc, sem arandes traumas. De tal 10n.e. que o afasta
mento completo do judiciAria, muito embora seja eua a 
tendbcia universal. nlo me parece ser recomendAvel, 
nem pelo fato do Brasil aer minoritirio. extremamente 
minorit6.rio no mundo, se hA de entender que ela estA em 
pior 1ituac:iio. pelo contrAriO. me parecr que o Brasil nes
te passo avançou com relaçlo a legislaçlo internacional, 
merecendo mantida a solução jurisdicional das 1reves. 

Aqui também nós terfamos algumu~aluçõc:s para me
lhorar o projeto, ampliando a pouibilidade de areve. 
esta a naulamentaçlo proposta, nio IÓ para 01 CIIOS de 
inadimplemento contratual. mu para todos os casos de 
inadimplemento. nlo 116 por falta de IBIArio., mu quais
quer outros cuos ele inadimpiemento contratual. Esta 
8reYe que DI doutrinadores internacionais CDIIUmam 
chamar de areve. reconhecida lqltima por praticamente 
todas u leaislaçCJe5, poderia ICI' estendida com esta nau
lamentado proposta no projeto, a um emprepdor que 
nlo fornccessc, por exemplo. 01 meios c:oletivos de pro
teçilo do meio ambiente, ou os meios individuais de pro-
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teçio conua insalubridade. Se o empregador constrangi
do a fazê-lo por uma decilio judicial ou administrativa, 
nlo a ~mpre, não cumpre a decislo, poderlamoa empre
gar, taiVC'I. com maior ru.io do que pelo simples atraso 
de alguns dhu no saiArio entrar em arcvc; com was faci· 
lidadcs agora proposta. 

A reduc;iio do horirio. a meu ver, não propiciara a 
criaçlo de novos empreSO!I, c:omo era o intuito procla
mado na expusic;io de motivos. E nlo propiciara. por
que se limitou a cargas semanal, do horArio, e nlo se li· 
mitou a carga dili.ria do trabalho; o resuiLtldo muito pro
vavelmente, transformado em lei. O ta.to proposto sem 
qualquer emenda, 6 que o empregado continuara a tra
balhar nio 8 horas, mas 10 boras ))dr dia, apenas nio 
trabMiharA no sábado, porque o projeto desconsidera to .. 
talmente a jornada de trabalho, isto 6. a carga di6ria de 
trabalho, e i110 me parece imponantluimo, porque a se 
levara a n.trcmo, exclusivamente a limitação semanal, 
nóa vamos achar que 6 pe-:feitamente normal que o em
pregador uige que o empregado sem intervalo, trabalhe 
48 bor11.1~ nilo cstê. descumprindo nada, eu trabalho 4S 
horu. Ora, todos DÓi sabemos. e cu falo a conhecedores, 
a apccíalistas na matiria, não preciso aqui me estender a 
justificar u proposiçõa que formulam. Todos nósube
mos o que se procurou na convençio de 1919, foi limitar 
a jornada de trabalho, porque depois de 8 horas. o cm
prcpdo IC: ...... ,. muito mais. do ponto de vista nsico, 
tanto quanto psicológico mental e. ae sujeita, por isso 
mamo, diante de desatençlo pelo trabalho. da falta de 
conccntraçio, que vai tomando o seu esrlrito, se sujeita 
muito maia a acidente de trabalho. 2 por isso que se p6s 
um limite di6rio, era prcciao que o projeto cuidaue com 
muito mais canho do limite diirio da jornada de traba
lho por dia, do que coluc:ar um limite emanai. Aqui sur
ae a hipótese que havia mencionado no inicio, esta pro
posta vai desasradar Cita de 4S horas. 46 horas e meia, 
vai con&e~uir quase um milagre. desqradar empresadas 
e empregadores. O empregado porque vive ansu!itiado 
com o saUirio mfnimo, como se sabe. i um dos mais 
mlnimos do mundo, se assim posso expressar e, que pre
cisa de horas extras, ele pede horu exlras, ele quer ou as 
horas extras e que vai ficar in5atisfeito com a limita~ão 
da jorm1da:, e o emprq;ador que niio vai contratar outro 
empregado. porque nlo Je justifica contratar um novo 
empregado para suprir IS minutos ou uma hora de falta 
de trabalho dilrio, ou tri!i horas de trabalho menAI: o 
emprqador tambC."D'I vai ficar insatisfeito, porque vai 
onerar a carga, a rarcehi que se insere na cu1to do pro
duto, relativamente a remuneracii.o da mio-de-obra vai 
onerar o produLo e ele vai rep11.s!LB.r o aasw aos consumi
dores inevitavelmente. Prejudica-se o empregado, 
prejudica-se o empreaador, prejudica-se a sociedade, 
porque ela vai sofrer o pasamento de um custo mais alto 
pelo produto. Qu11l seria a 10luçiio? Aquela j6 menciona
da pelo eminente Ministro Sus.'iekind. Sdria a soluçia 
que é: adotada universalmente, pra1.icamente todos os 
países do mundo colocam um limite na1 horas n.tras 
exiglveis durante um certo perlodo de ternJk), qu11.se to· 
talmentc um ano. 

Aqui haveria um bendlcio suplementar, aecundlrio, 
ma5 nem por i1150 despreziYel. Me paro.:e que se poderia 
apruveitau a. ocasião para de5bunxratizar a n.ia!ncia de 
horw; otru, d11ndu-se total liberdade ao empreaador 
para exis:ir as hl.lrall extras. quando bem lhe a prover, sem 
precisar juslilicar ncces5idade imperiosa de serviço força 
maior. ou a eaiafncia de contrato pn."ovio por escrita, 
para a reitora de horas exuas; mu limitando ae por duas 
fonnas o trabalho e•traordinârio. O nllmero de horu 
extras que possam aer exigfveia durante um ano e o nii
mero de horas eJ:tras que podem ser trabalhadas num 
dia, limitandD-Ie a 2 horas neua 61tima hipótese e na
quela uma quanlia ra1.oah-el: 200 horas extras por ano, 
ISO haras extrai por ano. o empregador nio prcçisaria 
justificar nada, o empregado cataria obrigado·a colabo-
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rar, malliCm o A.c.:esso que se praticamente atualmente, 
com prcjulzo para a saúde do emprcpdo, com prejulzo 
para toda a AOCiedade. 

Para o emprepdor sempre fica mais barato pqar 10, 
JO, 40, 50, 110, 100% a hora extra, do que contratar um 
outro empre,ado. Porque o que 1t vi11, como se propa
lou, S a criaçio de novos emprca:os, o que 6 preciso fazer, 
é o que ae faz jA algum tempo em convenQtles, acordos 
coletivns e d«i»eles normativa• at6 chancelada!l, homo
loaadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Outorpr 
111 horas extras é um pcao realmente desestimulante, 
IOI.A., 200'l-. SOO% a mais por horas extra5, que 6 para 
proibir as horas ell.tral, porque se se pile SO.., que ICja 
809., ficar.i 11C111pn: mais barato ao empregador exigir do 
Ku empregado a prestaçio de horas extraa do que con
tratar um nO'flo emJ)Iepdo. 

f. finalmente aeria preciso, eatabelecldo o preceito li
mitativo du horas extru di6.riMS de cõmputo anual, seria 
11mpre preciso atabelec:er uma sançio atuante. E a 
sançilo que nós imqinamos seria facultar ao emprepdo, 
dar por rcicindido o conuato de trabalho, em caso de e•
çeuo de hor;,u Cll.tru di6.rias anual, percebendo do em
prepdor indenizaçio em dobro, quer dizer, o tanto de
positado no Fundo de Garanlia e mais aquele previsto 
na Com•olidsçio daa Leis do Trabalho, como esse be
neficio KCundirio de coordenaçlo d01 rqimes do Fun
do de Garantiu e da CLT. 

Em suma, 111 concluiÕCiaeriam de que o projeto traz 
alguma melhora. pouCII, convenhamos. Emendado ele 
poderA trazer outi"OI beneficias., dependendo das emen
das que se cam~eguir aprovar. Mas no cômputo aeral sem 
uma reforma profunda o projeta nlo melhorarA as re
lações entre empregados e empresadora, nlo !1Uperar6 
diliL·uldade econõmica e nem outoraar6la1timavelmente 
nenhuma garanti3 de empreao. 

Muito obri,gad,, pela atendo que me diapensaram e se 
mai" mlo dip, porque nAo hA nec."tlsidade, uma vez que 
o Ministro Suss.ekind, externau todDA as minhas idiias 
por antL'C'ipa.;ão. O que me facilitou muito a tarefa, nlo 
estou recriminando, muita pelo contrArio, fiquei ati 
muito contente, porque colocou todas as premiS5BS, me 
fa!:ilitando na exposic:Ao. Eu me coloco a disposiçlo se 
houver na:es!lidade ou dCM:jo de algum esclarec.imenlo. 

O SR. PRESID!lNTE (Fr•n<i!ICO AmarHI) - Enc:er
rado o depoimento do Juiz Wasner Giglio, nM passa
mos, entilo, als indasações e cedendo a palavra ao l)epu
tado Atalde, se interessar. Entilo, pas111ria a palavra ao 
Relatar. Senador Carlos Chiarelli. 

O Sr. Cariai Chiarelli - G011taria de preliminarmen
te, Sr. Presidente, fazer um reaio~tro a titulo pessoal. de a
aradea:r a oportunidade que tive, na condição de inte
I"C5Sado em temas de Direito do Trabalho, de ouvir a 
sempre qradllvel e renovada manifestaçlo de canhcci
mentoli de profundidade cientifica, de aeriedade intelec
tual do nouo Profe550r e Ministro Arnaldo Sull'iekind,. 
homem por quem tenho a maior admiraçla pessoal, o 
maior apreço intelectual e de quem tenho recebido sem
pre o te5temLinho de uma amizade que realmente me 
conforta e me C5timula Posso di1er que, da pouco que 
tei do Dhc:ih., do Trabu~ho, po:uivelmente devo a parte 
basicamente majoritalria aquilo que dele ouvi, aqLiilo que 
dele aprendi no convfvio que pude ter em determinadas 
ocasiôefi, quer no campo d01 certames jurídicos, quer nas 
atividada conjuntas na OIT, que tamh6m na açlo que 
de5Ciobramos a nível de Miniat6rio do Trabalho, tentan
do compor uma nova imqem p~~ra a lqislaçio traba
lhista brasileira, que em pane ocorreu, mas em arande 
parte, infelizmente, ficou no limbo das noi58S a&pi
raçclts. Quero, tambf:m, resistrar a IBtisfaçlo de ter pO· 
dida ouvir o depoimento inteliaente, criterioso. a6rio, 
deste jurista de escola que conheço ,ela5 obras e hoje 
passo a conhec.:'tr mai5 pe~~oalmente, que 6 o Professor 
Wagner Gi1Jiio, homem qu~C~ tamb&n tem ae caracteri7.a
do, quer como magistrado, quer t."Omo brilhante cultor 
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do Direito do Trahalho. Salldo os integrantes da Comia
slo e, particularmente. o nouo Ministro (ilea:ivel) que, 
quc:m sabe, e5teja já se en111iando para depois de termi
nar a alividadc: judiciária., vir aqui c sentar como Smaa 
dur du Rc:públic:a, que daria uma nova dimcnslo l nos511 
Cus.a. 

~õs terlamos alaumas indqaçõcs a fazer e, pela or
d.:m, ao Ministro SuSICkind. Mas, evidentemente, aos
tariamos tambfm de ouvir o depoimento a rapeito do 
nt"S!liO ilu11tre Professor Wqner Giglio. 

No elenco das propostas que se tem, em tennos da in
trodução da aarantia ou da segurança do emprq;o, que 
na verdade fai o plano de fundo de todo debate politico 
que tivemo1 e que con5tava, inclusive, reiteradamente 
nas manireslaçàes madrugadoras que apresentamo5 ao 
1-:•ec:utivo, quando comecou a ser discutido o malfadado 
Decreto-lei n• 2.012. que abriu um caminho e esse foi o 
seu mérito, para que pudá:semos atravb de uma compo
siçilo politico panidArio, chegar a novas alternativa tra
b:llhistas, na esleira de uma mudança de lndices salariai!l 
que a politica económica do Governo entendia nec:cs
s;\ria e como contrapartida avançarlamoa no campo das 
,garantias M'K:iai,;,logo de inicio nos endereçamos no Kn
tido de fazer a importaçilo daquilo que a Alemanha de 
certa farma criou e a punir dalse seneralizou hoje por 
mais de quaren1a e cinco paf:ses do mundo e est6 consa
srado pela OIT, como foi abundantemente demonstrado 
pelu Ministro Sussc:kind. Mas, no elenco das alternativas 
que viabilizam cor1e do contrata por iniciativa do em
pn:a:ador. i5!10 foi uma du coisas que me preocupou real
mente, quando suscrlamns c5tar a razilo económico
financeira, fazemo·la as5im, a razilo de nature1a tecnoló
Si!:a. Na verdade nunca havia elencado o problema es
trutural da empresa porque se trata de um fato de certa 
farma novo nas perquirições da OIT. E d pergunta que 
eu faria~ u 5c:guinte: partindo do principio da adoçio da 
idtia da estabilidade relath.·a da aarantia ou da segu
rança no emprf10, que me pan-ce um passo ahsolula
mente nec."C."s56rio de ser dado, quer de natureza 11ocial, 
quer de nutun."7.a econõmic:a. quer de naturem polltiça, 
porque me: parec."C que é um pa55C1 tambf:m no sentido de 
levar a abertura democli.tica ao campo da5 relações so
ciais e nio C1iguUi-la5 no camp.l formal da5 relações poll
ticuli, ILTia para ane Pais que crJ5CC praticamente um C
rupuai por ano, que dem01nda a ncce55idade d.: pratica
mente um milhão e quinhc:nto5, um milhl,, e ICI&I!Cntos 
mil po1il.o5 no\"OJI de trabalho. que tem muito mai5 mio-
dNhra do que capital, serã que par3 o modelo bra1ileiro 
IICI"ia aoonKihbel introduzir na legislaçlo a pouibilida
de de entender como um justo motivo a de1pedida em 
decorrCncia de razcks de nalure7.a tecnológica? Isto nlo 
IL-varia a um prolo."Cdimento de estimulo a tecnificaçlo e 
uma automatizaç!lo. que afinal das contas traria no con
texla social, quem sabe, melhora t.-ondiçôes de competit
vidade para as srandes empn.'!las que tim capital capa7 
de viabilizar emprediment05 de dotl·lu de um parque 
fabril mai11 moderno, mas de cerLa forma implicaria tam
bé:m numa certa nesaçào, numa certa !!'!'!'! da nossa. rea
lidade, que é 50bretudo inve1tir em atividadC5 que levem 
ao arrcweitumento da m;la-de-obra intensiva"! Persunto, 
realmente, com o 11entido pragm.itico. nós C5tamos deba
lendu e5te a5sunto. eu tenho realmente o propósito de 
per5i5tir na idéia de fazer chep.r ao ·texto da lei, atravl:s 
de um ~~ouhstilutivo, a id6;ia da garantia da sesurança do 
emprego e ga5taria de auvir a opinil.o ilu5tre do ex
Ministro, grande jurista e do eminente Profe510r Wagner 
Giadi,., tam~m. a opinião sobre esta alternativa, sobre 
este elemenlo que me: p&I"C\le imponante, em termos de a
daptar um principio juridico universal, nes1e momento, 
pelo menos com pretensão a universalidade, a realidade 
econõmica e !ICJCial brasileir3. Seria uma primeira ques
tão. Ni.a sri se elen,.:uria as minha11 questões ... 

O SR. AR!IIAUJO SUSSEKI!IID - P:lrece-me me
lhor responder logo a cada pera;unta. 
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. A mutéria, realmente, merece análise Profunda. vou 
se~ br~ve na ~esposta.... . 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Por isso pergunto, 
támbém, ao ex-Ministro. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND- A legislação ale
mã de SI C 52 considerou nula a despedida socialmente 
irijusta. Ess<Í ~'a eJtpressão da lei. A jUrisprudência dos 
lribunais alemãs é 'IUe páss~u· a con.ccituar essa expres~ 
são .. despedida socialmente injusta .. e considerou que 
não era socialmente injusta a despedida fundada em mo
tivos tecnológicos: econõmicos, financeiros, ou discipli
nares (disciplinar seriam as nossas justas causas). Esse 
modelo alemão, desdobrado pela jurisprudência, foi. o 
que se uitiversalizou, confoi-me li aqui naquele trabalho 
da OIT. Hoje são inúmeros os' países, de todas as regiões 
do globo e de lodos os matizes políticos, que consagram, 
com algumas variações, a teoria da nulidade arbitrária. 
Mas eu continuo defendendo, apesar da observação feita 
pelo ilustre Senador Chiare !li, a qual, como disse, merece 
análise profunda, coôtinuo defendendo a possibilidade 
da despe ida por motivo tecnológico. Isto porque a dife
rença fundamental que existe entre a estabilidade absolu-" 
ta, que proíbe sempre a despedida, a não ser em casos ex-: 
trem~s estabilidade que ralhou no mundo inteiro, e a 
teoria da nulidade da despedida arbitrária, ~ a de que 
esta última é válida se não for arbitrária, isto é, se nào 
for ~r!?ti~ada, se não houver um motivo razoável. , ~ 

_Ora, a substituição de instrumentos tecnológicos, basi~ 
camentc, a substituição de máquinas, por outras mais 
modernas que exijam menor _número de empregados, é 
um motivo, não é uma justa causa para estabilidade ab
soluta: mas é um motivo ConSiderado justo em todo o di- : 
rcit<_> co.mpara'do para que -o empregador despeça o em- : 
pregado. Com isso se visa manter sadia a empresa, que 
gera rccu'rsos humanos e financeiros, que dá emprego. , 
Uma empresa que fique obrigada a manter mais empre
gados do que ne~esSita, porque se modernizou tecnologi
camente, é uma empresa que não se torna competitiva, 
nem no mercado nacional, nem no mercado internado- . 
na I que gera divisas pura o -país. .. ~. : 

De muneiru que é _preciso enfocar bem a questão no ; 
~entido de que a d~!spedid:J. imotivada não signifique uma , 
garantiu ab.~oluta do empregado no emprego. O que ela 
visa_é impe~ir;a despedida imotivada do e~pregado. Por 
exemplo: despedir um empregado porque reclamou con~ 
tra o empregador.r.i-1 Justiça do Trab;Llho. O quc;.ocorre , 
comumcnte hoje, no Bra!'-il., · .. , . 

_De mancirá é que, com bil.sc nc'>sa teoria,~ rat~r tec-.. , 
nolúgico, tal como está ·na convenç.:io da OlT de 1982, na 
Recomendação _de 63 e na legislação comparada, a meu 
ver. ai~da ~-pertinente. • .! 

O SR. WAGNER D. GIGUO -Scn~J~r,lse bem en
tendi _a arguta_ obscrvaç:lo de V. Ex• ela .requer uma in
cursào pelo campo d..t ~conomia· e da sociologia. E eu 
nilo me julgo muito. habilitado nesses campos. M<.~s, eu 
vou me atrever a di ter qui! a medida seria viável, e acon~ · 
selhávcl, inclusive, no Brasil, Porque, me parece um pou· 
co ilusório, senão totalmente ilusório, o fato, a alegaçào 
de que Se faz comumente de que a introdução de melho- · 
rias técnicus ou tecnológicas, causa o de:>emprego ou 
mais atenuadamentc, não propicia o mesmo número de 
empregos que poderia propiciar, .por exemplo, fazer a 
mistura do cimento manual, invés de fazer através desses 
caminhões. 

Nào, é que a introdução de máquinas de alto rendi· · 
menta, só elimina no primeiro momento a mão-de·obra .. 
Esse fenómeno vem se reproduzindo historicamente, há 
muito tempo. No momento em que ela elimina, digamos, 
a introdução de um tear superautomático, jâ foi dado o 
exemplo aqui, doze trabalhadores &e reduz a I. , 

Nesse mesmo momento, se cria mais de doze outros 
empregos, em outros setores. é claro, o que há um rema
nejamento da mão-de-obra. Porque se cria o setor, se in- · 

centiva as empresas que constroem a m6quina, que pou
pa o serviço de doze homens. E, também se incentiva o 
trabalho de fiscalizaçio, se incentiva em última análise a 
indústria de turismo, se se libera um bom número de ho
ras de trabalho desses empregados. De modo que no fun
do, cu não diria, nem médio prazo, a curto prazo. essa 
introdução de técnicas novas vai se reproduzir colateral
mente em outros empregos, e o que seria preciso, seria 
uma reciclagem dos conhecimentos dos :empregados. 
, . De resto, só a parte do sul do País, desse imenso País, 

é que sofreria a curto prazo, durante curto período esse 
problema, o restante do País, agrícola. dessas imensas 
áreas de plantação, de criação etc., não sofreria as conse-
qüências. , , . · 
. É ai, que ~alvez se precisa empregar um rpaior número 

de capital, para reprodução de empregos. 
. Não sei se era essa a indagação de V. Ex• esse é o meu 

ponto de vista. ·,. _, .· .. 1 .... :. 

:."" 
.·O SR. RELATOR (Carlos Chiarclli)- Eu agradeço 
as manifestações, evidentemente,· que· as respostas são 
absolutamente idóneas e valiosas, a grande queslilo poH· 
tica é fazer sentir, sobretudo a liderança sindical dentro 
desse espírito que se deve ter, de que as partes interessa
das devem ser ouvidas, de que esse processo de recicla..: 
gem. e retomada de ritmo de emprego, que eu entendo 
que realmente ê pertinente, ocorre em ritmo relativamen· 
te rápido, e que a recessão não vai absorver, na verdade, 
a transformação e inviabilizar novos empregos. 

"'Eu gostarià i:1e' forniular uma ·segUrida: quest:io, conl 
relaçiío' ao problema da jornada semanal.· ' 

'o projet~ d~ Execut'ivo eStofdiSPofído sobr~-~~~·dimi." 
n'uiçãÓ · d~s 48 horás qu~ _Conio' nós vimoS pehi 'manifes-, 
t<icão do ex-Ministro Sussekind, praticamente desmente 
aquela idéia de que brasileifo não· gosta· de trabalhar. 
Praticamente,' ó Brasil é um dos países que têm a mais 
alta jornada de trabalho, a maior jornada semanal de 
trab.alho. ' ' 

.-.Pu is bem, então a proposta do Executivo é no sentido 
de que se faça uma redução, uma redução que se farâ em 
duas etapas, para 46 e meio c depois para 45 que seria a 
pHrtir de 31 de dezembro de 85, se n:io me falha a me
mória, a· jornada sem:J.nal no nosso País, normal. 

Fnna aquela corrc~io absolutamente 'pertinente, da 
ncccssidudt! d~ um exame lécnico, para 'QUe essa medida · 
tamhém venha a· ahr<:~ng:er outros sctores que não e!lta· 
ri;.un cpmpatibiliLado:i pot um descuido na elahoraçào · 
dtl te\to, Me vem à mente uma dúvida. mais do que uma'.: 
dúvida, um pedido de amparo dos nossos ilu'>trcs juris
tas1. , ., . 
~0s c.-stamos no momento, "om dificuldades na econo

mia brasileira. Há de certa forma, uma necessidade de . 
aumento da prm,Juçào, esse ._aumento da produção,- , 
sobretudo, com vi!-.tas a canalizá-los. segundo as diretri
zcs da politica econt.lmica, para que nós consumindo o 
indispcm.:.vel, possamos aumentar a nossa pauta de ex
port<Htão, para a pauta dei exportação,· gerar divisas e ., 
com isso, equilibrar a balança de pagamento, e quem 
sabe abat.er ou diminuir a dívida externa. 

Será que nesse caso, seria Iecomendável, seria com- ) 
preensível que uma medida no campo da legislação tra~ . 
balhista, c exatamcnte diminuir o horário de trabalho, e 
conseqüentemente diminuir a produção? Como primeira 
questão. , 

Segundo: há entre as emendas uma sugestão que esta
belece uma mecânica um pouco peculiar, abrindo ao cm
pregador, está no rol das emendas, eu ja estive consul
tando, ainda que superficialmente, porque são quase 60, 
a perspectiva de que caiba ao empregador dentro do seu 
direito de comando da empresa, escolher entre a redução 
da jornada ou a transformação daquilo que seria uma re· · 
dução no tempo de trabalho que seria aproximadamente 
1%, da jornada semanal, reduzindo 3 horas de 48, trans- r 

formar num abono da ordem de 5% em favor do traba- ·· 
lhador. Então, a questão que se faz~ essa: o que real- · 
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mente seria mais importante no enfoque dos juristas, rc· 
duzir a jornada c com isso avançar conseqüentemente na 
conquista dos direitos sociais c trabalhistas, na esteira de 
outros países que já chegaram a cargas horárias bem me-
nores, preservar a jornada na sua integralidade no es
forço, de produção nacional, face a uma dificuldade con· 
juntural nagrante porque passa o País, permitir ao em
pregador a escolha entre essas duas alternativas fazendo 
em que ele pague 'um abono· qúc de certa forma seria 
uma compensação mínima talvez, de S%, mas-face as 
nossas nlédias Salariais tão baixas, talvez significativas 
para o trabalhado·r; que teria a persPectiva de um au-' 
menta real no seu ganho, ou ainda uma quarta: alterna ti· 
va dentro de um critério 'que me parece um pouco esti· 
mulante e tentador, abrir essa alternativa e entregar às · 
partes por via da negociação a possibilidade de que elas, 
empresa a empresa, setor por setor escolham entre a re
dução que a lei facultaria, ou a concessão do abono que 
a lei também permitiria, -instrumentalizada ou uma ou 
outra altern3.tiva, no critério fundamental da negociação · 
entre as partes. 

• 1:: a pergunta que eu faria, naturalmente como essa his-' · 
tória toda, está a justificativa que informa o princípio de · 
que na medida que reduzíssimos a jornada de trabalho, e • 
mantivéssemos a produção, nós estaríamos pemitindo 
ou quem sabe abrindo caminhos para hovos empregos. 
Esse seria o fundamento da proposta do Executivo. Cla
ro que vem uma indagação: será que na verdade, nós não 
estamos com ociosidade no setor industrial, -será que na 
verdade reduzindo a jornada,· pós vamos ter mantido o 
ritmo de produção e vamos gerar empregos, ou será que 
simplesmente vai haver uma diminuição da jornada, ten- , 
do como único benelicio o :fato de que o trabalhador vai 
ganhar a mesma coisa, trabalhando menos. Eu faço to· 
das essus considerações e dúvidas, que realmente me as- 1 

saltam nessa hora, creio que assaltam a todos os inte
grantes do .·Congresso Nacional que vão ter que se de· 
frontar com a decisão num prazo não muito largo, com 
ociosidade no setor industrial. Será que na verdade redu-. 
zindo a jornada, nós vamos ter mantido o ritmo de pro: 
duçào' VamOS gerar .empregos? Ou será que vai haver'· 
uma dinlinuiçào da jornada; tendo c'omo único benelicio 
o rato de ·que o trabalhador vai ganhar a mesma coisa 
tmbalhando meno~. 

Todas es~'aS coilSider~çõeS e dúvida~. que rea'lmcnte 
me assaÍtam· ncs~.i hóra, c l.:niio (juc assaltam a todos· o's 
intégrailleS du Congl-csso NaciÓnal_que -~ão terque,s< 
defrontar com a dc~is:lo num praLo não muito_ largo, é 
que eu me socorro das luzes de v' ~:x~. ' 

;'' 

o'sR. WAG~(R ó:1
GlGLIO.....: E'~ me púmito, e.' 

mi"ncntc Sc~IÍor'. réspi1nderido em Primeiro lUgar, diLerl
do que pUi-~- c simple~mé'1te que talveZ .o melhor 'cami
nho seja ô da 'ne!!oclà.ç.:io co!etiva. Eu nà.o Vou ·elaborar 
sohr

1
e e"se àsSurito; porque sei que O Ministfo'o fará com 

muito· melhores fund:.Hnentos do qUe eu Poderia fazer.· 
Mas o fahfincg:áVet: inocut:hcl é Qui! Ó País está a trave~· 
sando uma crise e·..:onômh::t ialvez não se Pudcs'sc dar aO' 
luxo' de diminuir a jornada. ACéiinenCe que, data vênia;- . 
em má hora alertaram ou desfraldaràm essa' bandeira · 
para os trabalhadores. Tirá-la, agora, vai ser 'pOlitica· 
mente muito .diffcil. Porque eles já passaram mel aí, 
como é que vão fazer emenda para diminuição de jorna
da? Também não me parece viável, Qu interessante, ou . 
conveniente, que se transforme diminuição de jornada 
em bcnelicio econômico para o empregado, O que me 
parece como alternativa viável, seria uma diminuição ra
dical, de tal forma que o malefício do aumento do custo 
de produção tivesse, pelo ao menos, compensatoriamen· "I 

te o beneficio de novos eimprtgcs. Então a redução deve- ' 
ria ser de 8 para 6 horas por dia, de tal sorte que o em· 
pregador pudesse funcionar em vez das 10 horas habi- , 
tuais, funcionar 12 corridas e poder produzir bem mais 
contratando duas equipes para o mesmo serviço. Cada 
uma delas fazendo uma jornada de 6 horas, ar o aumento 
do custo ficaria çompensado pelo beneficio social de se , 
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dobrarem as frentes de trabalho praticamente. Fora dia
lO, me pareçe que 16 atravá da nqoeiaçlo coletiva, mas 
aqui peço eu tambtm 10e:0rro do Ministro Suuelr.ind. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND - Sr. l'rciidentc, 
Sr Relator, o Professor Wqner D. Oijjlioji e•pôa, 110111 

que tivá1e111os combinado, aquilo que me parece pertia 
nenle ao assunto. lncluaive quando V. Ex• abordou a 
quana hipótese, ncsociaçlo eoleliva, tanto ele como eu 
fiiC'mos com a cabeça um sinal afirmativo, como que a 
indie~~r, esponlimeamente. que a( estA o caminho. Nio 
h.i d~vida nenhuma que redw:ir a duraçlo ~emanai do 
trabalho. nesta fase da noua economia, tem cerlol ris· 
CCM. Porque ~ inqucstionbel que 01 emprcaadores que 
queiram manter a sua produçio, vlo se valer do trabalho 
extraordin;irio para complementar as jornada&. E o tra· 
balho extraordinário aumentará o custo da produçio e 
se rcOetini na ascenaslio inOacion.t.ria. De maneira que. 
L"Umo eu disse ao c:omeçar a expor minhas considerações 
11 respeito da111 m11l6ria, eue anigo trata de alliunto alta
mente quationêvcl. Quer me parecer, concluaiv11mente, 
que a meJhor aolução, porque propiciaria adaptaÇÕCi 1 

setores e a ca101 concretos, ataria na nepc:iaçlo coleti~ 
va. Eu entendo que, ji qora, iuo 1eria possível, acm 
qualquer alteraçlo de lei. Mas 1 no11a calenda Corte Su
prema tem 5ido um pouco restrita na apreciaçio da coru
titucionalidude de cliu&ulas nio autorizadas por lei. In
clusive atf: a au.Cncia de trabalhador atudantc para fa
zer provas roi considerado incunltitiR.;onal, porque nio 
atava autori7.ada em lei. Alf:m do mai&, parece que a lei 
pode ser lambem um sentido educativo e motivador. Daf. 
porque uma soluçlo que nlo acria dsprezlvel ataria em 
se estabelecer que acria licito, por meio de convenções ou 
aCUrd05 coletivos do trabalho, Ou.r a duraçio aemanal 
do trabalho ai! o limite mrnimo de tantu horu, para u 
calegoriaa em seral. Com iiSO se motivaria a negociaçio 
coletiva sob o tema, de responderia um pouco ao mel a 
que se referiu o Profeuor Wqner O. Oiglio. Atende,.. 
ia por um lado, a conjuntura nacional e ac abriria mais 
espaço para a neaociaçio coletiva, ao indicar que a re
du..:io da duraçlo do trabalho poderia &er feiLa noslimi .. 
tes e fonnas estabela:idoa noa instrumentO& da nqo
ciaçi.u coletiva. Eua f: uma idf:ia que me panc:e vilvcl, 
que merec:e ser considerada. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- V. E .. vlo me per
mitir que eu sacrifique um pouco mais do direito de o
piorar o próximo que sabe. Nóstemoa tambán o capitu
lo d11 hora extra, entendeu o pmjetador que uma manei
ra de atender a reivindicaçlo que nasce principalmente 
dos sindicatO& de trabalhadores. particularmente doalin
dicatos do ABC, que realmente estio em campanha. On
tem ainda tive oportunidade de comprovar ase fato, 
quando tive numa reunilo com o Sindicato da lnddstria 
Automobilf~~:tica, em Slo Paulo, e eles me davam conta 
de que realmente h4 uma preuio muito forte por pane 
do sindicato dos metahlrsicos. Incidente sobre o próprio 
tfllhalhadot individualmente considerado, e esse atf: por 
um dever de liOiidariedade clusistu mamo, diante da 
circun5tincia da nll.-euidade de certas condiçê5CI de fazer 
a hora. extra que a empR'IRI. tem interes&e que faça, ele 
fica na dúvida entre a solidariedade que tem com a clu
liC. por um ato pessoal, o tamhf:m o fato da prado que 
se exerce por parte da entidade. De nlo fazer hora utra 
para viabilizar novu oportunidades de trabalho, face ao 
lndice elevado de dCICII'IpJ'IIo. Enclo a idf:ia, realmente, 
inicia, era atender eua upiraçlu, e dentro de uma politi
ca de aeraçilo de novosempreso!l, inviabilizar a hora elll
tfll, critf:rio inicial. Ma1, me parece que neue upecto se 
transfonnou a icRia inicial de vedaçlo num outro cri-
16rio, de tornA-la oner011. E ao tomA-la onero&a, como 
j4 fbi dito pelo1 própriO& conferencistas, desestimular a 
empreli8 por motivOR econõmico1 e aproveitar a hora ex
tra e, comeqUentemonte, no seu câlculo do custo chesar 
6 concludo de que ao invts de prorrogar melhor seria 
contratar a c:ada hoflll extras um novo trabalhador. Evi-
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cientemente que hA uma conseqUbcla ni110, como de 
resto hA tam~m no problema da jornada 10111anal. N61 
vamos com isto aumentai custos, aumentando custos 
nós vamos estimular a taxa ln0acion6ria. E IC a taxa in
flacionAria 6 a praoc:upa~o prioriliria, em termoa de 
reduzi-la neste Paí1, ra-ee tamb&n numa certa situaçlo, 
naquela estória de: entre 01 dois meu coraçlo balança. 
As!iMita-nM a dllvida. Eu, realmente, conaultaria a upe
rierH:ia e sapie-ncia dos nouos Ilustres convidados. Nlo 
seria melhor voltar A idtia oriainal, - original eu digo a 
idf:ia dos debata que antecederam eues projetos, 01 de
bata pollticus, os debata panid6rios -e se atabelecer 
o principio da vedado. E, mais uma vez, socorrer--nos 
dnse instrumento, que afinal das conta• foi o direito de 
tfllhalho, baseado na realidade aocial e económica que 
instilucionali7.0U. que 6 O da nesociaçio COietiva para 
que casu a casa, empresa a empreu.. setor a setor pudeue 
1er feita a prorrosaçlo? Quer dizer, ao invf:A da medida 
seneralizada de transfonnar a hora extra de 20% de adi
cional em 40%. que vai pepr de!lde o trabalhador rural, 
dCide o cidadlo que trabalha IA na microempraa, num 
arm81i:m com 3 emprepdos ali o empresado da Wolks
wagen com 1eus JS mil uperArim, e que tem um outro 
tipo de relacionamenlo laboral. Ao invf:s de simplesmen
te transformar tudo num tr11tamento igualitArio, que na 
w:rdade de!iiauala, nio seria melhor entlo, se este f: o en
dereçamenlo politico e IOC"ial bruileiro date momento, 
nqar o prind'pio d11 hora extra como reara pral, e abrir 
a exceçilo sempre que ela vier a ser antecedida da neso
ciaç;la a nível de acorda de empresa, ou a nlvel de con
tr.ataçila ou ronv6nio coletivo. E: a questio que eu ao•ta
ria tamiXm de aentir. entre a pcrapectiva de uma allc
raçilo e a adoçio do que estA prop0110 concretamente a 
desisuala, nlo seria melhor, entlo, IC este f; o endereua
mento polrtico e social braaileiro deste momento? O 
principio da hora extra como resra seral e abrir a ex
ccçlo? Sempre que ela vier antec:edida da neaociaçio, I 
nível de acordo de empresa ou a nrvel de contrataçlo ou 
con~nio coletivo? P.: a questio que cu 1011taria, tambf:m, 
de sentir entre a penpecliva de uma alteraçio e a adoçio 
do que esta proposto concretamente. 

O SR. AR!IIALI>O SUSSEKII\õD -A equaçlo em 
foco já mereceu, a meu ver, a resposta na minha expo
liçio, precisamente dentro du premissas que acabam de 
ser lançada• pelo Senador Carlos Chiarelli. 

A aimpiCI elevado de 20 para~ do valor do adicio
nal do trabalho extraordinlrio, nilo vai impedir a prAtica 
abu5iva das horas extraordinArias. Como salientou mui
to hem o Professor Wqner Giglio, ainda 6 maia barato 
pagur 40'f, do que contratar novo• empregados. Entlo, 
01 empreaadores viu apenas papr mai&, colocar eue 
custo pl"e\=0 do produto da unidade produzida; ponanto, 
cum reOexoa inOacionirios. A aoluçilo, a meu ver, est4 
nlo 16 no que rec:omendou a OIT a respeito, com na pro
porçio que li do anteprojeto de atualizaçlo da CLT: iato 
f:, nem tanto ao mar, nem tant~ ê.terra: por acordo IIK'ri
to e individual entre emprepd~ e empregador,apenas 90 
dias de prorrogaçio por ano, seria o limite .. Ivo juatifi
cadas exceçôes; pur negociaçlo coletiva ou pela ju•tic'a 
do &rabalho, por term01 do acordo ou da ICIItança no.-.. 
mativa. 

De maneira que a minha opinilo i eua: a limitaçio 
deve ser feita radicalmente em termos numf:rieo~o em 
cada ano civil: nlo pode haver mais de tantas horas de 
trabalho ex&raordinirio, salvo aJsumu exceç6es ou con
trato coletivo ou acordo coletivo e decislo proferida em 
di1sldio coletivo. 

O Profeuor Waaner Gislio - Eu subacn:vo todas a1 
ponderaç&s do eminete Miniatro Arnaldo suuekind 
mas eu 10111aria de acrescentar alaumu da minha pr6-
pria lavra. 

Me parece que f: inarredêvel a limitaçlo de horas ex
tras porque • aupreulo total e radical delas f: invibel. e 
inviével pelo prejulzo que e&UII nio 16 ao emprep.dor 
como a toda a sociedade a interrupçlo de um ua.balho 
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do1 altos fomoa que IDCim e que preci .. m ser deatrufdoa 
e reconlll:ruldos por falta de mais alsuns minutos de pra
taçio de serviço. A força maior, 1 invulo de Q:uu que 
tem ocorrido com tanta freqDenciu em nouas metr61es, 
em que o emprepdor preciaa retirar a mercadoria. Nea
sa~~: oportunidades nlo h6 o que falar em prolbiçlo abso .. 
luta de horas extras. 

O SR. MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND- A 
regra parece, nlo concerne aoa casos de força maior. 

O PROI'ESSOR WÃONER OIOLJO - Sim, aim. 
Muito bem. Afastadas atai pequenas~ me pare
ce que seria viével a eliminaçlo total de hon.s extras, 
mas niJo seria conveniente. Me parece que o mais conve
niente realmente f: colocar um limite anual nCIIas horas 
exlras. E, data venia, Senador, nilo me parece que seja 
conw:niente para a Naçio deixar-se 1 C&IJO das pana a 
contrataçlo por hora1 extras. Nisso eu nlo vou me atre
ver a divergir do Ministro Arnaldo Suuekind, porque hl 
inlere55CS superiores A aocicdade que nilo se coordenam a 
interew de empregado e empregador que. curiosamente, 
neste setor de horas utru muitas VCDS n entendem 
muilo bem, eutamente para prejudicar o consumidor. 
Porque interc!ill. ao emprepdor fazer horu extras. inte
ressa ao sindicato - V. Er.• mamo acabou de narrar a 
pres1ln quo sofrem os trabalhadores para fazerem horas 
extra•. 

O SR. MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND -
Para nio fa~er. 

O PROFESSOR WÁONER OIOLIO- Para nlo Ca
mr horas extras do sindicato que 6 o sindicato dos mais 
conscienci050s do Brasil que-quer abrir noVOJ empresas. 
mas o empn:aado em si quer fazer as horu utru. E nlo 
siu todos os sindieatos, lonp disso, atf:, me parece que o 
sindi'"ato do ABC i: a elr.CCÇio para connrmar a rea:ra. 
Ele vai sofrer a pressilo do que eles chamam .. u bua" 
para contratar horas extras para fazer frente ê. preulo • 
'"-onõmica que sori"C' o empregado. Entlo, o empreaado 
ntá intereslildo em fazer horu extru, o empresador 
tambem, porque se ele tiver que contratar novos empre
pdos ele vai onerar mais a prodUÇio do que se tiver que 
pagar as hora1 extras. E, com isso n6a ficamos na li
tuaçlo aluai, nós não criamoa os novos emprqos e ain
da auim, embora menos. oneramoaa produçio com a1 
horas extras. Por isso, nlo me parece que deva ser objel:o 
de negociaçio coletiv11, acho inconveniente ainda que a
arade a emprepdo.s. ainda que agrade a empregadores. 
ainda que qradc a emprepdoa e a empregadores conco
milantemente niuo hA arave inconveniente para a soei• 
dade que &1\:'a c:om u conseq06nciu desse convinio cole
tivo para estender a jornada. Nem sempre o trabalhador 
aahe o que 6 melhor pa.ra ele e, evidentemente. o emprc
pdor nlo tem os olhoa voltados para 01 intereues do 
empregado, tan para os acus intereues o que f: muito na
lural, por isso eiCI podem, ncuas circunstinciu. fazer 
um acordo que po111. prejudicar a sociedade a meu ver. 

Nlo sei se eu conseaui trannitir a id6ia que me paro:e 
que nlu se dew:ria afastar a possibilidade de contra
taçil.u, ainda que coletiva de horas e.xtru. 

O SR. CARLOS CHIARELLJ..:.. Eu teria duaa pon
derações a fa1.er: uma, t apenu um pedido de esclareci
mento. O Ministro Arnaldo Suuekind dizia, ao analisar 
a questlo da intervençio e pelo que senti na expoaiçlo 
do ProfeSior WQner Gislio, como um apoio porque en
tende, tamhf:m, o Dr. WAaner Ois:lio, ao'analisar a ques
tlo da inte~nçio ponderava 10bre o fato de quo teria~ 
mos o melhor caminho se a enderesúem01 atravf:s de 
um procedimento que bulk.'HIIC originariamente. 1uarida 
no Poder JudiciAria. E, me parece uma tese evidentemen
te lógica, coerente e adequada. E atabelecia ati; em 
nome da propoata do anteprojeto ji o procedimento que 
instrumentalmente entendia como o mais adequado a
través, inclusive. daquele pedido de liminar, nu prazo de 
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S dias e etc. E teve uma longa história por ainal. Mu. 
asu seria - disamos - a proposta alternativa o que de 
resto n01 agrada muito e me parece bem mais feliz que a 
redado do projL"tO que ainda que di um passo avante 
porque Fria 1!1 riJUnl do inqu~rito, Clitabelcce um prazo 
para o inqu~rito. apesar de qua nlo estabeleça conse
qU~ncias, se no inquf:rito nio houver soluçlo no prazo 
me parec."' uma falha do projeto porque diz que tem que 
e5tar concluído em trinta dias. e se nio ativer. o que a
conte.:e? Mas. foru CS!iC detalhe evidentemente o projeto 
caminhou um ou dois pas501 e a proposta do Miniatro 
Suuekind eaminha vãrio1 passos, alán. Mu a persunta 
que cu faria t se esta id6ia defendida pelo Ministro Su ... 
ackind. nio aproveitaria o restante da dispoaiçlo que 
cuntf:m o parli&nfo único do próprio ..• 

"A rcdoçao que 6 dada ao ParAJrafo 6nico do art. 
S:!8 ... " 

Tudo islo constante do att. ,. do aovo projeto, onde 
estabelece a hierarquisaçilo na 01c:0lha daqueles que, o
correndo a intervenclo baveriam de 11er 01 que ICtiam 
chamado1 para a oaapaclo d01lupre& que fiCariam va· 
101. Quer dizer. eu tenho a impressio de que V. &• que 
era um pedido de eaclllracimentos, V. Ex• faz uma pro
posta quanto ao mecanismo que deve ser deflagrado, 
mas creio que acolhe aquela aiatemltica de quem venha a 
aer chamado uma vez feito ou defiqrado o mecanismo. 
E, acho at6, IÓ fMÇO uma ponderaçio, que ae deveria 
complementar que podemos chqar ao cuo dos peque
nus sindicatos onde, na verdade, afastados os diriJentcs 
que estariam envolvidos todos num determinado proce
dimento, chamamo1 os suplentea ou esta nio ae dispo
riam h6 a terceira etapa que seriam os usociadm e eu 
acho que at6 nlo haveria inconveniente porque uma vez 
nilo encontrando entre estes a ac:eitaçlo se deveria ir a 
um intqrante da categoria mesmo nio associado, para 
quC" 111 fcc:hasse acmpre dentro do quadro de integrantes 
da categoria mesmo estrapolando o quadro social, auar
dada a hierarquia. 

Eu apenas perguntaria se, quanto ao par4graf'o dnico, 
independentemente" do nptlt que nó1 jA recolhemos a su· 
aestlo, não havC'ria aceitaclo da id6ia. 

O SR. MINISTRO ARNALDO SUSSEKIND- Em 
diUUi palavras eu posso dizer que a minha critica foi s6 
porque o pauo foi lfmido. lntroduziu .. se a r.aura do ln· 
qu6rito, como di~~e um passo adiante, mal 1e mant&n 
uma violação ao principio da liberdade aindical, porque 
o Poder JudiciAria i quem deve controlar o principio da 
lettalidade. De maneira que eu nlo fiz critica nenhuma 
parAsrafo llnico. Estou inteiramente de acordo com ele. 
E me parec:e que a sujestlu complementar 6 muito boa: 
esgotar a ordem hierárquica das preferflncias, at6 chegar 
ao integrante da catq:oria. Eu estou inteiramente de a· 
curdo. 

Eu guataria apenu de dizer, porquanto esqueci de re
ferir. que o C omiti de Liberdade Sindical da OIT, aojul
pr o caso o9 927, que e- uma quein contra o aoverno 
brasileiro, apresentada por alguma1 entidades sindicaia. 
perguntou, num dOA seu5 parãgrafoa (estj na pêa;ina 86. 
do Boletim Oficial, quer dizer, o DHrio Oficial da OlT, 
Boletim Oficial de 1979 s6rie 8 n• J), por que razio a 
norma a respeito introduzida no anteprojao de revisilo 
da Consolidaçilu das Leis do Trabalho nilo foi adotada 
atf: hojC'. 

O SR. - Que pcrsuntinha chata CIIB. 

O SR. - Maa facilmente re&pondfveJ por mim, 
pelo menos. Eu vou responder em duas palavras. 

De acordo. 

Eu teria uma llltima peraunta e deiaei por llltimo, por
que ela estA um pouco pol6mica nesse momento, inclusi· 
vc. E uma id6ia que comoça a 1•nhar ocrl.ulapoiamentoo 
e que diz respeito a quatlo da nqociaçlu, nó& tem01 
hoje uma emenda que hoje a traduz. aqui no corpo dosa· 
11CXOI.• 
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Dentro do prindpio o quinte, nós tcm01 uma liate
málica de reajustes salariaia que dec:orre de fndices d• 
purpdos ou. nAo, expurpdos pleno ou parcialmente ou 
nilo estabelecido pelo Poder Executivo, atravis da Lei n• 
6. 708, du suas conaeqUentes alteraçôes e emendas. e me
lhoras c pioras. Hd urna proposta no sentido de que ova .. 
lor fixado. em da:orrf:ncia du aplicaclo dl) índice no rea· 
ju1ne, nio seja. imperativamente aplicado, que sobre c:ue 
valor, ou que sobre cua parcela de reajuste, sobre reaju,.. 
te, se pe-rmita neaociucão entre as partes. Isto 6 &e as par
tC5 negociarem um lndice de reajuate maior, que nlo 
creio aer6. muito pro'I'Avel face a fraqueza do nosso sindi· 
calismo, face o quadro de reccslio, isto aeria acolhido. 
Mas.sohreludo, e ai vem a questlo,ae as partes nqocia
rem o reajuste simatral menor, e desde que OL"Orra ililo 
atravts da nesociaçlo coletiva, o at6 se estabelece a pers
pectiva de uma l~omis!ilo de fAbrica, que poderia neso· 
ciar, i11o seria aceiiAvel e pralicheJ. Porhlnlo, n6s admi· 
liriumos o pl11 que i principio n~rmal na vida da Leai•· 
laçilo Trabalhista. Maa. admitiria o mlnimo, isto 6 que as 
parles poderiam nesociar um re&juste menor do que a
quC"Ie estabelec:ido pelo lndice fixado como o valor capaz 
de repor o 1al6rio na aua significaçio real e hoje. jA nilo 
mais na &ua lianirlcacio atenuada pelo& upurao•. 

A aleaacilo para a proposta seria que nós estam01 com 
isto esLabclec:cndo 11m crit6rio pragmltico, posto que 
terfamos setores de alividadea do emprau que nilo te
riam condiç&a rac:c a debilidade am que ae encontram a 
conjuntura, para auportar 01 reajustes nos valoru ofi .. 
ciais cstabelec:idos. e que 111 viSICIII conatransidas a apli· 
cqr esse lndi""C poderiam partir ou para uma situaçio de 
despedida de parcelu dos trab.tllhadora, ou at6 mesmo 
quem sabe ir a uma situação de quebra ou faiCncia com o 
que, niio apenu als11ns, ma1 todos 01 trabalhadores per
deriam o empreao. Sen1 o prindpio da adoçilo do mal 
menor negCM:iado. E&te seria o c:rit6rio, ou a filosofia da 
emenda ou da idiia que esté. af em paula, eu nio vou de
finir o nllmero da emenda. Mas como 6 um tema que co
meça inr:lulit"e a pnhar rcpen:uuio, e que eu tenho cer· 
te7a no decurso do lhli que vai mediar at6 a definicio do 
projeto, vai ~er insistentemente divu)Jado, eu ptaria de 
ouvir a opinilo, corno llltima persunta minha, dos ilus
tres Juristas.] 9 

O SR. - Eu me permito traçar aJaumu 
oonsidcraçilos a ...., Rlpeito. 

Em primeiro lupr, toda medida que favoreça a liber· 
dade de contrataçlo c:oletiva. me parece cm principio 
louvúvel. 

Em ~egundo lugar. eu ouvi aqui, e nlo por coincidCn· 
cia. porque i110 IC ouve freqUentemente, V. Ex• deve ter 
ouvido at6 com maior frequencla do que eu, certamente, 
o fato de que 01 trabalhadores, isso furam palavru, se 
nio me falha a memória, textuais de Alves de Almeida, 
aqui nesta Comi51i.o semana )'laSIBda. Os trabalhadores 
hoje nilo estilo interessadm apenu em aumento de &a· 

la11rio, estio interessados no emprq:o. E por i110 me pare
ce vibel diante das circ:unlt4nciaa atuals que se nqocie 
o aumento, ati o aumento do INPC. porque t um mal 
menor ter afsum sallrio do que nlo ter nenhum saldrio 
perdendo o emprego. Portanto a Leai•lacio Tnbalhista 
que tilo senslvel ou maissen1ivel as alterações sociais re
flete o eRtado atual da sociedade das cln:unst&ncias. En
tio me parece de boa alvitre nta emenda por mail de um 
motivo. 

O SR. ARNALDO SUSSEKIND -l!ujl tenho mais 
reservas a respeito. A meu ver ela fere frontalmente o 
principio basilar do Direito do Trabalho, qual seja o de 
que a legislaçlo do trabalho e uma leai•laçlo interven· 
cioni5ta, com princfpios imperativos e inderrogbeis pela 
vontade das parte5. E assim 6 porque 6 necess6.rio evitar 
que a preulo ccon6mica ou pressio hierArquica poS11U11 
levar lrabalhadores a concordar com condiçc1n aubuma· 
nas de trabalho. Es!iC 6 um principio fuadamental do Di· 
rcito do Trabalho. Pennitir. em rcsra. como parece que-
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rer a emenda. que se estabeleçam fndices de reajutamen
W abaixo doa baixua indices de reajustamento oficiai• 6, 
ao meu ver. agn~var ainda mais a liluaçlo dos trabalha· 
dore5 nu Brasil: Ac:mlilu que de acordo com a lndole do 
DiRito do Trabalho, dever-se-ia alahelecer os nfveis 
mlnimos de proteclo ao trabalhador e só permitir a ne
piaçiln acima deases nfveis. Comv6m ponderar que a 
politi(a salarial atual j6. 6 madruta. Basta considerar que 
nilu est6. reajustando o salário real dos trabalhadores, 
sohrC'tudo, daqueh."!i que .ldnham mais de !ilete sal.irios 
mfnimos. sendo q11e a faixa ularial acima de quinze s6 
lem SQI\ do reajustamento c a superior a vinte nio tem 
nuda. 

A con1eqOCncia de5SC5 reajustamentos aqubn do custo 
de vida, reduzindo o valor real do 1al6rio contratado, es
tA a~ubando com a clas~e mklia no Pais. Classe mb:lia 
que t aquela que adquire. em maior percentual, os bens 
duni.vei1. o,; automóveis. os eletrodomáticos e partici
pam em maior do1e da5 operaeaes imobililriu, precila
mente por i5MJ, 011 5Ciores de atiYidades econdmicas em 
relativas a eletrodomáticos automóveis e construcio c:i· 
vil foram os primeiros a smtir o impacto do desemprq:o, 
porque reduzido o respectivo men:ado consumidor. A· 
16m di•o. C5lel !IL'I.ores, por aerem altamente multiplica· 
dore1 de emprego, aeraram, com efeito multiplicador. 
desemprqo pral. f.s!IC t o retrato aluai do Brasil. Com 
is!IO, mais uma vez, cu estou demonstrando nlo acreditar 
na teoria monC'tari~&ta. como soluçlo para a infiaçlo bra· 
sileira, porque agrava o desemprego num pais que nio 
pouui seauro-dCRempreso e ncc:cuita de um milhilo e 
Ki!ICentos mil novos emprq:os por ano. Com c:ertas re!l
l&lvas, com ~o.-ertas reservas e em determinadas cii'C'uns
tincias. que deveriam ficar C'xpliciladas, admito a nego
ciuc:lo coleliva. nio o a~ordo individual, par atender o 
obje!ivo postulado na pergunta do ilustre Senador Chia
relU. Volto a insiRiir: nãu uma regra ilimitada, em virtude 
da qual. ainda que por nqociaçlo coletiva, f051C possl
velm.'8ociar msa16.rios abaixo da escala de reajustamen· 
10 da lei em vigor: apenas admitir, em caJOJ excepcio .. 
naiR, com as causas fixadas (crise econ6mica, falta de ca· 
pital de giro, C'nfim aquelas causas que afetam a C'mpresa 
e podem levl-la li falincia - coi!IB que ning:u6m deseja) 
admitir que na;!ICI casos especiais possam os sindicatos, 
em convençio coletiva ou em acordo coletivo, negocia· 
rem, dentro de um balizamento també:m prb-lixado. Isso 
seria admissivel. a meu ver, ou merucria melhor ntudo. 

O SR. - Permita-me. Mas.aa~taria de 
recuar um pouco na minha poaiçlo para adotar as J'Cioo 

tricôL"S do Ministro Arnaldo SuBSekinde. Apenas com 
uma pond~.-r-.,io final. A desindeucilo vem ai relativa· 
mente, eu a prefiro consensual, jl que tem que vir. Sr. 
Pre!iidente, Cl'a 0 que tinha 8 IIJUir 1 pedir exc:larecimen• 
to. e en:~inamentos 8 fonnular 1 s6 lenho um lamento a fa• 
zer, que nós nilu livtuc:mos hoje para ouvir tio claras e 
brilhantes lições numa Comiss.io restrita desta Casa Le
giJiativa., ma1 01 S48 Parlamentares que SCJUramentc 
Crt5~eriam muilo no entendimento du questões traba· 
lhi5tll!i e soc:iais brasileiras. 

O SR. PRJ;SIDEIHI:: (franci!ICO Amurai)- Para 
encerrar, ao lado do desencanto, pela au.sincia, no p(e.. 
n6.rio da representação Parlamentar. EvidentC"mente que 
6 um dc:JCnL"Bnto para nós Parlamentares e fundamental
mente para 01 conferenciatas. Acredito que contudo i110, 
foi de abioluta validade, cm primeiro lupr, porque aqui 
111 pennitiu dar uma tõnica em se criar uma coRICiincia, 
que através da palavra autorizada, acima de qualquer 
suspeita de duas r11uras do Direito do Trabalho bruilei
ro, trazer o ~eu leltemunho de que aquilo que muitas ve
zes - aqui mo separo da presidi:ncia - a Oposiçio fala 
nC"sta Cua e que muitas vezes deixou de se ouvir. Maa. 
aqui O que 1C falou, O q\lo 1C çomontou, O que !IC arguiu, 
certamente 6 o que vamos arguir no debate deste projelo. 
Nós temoaas luZV~ m11iores ou forte esclarecedor que fo
ram palavras do Ministro Arnaldo Su~~ekind e do Jui:r. 



Novembro de 1983 

Wagner D. Oiglio que liveram também um arande senti
do. Se ouvimos poucos Parlamentarea, f'undamental
mente a palavra foi diriJida aquele pelo Hu porte moral, 
pelo ~eu porte cultural, pela sua arande politica, que aqui 
tom demonotrado, que 6 o nobre Senador Carlos Chia
rem. Como Relator, ele tem demonstrado c tem c:on
diçlo, Lem olho para ver, tem ouvidos para ouvir, que 
1em o seu dimensionamento moral e cultural capaz de, 
ouvindo as liç&J, que ouvimos hoje, tran11formã-las em 
ralidade e aperfeiçoar o prujew de lei que aqui veio às 
pressa1, As carreiras. Creio que pur iaso tenha sido defi
cientemente prep~rado, porque se tem um prazo para se 
de~cidir ~~bre o den•l.Oile n de~2.024. Em raziodis
HO se ICJ. a en~o.'C)menda currc:ndo, desesperadamente e 
numa horil dessu veio a propu1ta que veio. Mas, volto a 
aCinnar que, com a presença. aqui e com a rap>n1abili· 
dade que tem o nobre Senador Carlos Chiarelli, nós, re
lizmente, tivemos a palavra de duas srandes autorid.adel 
que quem agradecer aqui. Creio que estes depoimento5 
hiÃ"1:rilo de, prorundamentc, sensibiliza'r o Relator da 
malf:ria, nào com taniÕ tempo, mas com pouco mai11 de 
tempo aprimorar a propn1ta 10vcrnamental a fim de 
qpe, nÓI, aqui, no Congmso Nacional, pD11iBm05 apro
var alar:um:u sugeslcle5 que nàp decepcione. que nio seja 
tio limitada c que trqa realmente a solução de&ejada, 
niu arenas pelu acordo P"rBjPDS, mas principalmente 
por aquilo que est.i na oonsciCnc:ia de todos os bruilei
to:ll, que 1: do Brasil. os melhore~ dias para todos que vi
'·em procurando com o seu trabalho eqranda:er ata 
Naçilo. 

l::!5ta\ en'"-c:rrada a pi"Ciellte reunilo. 

COMISS~O DE UDAI;AO 

•1• ..-lio, rnlbada- 3 41u 
lloOIÔIIIo'"'lllll"' .. _4ol!lll3 

~XTRAORDINÁRIA 

As quatorze horas do dia tre. do mCs de outubro do 
ano de mil novecentos e oitenta c trb, re6ne-se a Comis
Rio de Redaçi.o, 10h a Presidincia do Senhor Senador 
Lomanlo J6nior, Presidente. pra:entes 01 Senhora Se
nadores Alberto Silva e Pulos Pdrlo. 

Deixam de comparecer. por motivo justirado, 01 Se
nhores Senadoi'CII Joio Lobo, Vic:c-Pres.idente, Claudio
nor Rorlz e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comisdo aprova o parec:cr em que o Senhor Sena

dor Albeno Silva apresenta a redaçlo ftnal do Projeto de 
Lei dn Senado n• 188, de 1982 (n• 6.717/82, na Cãmara 
dos Derutados), que altera a rodaçlo da Lei n• 6.686, de 
li de setembro dr 1979, que disple sobre o exen:lcio da 
amUise clfnico-laboratorial, e delermina outraa provi
dencias. 

t:m seguida slo aprovados 01 pareceres em que o Se
nhor Senador Pusos Põno apresenta a reclaçlo fina1 dos 
oeguinteo Projetoo de R...,luçlo: 

I) n• 10!5, de 198J, que autorir.a a Pref'eitura Munici
pal de Riaehuclo(RN)aelovarem CrS 7.678.943,63(11Cle 
milhôe~. seiM:entOI e ~etenta e oito mil, novecentos a 
quarenta e trb cruzeiro• e ICIICnta e trá eentavoa) o 
montante de sua divida consolidada interna; e 

b) n• 106, de 1983, que autori7.a. a Prereitura Munici
pal de Ma ui (SP) a contratar opcraçio de çr&lico nova· 
for de Cri I. 746.558.000,00 (um bilhio, llclecentos e qua
renta e ~eis milhões, quinhentos e cinqUenta e oito mil 
c:ruteiros). 

Nada mai1 havendo a tratar, dai-se por encerrada a 
reunião. lavrando eu, F6lima Abrahio Kohlrausch, AI· 
1istcnte. a p~nte Ata que. uma YCZ aprovada. seri al5i· 
nada pelo Senhor Presidente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

9l• reuniiu, realizada aos 4 dias 
do mil de outubro do ano de 198l 

EXTRAORDINÁRIA 

À1 qualorze horas do dia quatro do m~ de outubro 
do ano de mil no\l'ecentos e oitenta e trá. re6ne-ae a Co· 
miuio de Redat;lo. 10b a PresidCncia do Senhor Sena
dor Lomanto J6nior, Presidente. presentei os Senhorn 
Senadores Jos6 Lins e Pas!KIS Põrto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhui"C5. Senadotelõ Joio Lobo, Vice--Presidenle, Claudio
nor Rori1., Alberlo Silva e Saldanha Derzi. 

f. lida c apro,·ada a ata da reunilo anterior. 
A Comisdo aprova o parecer em que o Senhor Sena· 

dor J,,,;í: Lins api'C5Cnta a rcdado final do Projeto de Lei 
da Cámara R" 79, de" 1981 (n' 3.247/80, na Caso de ori· 
gem), que di11põc :11uhre a obrisatoriedade de aplic:-.ac;ilo 
e1n rn,jetos l!'!llpecili'"'05 dos cr&lito5 e financiamenlo~~o de 
organismos sovernumenlai5 e daqueles proveniente5 de 
inl.-entivos fisc.-ais, nc:larCl:endo que oon1iderou '-'Omo de 
redação, 1em alteração do m~rito da proposiçilo, a emen
da api'C5Cnlada pela Comildo de Economia A emenda 
du Projetu. 

Nada mais havend11 a tratar, dA-se por enc:errada a 
reuniilo, lavrando eu. Fitima Abrahio KohlrauK"h, As
liltente. a presente Ala que, uma vez aprovada. serA ani· 
nada pelo Senhor Presidente. 

93• nulio, rnllada 1016 dlu 
lia llh de ollhbro .. IBD llo 1!113. 

Às quatorzG horu do dia seis do mis de oulubro do 
ann de mil novecentos e Di lenta e trb, rriniMI a Comil
do de Redaçio, 10b a Prc:aidinc:ia do Senhor Senador 
Passos Pôrto, Praidente em eurdcio, presenta os Se
nhor Senador Jos6 Lins e a San hora Senadora I ris Cblia. 

Deixam de comparecer, por motivo jualiticado, os Se
nhores Senadores Lom.anu. Júnior, Presidente~ Jolo lo· 
bo, Vice-Preaidente: Alberto Silva, Claudionor Rori.t e 
Saldanha Derzi. 

P. lida e aprovada a ala da reuniio anterior. 
A ComiRsil\.'1 aprova o paFC'-"Cr em que o Senhor Sena

dor JoR Lins apresenta a redaçlo final do Projeto de Re· 
10luçlo nt 109, de 1983, quC" autoriza o Governo doEs
tado de Mato Groa1o do Sul a elevar em CrS 
2.878.26Q.OOO,OO (dois bilhi!ea, oitocentos e setenta o oito 
milhM5. duzcnlos e RSJCnll mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

Nada mai5 havendo a tratar, d6-~e por encemda a 
reuni.ilo, lavrando eu, FAtima Abrahio Kohlrausch. AR· 
listente, a praenlc Ata que, uma vez aprovada, ~erA aui
nada pelo Senhor Senador Pasaos Põrto, Presidente em 
exercício. 

NO nMIIo, mi- 181 illlu 
... ,..._.,.. .. _dol98J 

I'.XTRAORDINÁRIA 

Ás dezoito horas do dia seis do mia de outubro do ano 
de mil novecentos e oitenta e três, re6ne-ae a Comisslo 
de Redaçlo, 10b a Praidencia do Senhor Senador Pas
sos Pórto, Presidente em excrdcio, preHntes a Senhora 
Senadora Iria Cf:lia e o Senhor Senador Jost Lin:11. 

Deixam de c:omparec:er por motivo justificado. os Se
nhores Senador Lomanto Jllnior, Presidente: Joilo Lobo, 
Vice-Pmidenleo Alberto Silva, Claudionor Roriz e Sal· 
danha Der1.i. 

ti lida e apronda a ata da reuni.lo anterior. 
A Comi11ilo aprova o park"« em que a Senhora Sena· 

dora lris Cf:lia apn:scnta a redaçilo final do Projeto de 
Resolução n' 63, de 1983, que cria a Catcsoria Funcional 
de Adjunto Les;islativo, e dA outras providencias. 

Nada mais havendo a tratar~ di-se por encerrada a 
reuni;ln. lavrando eu, t="itima Ahrahlo kohlrauseh. As-
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Ri5tcnle, a pi'C!Iente Ata que, um11. vez aprovada,aer.i &Sii~ 
nada pelo Senhor Senador Pa11sos Põrto. Presidente em 
cxer~icio. 

950 reoDiio, rullndo 181 17 •lu 
do llio llo GUhlbro do HD .. 198J 

!;XTRAORDI]I;ÁRIA 

Àl quutora: hora5 do dia deteucle domes de outubro 
do an,, de mil nO\"Cc."c:ntos e oitenta e tris. re6ne-se a Co
milsio de R'""CCaçilo. 10b a Pre5idCncia do Senhor Sena
dor 1\lben.c.' Silva, Presidente: em eun:h:io. Pftsentes os 
Senhore!i Sa=nadute!i Jo~ l.ins e Pa:11.•os Põno. 

DLixam de comparcter. pur motivojusliHcado. 01 Se
nhnrell SL'1UJ.dorel Lomantl' Júnior. Pte~idente; Joilo Lo
bo. Via. .. Pmid~:ntc. Claudionor Rori.t: e Saldanha Derzi. 

1!. lida c aprovada a ata da rc:unii.a anterior. 
1\ ('omissilo aprova o pareL"Cr em que o Senhor Sena

dor Jo5l: Lins apresenta a redaçilo fin:ll do Projet\.'1 de 
Da::relu l.q:.islutivo n• IR, de 19H2(n' IJS/82. na Cãma
F"J do:~~o Depulados). que apro,·a o texlo do Conrinio 
KObrc: "l"ransporte Terrestre FrunleiriQa de Ca.rvM~ firma
do entre o Gon:mo d11. Repüblica foc:lerativa du Brasil c 
o Governo da República da Venezuela, em Caracas, a 19 
de reverelru de 198~. 

Em setzuit.la, si\,, nrnwado5 os pai"C(."CI'Ciem que o Se
nh,,r Senad,,r Pa5~5 l'órto apre5enta: 

•) a n."CCa~:J.o final do Projeao de Dccn1o Lesislati,·o 
n• 6. de 198l (n' 118/82. na Cãmara: dos Deputados), 
que apm,·a o texto do Acordo Comercial entre: o Oover· 
no da República Federativa do Brasil e " Governo da 
Rep6blil."U Argelina Democrãtica e Popular. L"Oncluido 
cm Bra1ilia, a .J de junho de 1981; c 

b) a rod•çilo final do Projeto de Decreto Lqislativo 
n' 11, de 1983 (n• 8/83, na Cãmara: dos Deputados), que 
aprova o ll."XIO da Re11o0luçil.o n• A 4SO, da XI Assc:mhlf:ia 
Geral da Organi:~.açilo Marltima Consultiva lntergover
namenlal- OMCI. que aprovou Emendas A Convcnçi.o 
da OrpniZII.ÇiJ.,,, l.'"Uncluida e:m Londres, a 1!5 de no
VCinbro de 1979. 

Nada mail haYCndo a tratar. di-se por en'-'CI'rada a 
reunião, luvf".ando eu, FAtima Ahrahlo Kohlrausch, Al
lislente, a presente Ata que, um:t vet: aprovada, ser.i aui· 
nada pelo Senhor Senador Alberto Sil,·a, Presidente em 
exen:icio. 

!J60 reanllo, nollzodo - 20 lllu 
do lllh do ••lub"' do ano do 198J 

Às quatorze horas do dia vinle do me. de outubro do 
ano de mil novecc:nt05 e oitenta e Ir&, rellne-~e a Comil
lio de Rl.'Ciaçio, sob a PnsidCncia do Senhor Senador 
Joio Lobo, V ice-Presidente, presenta os Senhora Sena
dores Saldanha O.:r.ti e PaSSOI Põrto. 

Deiu.m de: comparo:er, pu r motivo justiflCild.o. os Se
nholb Sepadore:~~o Lumanto Jllnior, Presidente, Claudio
nur Rori1. e Alberto Silva. 

~ lida e aprovada a ala da reunilo anterior. 
A Comissilo aprova o pai"CI:Cr em que o Senhor Sena

dor Saldanha Der .ti apresenta a redaçio do wncido para 
I) turno surlcmenlar d,, :11Uh5titutivo do Senado ao Proje-
to de Lei da Cãmara n• 14, de 1981-Complementar(n' 
168/80, na C81i8 de oripm), que altera o Decreto-lei n• 
40ft, de 3 I de= dc1.embm de 1968, que estabelea: normas 
ar:erai:11 de l>•reito Trihuta\rio. e di outras providencias. 

Nada mail haYCndo a tratar, di·se por encerrada a 
reuniilo, lavrando eu, Fátima Ahrahlo KohlrauliCh, As· 
:11isaente, a preaenle Ala que. uma vez aprovada, sert assi· 
nadu pelo Senhor Senador Joil.o Lobo, Vice-Pn:sidente 
nu exen:ir.:io da Prc:5idt"'lc:ia. 
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970 ....,lilo, naiiiOdo- Zl ~lu 
.. lllis * ..... .., do - u l!lll 

EXTRAORDINÁRIA 

Às quatorze horas do dia vinte e um do ma de ou
tubro do uno de mil novca:ntoa e oitenta e tris. re6ne-&e 
u Cumissllo de Redaçio,aob a Preaidincia do Senhor Se
nador Joil.o Lobo, V ice-Presidente, presentes dos Senho
res Senadores Saldanha Dcrzi e PaSSOJ Põno. 

Deixam de comparecer, por motivo justific-ado, 01 Se
nhora Senadores Lo manto Jllnior, Presidente, Alberto 
Silvo e Claudionor Roriz. 

I! lida e aprovada a ata da reuniio anterior. 
A Cumisdo aprova o parecer cm que o Senhor Sena

dor Saldanha Derzi apresenta a redaçlo final do Projeto 
de RCIOiuçlo n• III, de 1983, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cambl:, E•tado do Paranl, a elevar em CrS 
I. 794.3 I 5.000,110 (um bilhão, setecentos e noventa e qua
tro milhÕL"5o, trezentos e quinze mil cruzeiroA) o montante 
de sua divida consolidada interna. 

Nada mais havendo a tratar, di-te por encerrada a 
reuniilo, lavrando eu. FAtima Abrahlo Kohlrausch. As
si~~otente, a preHnte Ata que. uma vez aprovada. serA al5i• 
nada pelo Senhor Senador Joio Lobo, Vice-l'nlidente 
no uercicio ela PresidCncia. 

,.........,_. __ ri .... 

• ...., * tlldlllml • - de l!lll 

EXTRAORDINÁRIA 

As dezoito horu do dia vinte e aete do me. de outubro 
do ano de mil novecento1 e oitenta e trfs. rellno-ae a Co
mi•il:o de Redaçlo, sob a Pnsidencia do Senhor Sena
dor Alberto Silva. prnentes os Senhoi'CII Senadore& Sal
danha Derzi e José Lins. 

Deixam de comparecer. por motivojustiOcado, 01 Se
nhom Senadoi'C5 Lomanto Jllnior, Presidente: Joio Lo .. 
bo, Vice-Praidente, e Claudionor Roriz. 

1:: lido e aprovada a ata da reuniio anterior. 
A Comisslo apresenta a redaçlo final do Projeto de 

Resoluçilo n' 112, de 198l, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Siio Paulo (SP) a elevar em CrS 327.090.064,12 
(tre1en1os e vinte e sete milhões. noventa mil, sasenta e 
quatro cruzeiros e da" centavos), o montante de sua 
divida con10lidada interna. . 

l::!m seguida. i aprovado o parecer em que o Senhor 
Senador JoR Lins apresenta a redaçlo final do Projeto 
de Decreto Lqiolativo n• 5, de 1982 (n• 12~/82, na Cii
mara dos Deputados).. que aprova o texto do Acordo de 
Cooperação Cientirlca. Tecnoló&ica e T&:nica entre o 
Governo da Rep6blica Federativa do Bruil e o Governo 
da RepUblica Argelina Democr.itica e Popular, conclui
do em Bra&llia, a 3 de junho de 1981. 

N"ada mais havendo a tratar, di-se por encerrada a 
reuniilo, lavrando eu, FAtima Abrahlo Kohlrausch, As
sistente. a presente Ata que, uma vez aprovada,aer.i asai
nada pelo Senhor Senador Albeno Silva, Presidente em 
exercfcio. 

"' nunlilo, lftllaodo - Z7 -
.. lllis * -do ono ~· l!lll 

EXTRADORDII'ÁRIA 

Às dezenove horali e cinco minut01 do dia vinte e sete 
do mi:s de outubro do ano de mil novec:enlOS e oitanta. e 
trili. rellne-se a Comissii.o de Redaclo. sob a Presidl:ncia 
do Senhor Senador Alberto Silva, presenta os Senhoru 
Sc:nadures Passos Pórto e Saldanha Derzi. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) · 

Deixam dr comparecer. por motivo justificado, os Se
nhores Senadoreli Lomanto Jllnior, Presidente; Joio Lo
bo, Vice-Pre5idente, e Claudionor Roriz. 

~lida e aprovada a ala da reuniio anterior. 

A Comiulo aprova o parecer em que o Senhor Sena
dor Passos PórlO apresenta a redaçlo final da emenda do 
Senado ao Projeto de Lei da Clmara n• 117, de 1983 (n• 
I. 707/Bl, na Ca&a de oriFm), que altera ao contri
buições dos segurados obrigatórios do Instituto de Previ
dincia dos Congressistas- IPC, o valor das pensões. e 
dA outras providl:ncia5. 

Nada mais havendo a tratar, di-se por encerrada a 
reuniilo, lavrando eu. Fitima· Abrahio Kohlrausc=h, A~ 
sisLenu:, a presente Ata que, uma vez aprovada,aer.i a111· 
nada pelo Senhor Senador Albeno Silva, Presidente em 
Een:icio. 

COMI!!SAO DE MUNidPIOS 

17f Reunlilo Onllolrlo, .......... 
.. ~~~ 17 ~. _... ... de l!lll 

Às onze horas do dia dezeuete de novembro de mil 
novecentos e oitenta e tril, na Sala da Comiaslo, na Ala 
Senador Ale•andre Costa, sob a preoidhc:ia do Senhor 
Senador Passos Põno, Presidente., ndne-se a Comilllo 
de Municfpios, com a presença doa Senhoru Senadora 
Joio Lobo, Almir Pinto, Jutahy Maplhles, JoR lsnl
cio, Odacir Soam, Carlos Alberto, Oalvilo Modesto e 
Oastlo MUller. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 01 Se
nhores Sena.dores Lomanto Jdnior, Benedito Canellas, 
Benedito Ferreira, Joio lAcio, Iria C61ia, Jorge Bor
nhausen. MArio Maia, Alrredo Campos, Marcelo Mi
randa, Eneaa Faria e NeiiOR Carneiro. 

Huvendo n6mero regimental, o Senhor Presidente d• 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
reuniilo anterior, que 6 dada como aprovada. 

A seguir, pa1sac l apreciaçlo da mat6ria constante 
da pauta e 6 relatado, pelo Senhor Senador Jutahy Mo
plhles, o Projeto de Lei da Cimara n• 62, de 1983, que 
"modifica o arti&o 27 e MUI partararos da Lei n• 2.004, 
de 3 do outubro de 19~3, alterada pela Lei n• 3.257, de 2 
de "'lembro de 1957, quo "dispõe sobre a Politica Naci()o 
nal do Petróleo e define u atribuiç&s do Conselho Na
cional de Petróleo, institui a Sociedade por Aç&s Pe
tróleo Brasileiro Sociedade An6nima, e di outras provi
ciCnciu". Parec:er: ravor6vel. Aprovado por unanimida
de. 

Eqotada a mat6ria da pauta, o Senhor Presidente co
munica ao plen.irio que no dia 23 do corrente, la 9:30 
horas o Consresso Nacional atarA reunido para o eu
me das Emendas Constituciona.is n .. 22, 23, 38, 39 e 40 
que tratam sobre a reronna tributAria. Elclarece que 6 o 
relator da mat6ria e opta por um aubslitutivo, cujo teor, 
01 Senhores Senadores conhecem e apela para que todos 
estejam praentes para apoiar favoravelmente. sobre 
tudo o que diz respeito aos Munidpios, que 6 o objetivo 
principal de sua comunicado. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica, ainda, 
ler recebido oficias de aaradecimanto das ~e~uintes Pre
reituras e c•maras Municipais 10bre a correspondl:ncia 
que lhe roi enviada. Estado do ParanA, PreFeituras de: 
Quitandinha, lporl, Cüro Azul, Real ... , Campo Mou
rão, Astorp e do Estado do Pari, das sq;ulntes Prereitu
niS: Santa lzabcl do Pari e Breveo. Do Eotado da Paraí
ba, do Prefeito de Pombal. De Pernambuco, doa Prefei
tos de: Chil de Alegria, Jquaraci, Jaboatlo, Araripina, 
Riacho das Almas e Capoceiras, bem como da• Cimara5 
Municipais de Boducó, Breu e Lima e lpras1u. Do Esta-

Novembro de 1983 

do do Piaul, d05JCSUintes Prefeitos da5 cidades de Curi
mali, Paulista.na e Luiz Correia, inclusive d01 Presiden
tes das Cimaru Municipais de Esperantina e Piripiri. 
Do Rio de Janeiro, d011 Prefeitos de Slo Pedro da Al
dtia, Rczende, Trà Rios e Barra ManliM. Dos Presiden
tes dds Cãmaras Municipais das quintei cidades do 
Rio: Miguel Pereira, Barra do Pirai, Porcidncula e Vas· 
souras. 

J'liada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilo la
vrando eu, Fran~isco Gonçalves Pereira, Aaistente da 
Comiasilo, a presente Ata que. lida e aprovada. seri aui· 
nada pelo Senhor Pre5idente. 

CO!IfiSS<\0 DE LEGISLA(;AO 500AL 

»Re•lilo,nollzodo 
.... o .............. l!lll 

As onze horu do dia dez de novembro de mil noye. 
centos e oitenta e trb, na Sala de ReuniCSa da Comllllo, 
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidencia do 
Senhor Senador Jutahy Maplhiea e com a praença dos 
Sc:nhorn Senadores Helvidio Nunes, H61io Oueiros, Ál
varo Dias, Joio Lllcio e a Senhora Senadora Eunice Mi· 
chila, redne-se a Comilli.o de Lesislaçlo Social. Dei
um de comparecer. por motivo justificado, 01 Senhora 
Senadores Gabriel Hermes, Carlos Chiarelli, Altevir 
Leal, Fernando Henrique Cardoso e JoR lgnêcio. Ha
vendo nllmero resimental, o Senhor Praidente declara 
abenos os trabalhos dispenando a leitura da Ata da reu
niilo anterior, que 6 dada como aprovada. A seauir, a 
Presidincia concede a palavra ao Senhor Senador Helvf
dio Nunes para apresentar 01 seus relat6rios aobre os i
tens 4 (quatro) e 20 (vinte) da pauta. Com a palavra, Sua 
Exc:elincia ·li o seu relatório 10bre o Projeto de Lei do 
Senado n• 297, de 1980, que "revop o Decrct.,.lei n• 
779, deli do aJIOSIO de 1969, que diiipÕooobre aplic:açlo 
de nonnas proc:esliua.is trabalhistas l Uniio, etc ... ". Nlo 
hã de bales, e a Comissilo, por unanimidade. aprova o re
la. tório contrArio ao projeto, passando a constituir-se o 
parecer da Comisdo, Ainda com a palavra. o Senhor Se
nador Helvidio Nunes IC o seu relatório sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 329, de 1981, que "modifica a re
daçlo doo inci101 I o li do •rt. 487 da CL r·. Nlo hl de
bales, e a Comilllo, por unanimidade. aprova o rela
tório favorável ao projeto, na forma do Substitutivo que 
apresenta, pusando a constituir-se o parecer da Comis
slo. Em seguida, a Presidência concede a palavra ao Se
nhor Senadllr Álvaro Dias. que 16 o seu relatório 1obre o 
item 6 (seis) da pauta - Projeto de Lei da Cimara n• 33, 
de 1981, que "acrescenta parliJrafo ao art. "'9 da CLT, 
aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452. de I• de maio de 
1943". Solicitando a palavra para discutir a malt'ria o 
Senhor Senador Helvldio Nunes manife5ta.-se contrArio 
ao Sub5titutivo apresentado pelo Relator que, em sua o
pinii.o, e: uma pruposiçlo justa, entretanto, entende Sua 
Excelencia que o Regimento Interno do Senado nlo per
mile a. inc:ludo de nada mais alem do quej.i 6 propo11to 
pelo autor da mat~ria. Ju1tificando as nmles do seu pa
recer, o Relator nc:larecc que a sua intençlo foi no senti
do de aprimora.r o projeto e estender, tambtrn, ao Traba
lhador Rural os beneficias c:onstanta da propoaiçlo do 
Deputado Juarez Funado. Em decorrincia da Senhora 
Senadora Eunice Michila ter 1ido obria;ada a ausentar· 
se da reunil.o a Comissio fieou sem o 111an• mfnimo 
para deliberaçio, mas com a chegada do Senhor Sena.dor 
Joilo Ldcio o ,..,... roi rcreito e como Sua Excell!ncia 
nilo panicipou da di!ICussilo 50bre a mat6ria, a Pruidin· 
cia indaga dos membros pre5entCii se haveria alguma ob
jeçilo no sentido do adiar a api'OI.iaçio da mat6ria para 
nulra oponunidade. Nilo havendo objcçilo, a Prcsidin
cia adia a votaçlo da matá-ia. Prouc:guindo, o Senhor 
Presidente solicita ao Senhor Senador Hilio Oueiros 
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para 11ft' o relatório da lavra do Senhor Senador Carl01 
Chiurelli (ausente). que conclui ravoravelmente ao Proje
to de Lei da Catma111 n• 59, de 1983, que ••altera a re
daçüu do art. 201 ela CLT. aprovada pelo Docroto-loi n• 
S.4S2, de 1• de maio de 1943'". Anta do inicio da leitura 
do relatório, o Senhor" Senador HcJvfdio Nunes aolicita a 
palavra pa.ra maniFestar-se contrário à leitura de qual
quer rclat1\rio mn a presença do 1eu autor. A Presiclh
cia esclurete a Suil ExceiCncia que esta medida vem sen
do lomadu em rv.;lo do acúmulo de pi'OCCSiios na Comis
silo c elu !iÚ i:: reali7.ada se ni.o houver nenhuma objcçio 
por paru: dos mcmbi"Oi presenla&. E.selan=. ainda, que 
ha ... endo alguma ohjcçilo por pane de qualquer membro 
a matêriu sen1 adiada para uma oportunidade que Cilc:ja 
prestnle o KU autiJr. O.:pJil dOi e!k:lare<:"imentos da Pre
sidCn!:iil, a palavra 6 L.-um:cdidu an Senhor Senador Hilio 
Gueiros que IC o relatório de autoria do Senhur Senador 
Carlo!ii Chiarem. t:m seguida, em do.-orrf:n(ia do Senhor 
Senador Hel\'idio Nunecs ter sido obrigado a ausentar-se 
da rcuniil.,, e. assim. nil11 havendo o ...... netetsêrio 
para que a ComiMilo pude• deliberar sobre" a matiriu, 
o Senhor PrL."Sidente adia a sua apreciaçlo e, conseqüen
temente, ficam adiadas todas as outras matf:rias eonstan
tes da rauta. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Pre-
5il.lcnle dL"Ciar.J. encerrada a reunilo, la,·rando eu, l.uiz 
ClAudio de Brito, Assistente da Comissilu, a praente 
Ata que, lida e aprovada. serã auinada por Sua E:lcc:li:n
cia. - JulabJ !\topllliel. 

COMISSÃO MISTA 

r-lllbldo .. t,....lnor elllldt rollltlllo oabn I 
~ "" 124, .. 19113-CN, ......... Stlbor 

Preoldnlt .. llopúllllea - ..... -· ..... 
bl-, o PrDjoiD .. IAido C ... ara"" S'l, .. 191:1 
I"" 5.116/81, .. c ......... Depotadoo), ........ 
pile-o nerddodoprolholo .. _......_ 
.............. _Wnclu". 

Z' Roullio, nalludo 
... 25 .. _ .. 1913. 

Aos vinte e cinco diu do miA de outubro do ano de 
mil novecentm e oitenla e trb, l1 dezcueis horas. na 
Sala da ComiWo de Finanças. no Senado Federal, pro
sentes os Senhores Senadores Passo1 Pôrlo, lutahv Ma
galhJcs, Álvaro Dia5 e Deputado Nilson Ciib5on, ;dne
se a Comissão Mista incumbida de CK.aminur c emitir re
lat6riu sohR" a Men5agem n• 124. de 198~-C~. ,ela qual 
o Senhor Prnidente da Rep6blica comunica haver veta
do, totalmente, o Projeto de Lei da Cimara n• S7. de 
1983 ln• 5.816/81. na Cimara dos Deputados). que "dis
põe 10hre o ex.crc:(cio da profisdo de Economisla Do
m~slico c di outras providencias". 

Dcinm de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Jola Herculino e João Carlos de Car
li. 

Havendo n6mero rcsimental, tio abertos 01 trabalh01 
pelo Senhor Prelidente, Senador Álvaro DiaR, que IOiic:i
ta, DOI termo5 reaimentai!ll, 8 dispensa da leitura da Ata 
da reunilo anterior, que, loao ap&.. i da.Ja como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator. Dep-utado Nilson Gihson, que emite relatório l 
MeniBpm n• 124, de 198l-CN, na rorma apresentada. 

Posto em disc:uRslo e votllçio, t o R"latório aprovado, 
sem restric;lies. 

Nada mais havendo a tratar, en\Mirra-se a reunilo e, 
para constar, eu, Mardlio Jc* da Silva, Assistente da 
ComiMIO. lavrei a presente Ata que, lida c: aprovada, lO

ri aRsin•.da pelo Senhor Presidente c iri. 1 publicação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

1 ... - .. -·...--·M....... UI, do 191:1-CN, .. Sonllar l'nlldealo u a .. 
,... ... -IMIIIItncio .. ~No
tl.alelaiDu -.w .,ZJI63, .. , .. ......., 
.. 11113, IJOO ........ -..-.. •- oplladoo 
...- lllhcito I nple-clo poro • ..._., .. 
... lco ............. - ........................ .... _ ... ____ ._ 

z•a-lio,nollzodo 
_, .. - ..... 1913. 

Aos nove dias do mC!i de novembro do ano de mil no
vecentos c: oilenta e tr~s. As du.esseis hor81, na Sala de 
reuniÕC5 da Comia.'iil.O de Finanças. no Senado federal, 
presentes 01 Senhores Senadores Oc:té.vio Card010, Euni
ce Michiles. lris C~lia, Lourival Baptilita, Cialvilo Mo
de51o. Jutahy Mqalhães, Morcela Mirando, Alheno Sil
va, Alfonso Camara:o. Hélio Ciueiro& e Derutados Pedro 
Germano e Edme Ta~varn. rednCHC a Comissila Misla 
in..:umbidu de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 128, 
de 1983-CN. do Senhor Presidente da Repúbli"a oubmc
lendll à deliberação do Cnnaresso Nacional o tex.to do 
Decreto-lei "'2.063, de 6 de outubro de 1983, que ""dis
põe sobre multas a screm aplicada por infraçàes l regu
lamentação para a u.ec:uçào do serviço de tnnsporte ro
doviArio de cargas ou pruduto5 perigosos e dA outra• 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivos justificadoa 01 

Scnhore1 Senador Guilherme Palmeira e Deputados Ma· 
noeJ Ribeiro, Jairo Azi, Simio Sessim, Dcnisar Arneiro, 
Felipe Chcidde, Fernando de Santana. Carlos Peçanba. 
Joaquim Roriz e Sebasrilo Atalde. 

Havendo número rcaimental,11io abertolo 01 traba.lh01 
pelo Srnhor Presidente, Senador Hêlio Guciro1, que. 50-

lidta, nos termos reaimentais, • dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior. que Joan após, 6: dada c:omo 
aprovada. 

Posto cm discus1iio e \o'Oiaç.iio. 6 o parecer aprovado. 
Nada mai!i havendo a lratar, encerra-se a rcunilo, e. 

para constar, eu, Maninbo JOI6 dos Santos. Allistentr 
de Comis!iio. lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
ac:rA auinada pelo Senhor Pre5idente, demais membros 
da ComiMào, e irA à publil.·ado. 

-·-de ......... rtlat6rla- I M ....... 
III' 1Z9, .. 1983-CN,pelo .. oloSonhor~4o 
Rovdblleo_,lco .. _ _..,IDtol_,oi'Jo. 
jeCo de Lt1 do Cimua"" !14, u 191:1 (.,181/79, ao 
arlpat), ..... "replo o exercido do ........... de Tk
oko m PlooeJ- Tlrfolleo e-...... aalral 
,....lündu". 

Z• 8-io, nallzodo 
...de_lml .. 1913. 

Aos oito dias do mi5 de novembro do ano de mil no
vecentos e oitenta e tri:1, às delc!ileis horas. na Sala de 
reuniões da Comiuio de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Guilbenne Palmeira, 
Aderbal Jurema, Pedro Simon e Deputados Nilson Gib· 
sem e Djalma Bes5a. rc:íane-se a Cumisd.o Mista do Con
grcuo Nac:ional, incumbida de atudo e relatório sobre a 
Men•"'lem n•l29. dei983.CN. pela qual o Senhor Presi
dente da Rcp6hlica comunica haver vetado, totalmente. 
o Projeto do Lei da Câmara"' ,4. de 1983(n•881/79. na 
oripm), que '"regula o eKerdc:io da profissio de T&:nico 
em Planejamento Turlstico e determina outras provid&n· 
cias". 

Dcin de comparecer. por motivo justificado. o Se
nhor Deputado Joio Gilberto. 

Havendo n6meru regimental, slo abertos os trabalhos 
pelo Senhor Deputado, Djalma Bessa. Vicc-Presidente. 
no C'l.crc:icio da Presidencia, que JOlici\a, nos termos regt-
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mentais, a di1pensa da leitura da Ata da reunilo ante
rior, que, logo após, 6 dada como aprovada. 

Posto em discussão c votação, i o parecer aprovado. 

Nada mais havendo a lratar, enc:erra-sc a reunião e. 
para constar. cu, Martinho J• dos Santos. Auistente 
de Comilllo,lavrei a presente Ata que. lida e aprovada, 
sert assinada pelo Senhor Presidente. demais membros 
dil Comilllo e irA l public:açio. 

baJobldo ...... ,. ... , e •lllr rollltlllo - o 
M-"" 13Z, .. 191:1-CN, pelo ... o-.._... .. ..,......_ ................. ..... 
........ ,o PIQjota .. LeldoCilan.,:lll5, .. 1913 
I"" :LZI4/&1, • Cblora ... ~),.,. ,._ 
- oatarlzocio, 1 llbtlo pradrlo, poro 1J11 ao -'o 
............ -- ........... o ...... Somo 
Peldll, e llelermlu aatrM protlftnc:IB••. 

Z' ..... io, nall .... 
... 10 de ..... b ..... 1!113. 

Aos dez dia do mCs de novembro do ano de mil nove
centm e oitenta e trá. .ls dC1.es&ele horas. na Sala da Co
misslo de Finançu, no Senado Federal, presentes 01 Se
nhores Senadore~ Oclêvio Card050, Helvldio Nunes. AI· 
berto Silva e Deputados Joacil Pereira, Oscar Corrta e 
Brabo de Carvalho, rellne-se a Comi11sio Mi1ta do Con
gresso Nacional. incumbida de examinar e emitir rela
tório sobre a Mensagem n• 132, de 1983-C~. pela qual o 
Senhor Presidente da R.cp6blica comunica haver vetado, 
totalmente, o Projeto de Lei da amara n• lOS, de 1983 
ln• 2.114/SJ. na Câmara doo Dcpu\odoo), que '"com:ede 
autorizar;lo, a titulo prec:Ario. para que 01 atuais p.rim
peim5 '-'Ontinuem explorando o ouro de Serra Pelada, e 
determina outr::a~~o pmvidCncias". 

Havendo nUmero regimental, são abertos pelo Senhor 
Pn."Sidente. Senador Alberto Silva, que solicita, noater-· 
mos resimentais. a dispensa da leitura da Ala da rcunilo 
anterior, que. logo ::após, t: dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Pre5identc conr.!tde a palavra 
ao Relator da mali:ria. Deputado OS&:Br Corria, que 
emite rela16rin à Men~asem n' \32, de l983-C!trl, na for
ma apn:sentada. 

Posto em diKusslo e votaçio, e: o relatório aprow.do, 
com vo\o em separado do Senhor Deputado Brabo de 
Carvalho. 

~ada mais havendo a tratar, cnc:c:rra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sll., Assbtenle da Comissio, 
a prrsente Ata, que lida e aprovada, scr6 a51inada pelo 
Senhor PR"sidente e irã l puhlicaçlo. 

1-..bldo ........ o ...-lllbrtoPIQjotau 
Lei "" 15, .. 1913 - (CN), 1J11 ''nlmlll o ..... 
ex-aiYO olllrlr oo Mltdodrlo .. 8dlle • atdiiD • 
pe<lol ott o U..ltt .. Cri U14M6.000,00 I- Mo 

lbiln, ....... - ........... --lao·-
- ................ ).poroan..qoe_.ulea". 

1• Rouolio l._.ociol, 
reollzoolo ... u .. _ü1913 

Aoa onze dia5 do mà de outubro do ano de mil nove
centos e oitc!nta e tris às dezeaeis horas, na Saia da Co
milslo de finança5, no Senado Federal, prcaentcs 01 Se
nhores Senadores Almir Pinto, Raimundo Parente, bis 
Cl:lia. Joi.CI l.oho, Ouilhenne Palmeira. MArio Maia, 
Gastão MUller, Jos61gn6cio Ferreira, Alfredo Campos e 
Deputados Oly fo'achin, Francisc:o Erse, Ludpro Raulin
do e Carneiro A.rnaud, reúne-ae a Comiuio Mista do 



5468 Terça-reira 22 

Consrcuo Nacional, incumbida de estudo e parecer 
oobreo Projeto de Lei n•IS,de 1983 -(CN~ que"auto
riza o Poder Eucutivo a abrir ao Minislf:rio da Sadde o 
crtdito especial ati o limite de Crl2.814.666.000.00 (doi o 
bilhões. oitocentos e quatorze milhêSes, aeiscentos e sn
Rnta e seis mil cruzeiros), para o nm que cspedrica". 

Deixam de comparecer, por molivo justificado, 01 Se
nhores Senadores Jutahy Mqalhla, Marcondes Gado
lha e Deputad011 Mauro Sampiio, Franci!ICO Rollem· 
ber&, Bo'IOI da Silveira, Mattoo Leio, Carlos Mooconi, 
Jorp Vianna e JoK Colagrossi. 

De acordo com o que preceitua o R.eaiMento Comum, 
assumi: a Praidincia, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto que declara iÕstalada a comi1do. 

Em obediincla a dispositivo rq:imental. o Senhor Pre
sidente aclarcc=c que: irA proceder a eleiçlo do Presidente 
e do Vicc-Prcsidente da comi5Sio, distribufda u eidulas, 
o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Depu
lado Franciso Erse para funcionar como CKrutinador. 

Procedida a eleiçlo, vcrifica·ae o sesuinle resultado: 

................ 
Senador MArio Maia . . . . . . • • • . . . . . . . • • 11 votos 
Em Branco . . . . . . . • • . . . . . . .. . . . • • . . . . . 02 voi.OI 

PuaVDI'noldemt: 
Senadora lris Qlia . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco • • • . • • . . . . . . . • . . . • • • • • • . • . . 02 votos 
Sio dec:larad01 eleitoa. rapectivamente, Presidente e 

Vice-PI'Ciiidente, os Senhora Senadores MArio Maia e 
lris C61ia. 

Auumindo a Presilncia o Senhor Senador MArio 
Maia qradece, em nome da Senhora Senadora Iria Ci'lia 
e no seu próprio, a honra com que foram distinsUidos e 
desipa o Senhor Deputado Ludlero Raulino para rela
tar a mati'ria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-ae a reunião e, 
para constar, eu, Marcllio JDH da Silva, Assistente da 
Comisslo, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, R

rê auinada pelo Senhor Preaidente. demais membros da 
Comisdo e vai A. publicação. -·hl• de-.--. Prajelo .. 

Lei .. 15, .. 1!113 - (CN), ... "utarbo o poder 
n_l,. o abrir oa Mlalodrla à Seddo o a6llto • 
,.clol olé a lllntle de Cd J.l14.666.000,00 ( .... •1-
lltits, ol....._e .. atone mllbaet, ll:lll:tllhlle-. 
- ....... ......._>,,...onm ... eopedflca". 

Zt._lio,nollaaà 
... :16 ............ 1!113 

Aos vinte e Ki& dias do mCs de outubro do ano de mil 
nova:entos e oitenta e tRs. b dezessete horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Almir Pinto, Jutahy Mqalhles. 
Raimundo Parente, Guilherme Palmeira, MArio Maia, 
Gaotio Mllller e Deputados Oly Fachin, Mauro Sam
paio, Ludgero Raulino, Fran~o.isco Rollemhers, Carneiro 
Amaud c Carlo1 Mosconi, re6ne-se a Comiulo Mista 
do Consresso !'lilacional, incumbida de aludo e parec:er 
aobre o Projeto de Lei n•l5 de 1983 -(CN), que "auto
riza o Puder Executivo a abrir ao Ministf:rio da Sallde o 
cridito C5J'C"i•l atê o limite de CrS 2.814.666.000,00 (dois 
bilhões, oitocentos e quator.r:e milhões, aeiscentos e Kli

senta e seis mil cruzeiros), para o fim que especifica". 
Dei1.am de comparecer, por motivo justifacado, osSo

nhares Senadora Joio Lobo, lris C~lia, JoR lsnicio 
Ferreira, Alfredo Campos e Deputados Francisco Erse, 
Borges da Silveira, Mattos Leio, Jorge Vianna e Jolf: 
Cologroui. 

Havendo n6mero resimental, 11io abertos 01 trabalhos 
pelo Senhor Presidente. Senador M:lrio Maia, que&Oiici· 
ta, nos termos regimentais, a di1pen5a. da leitura da Ata 
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da reuniio anterior, que, loao após 6 dada como aprova
da. 

Dando continuidade aostrabalhoa da Comisslo, o So
nhar Presidente concede a palavra ao relator da matllria, 
Deputado Ludpro Raulino, que emite parecer favorAvel 
ao Projeto de Lei n• IS, de 1983-(CN~ na rorma opro
sentada. 

Posto me di&eusslo e votaçio, ~ b parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilo e. 
para con1tar, eu, MarcOio Josi da Silva, Assistente da 
Comi11ão. lavrei a presente Ata, que. lida e aprovada., • 
rê assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comillilo e vai A publicaçlo. 

........ de-.--. Prajelo de 
Lol .. 16, de 1!113- (CN),.,. ''lixo ao....._ do 
edrdta_ ................ - ............... . 

Aos vinte e Ris dia1 do mh de outubro do ano de mil 
novecent01 e oitenta e trh, lls dezesseis horas e quarenta 
e cinco minutoa, na Sala da Comisslo de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Louri· 
vai Baptista. Pauos Pono. Almir Pinto. lris C~lia. Ju. 
tahy Magalhila, GK5tlo MUller, Alberto Silva, e Depu· 
tados AUJulto Trein, Celso Barro1, Ciomes da Silva, 
Milton Brandão e Ruben Fisueiró, re6ne-se a Comisslo 
Mista do Consresso !'lilacional, incumbida de estudo e 
parecer oobre o Projeto de Lei n• 16, de 1983- (CN~ 
que fi1.a os Efetivos do Edrcito em tempo de Paz, e dA. 
outru providineiis". 

Deinm de comparecer, por molivo justificado, os Se
nhores Senadores Joo6 Lins, Joio L6cio, Joll: Fraselli. 
En~u Faria e Deputados António Pontes, Cieraldo Fie
ming. Milton Rei1, Ruy Dino, lrajê RodriiUCI e JoR 
ColqroDi. 

Havendo n6mero resimental, sio abertos 01 trabalhos 
pelo Senhor Deputado Milton Brandia, Vice
Presidente, no nerclcio da Presidencia, que soli(:ita, nos 
termos resimentais. a di5pensa da leitura da Ata da Reu· 
niiio anterior. que, Iugo após. 6 dada como aprovada. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comisdo. o Se
nhor Pre5idente conctde a palavra ao relator da mat~ria, 
Senador Pas"'s Põrto, que emite parecer fa\·orivcl ao 
Projeto de Lei n• 16, del983- (CNJ, na rorma aprC5Cn· 
tada. 

Posto em di~u1sl.o e votaçio, ~ o parea:r aprovado, 
Km reiStrições. 

Sada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilio e, 
para ~o.-onstar. eu, MarcOio JOié da Silva, Assi5lenle da 
Comissão, lavrei a prc:sentu Ata, que. lida e apronda, se
rã usinada pelo Senhor Presidente, demais membro5 da 
Comisslo e vai li rublieaçio. 

COMISSÃO DE SAODE ,. -lia, .. _......), 
rui- ... :10 .. - .. 1!113 

Às dez horas. do dia vinte de outubro de mil novec:en
tos e oitenta e trb, na Sala de Reuniões da Comisslo, na 
Ala Senador Alexandre Costa, sob a PresidCncia do Se
nhor Senador Claudionor Roriz, Vice-Presidenle, no 
exerck:io da PresidCncia, presentes os Senhores Senado· 
res Saldanha Der.r:i, Almir Pinto e Marcelo Miranda. 
reCine-~e extraordinariamente a Comi!11ilo de Saüdc. 

Deixam de comrarecer, por motivo jWitificado, os Se
nhores Senadores Lourival Baptista. Marcondes Ciade
lha, MAria Maia e a Senhora Senadora Eunice Michiles. 

Havendo ndmero regimental. o Senhor Prnidente de
clara aben~s 01 trabalhos, dispen11ando a leitura da Ata 
da reunião anterior. que~ dada por aprovada. A seguir, 
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Sua EAcelhcia passa a Praidõncia ao Senhor Senador 
Almir Pinto; a fim de relatar projeto constante de pauta. 
no qual funciona como Relator. Auumindo a Presidio· 
cia, o Senhor Senador Almir Pinto concede a palavra ao 
Senhor Senador Claudionor Roriz. que emite parecer fa· 
vorlvelao Projeto de Lei do Senado no 29, de 1983, que 
"limita a ulilizac:lo de bromato de potãssio, como aditi· 
VO qufmico, pelos moinhos, na industrializaçflo da fari· 
nha de trigo'•. Colocado em discussio o par«er, e nlo 
havendo quem querii fa1.er uso da palavra para disc:utr
lo. 6 o mesm~ submetido • votado. ~endo aprovado, por 
unanimidade. Reassumindo a Presidência. o Senhor Se
nador Claudionor Roriz qradec:c a colaboraçlo do Se
nhor Senador Almir Pinto e declara cumprida a finalida· 
de da reunião. 

Nada mais havendo a Lratar. encerra-se a reunilo, la· 
vrando eu. Paulo Robeno Almeida Campos, Assi1tente 
da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, ser6 
assinada fiCio Senhor Presidente. 

COMISSAO DE COSSTIT1:1çAO E JUSTIÇA 
Z40 Reoolia Realizado 

em 19 de Outubro de 1983 

Às nove hora:~ e trinta minutos do dia dezenove de ou· 
tubro de mil navea=nh1s e oilenta e trCs. na Sala da Co
miH~o. sob a PresidCncia d~ Sr. Senad~r Murilo &Ida· 
rú, P~idente, reúne-se a (."omiMilo de Constituiçio e 
Ju5tiçu L"!Jm a presençu d~s Srs. Senadores Helvídio !\lu .. 
DL"', Adtrbal Jurema, CiuilhcrmC' P..llmeira, Martins Fi· 
lho, Pi15M»s Pórto, OctãvioO Cardo5CJ, Almir Pinto, Jose 
l:ragelli, Jo~ lgnádo, J'edro Simon e En~as Faria. 

Deixam de compan:cer. por motivo ju1tificadu, os Sr1. 
Senadon."!i Carlos Alberto, CariOi Chiarelli, Marcondt~ 
Gadelhu, Amarai Furlan, Odacir Sotu"ao e H61io Ciuei· 
ro•. 

lla"·endo nümem regimental, o Sr. Presidente deçlara 
uhcrlus 05 trahalh01 c di1pen5a a leitura da Ata da Reu· 
niii:o anterior. que~ duda como apro"·ada. 

A !itguir, o Sr. Pn:5idcnte comunica aos demais 
membros da Comis5i'-'l que. por motivo de força maior 
não p&Kieri pre5idir a reunião, e pas.sa assim a PrcsidCn· 
ciu ao Sr. Sena~ur J~sf: fragclli. 

Pro"'scguindo, inidu-se i apra.ia~çio das mattrias 
~o."'nllitanta da paula. Item 2. Projeto de: Dccrelo legisla· 
ti\ O nY 13 de 19KJ (n' 141·8/~:!. na CD). que aprova o 
leAio .Ju Cvn"·ençào sobre' a t=limimu;lo de tadil.lli as For· 
ma~ de Dilicriminação contra a Mulher, assinado pela 
Rerühlicu Federatin d,, Brasil, em Sova Iorque, no dia 
.1.1 de março de 19K I, com rescn·a5 aos artigos 1.5, p.~~rá· 
pr . ..r,, 4"'~ e 16, p.ar;igrafo )Y, alfnea (a). (cJ (I) e (h). Rela· 
lor: Senador Hel\·idio Nunes. ParL'<."Cr: Fa"·orâvel, nus 
tennu!ll do Projc:bJ de DecrehJ Legis.lativo apro"·ado pela 
Ciimaru do!li Deputadn!ll. Siio havendo discussão. o Sr. 
Pn:si..Jente em e'ercicio püe em votaçllo o parecer que E: 
arrovado por unanimidade. ltc:m H. Projeto de Lei da 
C:imura n• J4, de 19K.1.(n' 4.:!.58·8/80, na CD), que in· 
trtllluz alteru~~:ão na Dc~o.":n:to·lei n' 9,7(,(), dC' OS de se
tembro de l'l4lí, determinando a resern de parte dosler
n:nos de marinha para a conslruçio de Cll5IUI dC' pescado· 
re!lo. Autor: Deputado Paulo LustoiB.. Relator: Senador 
Pe~ro Simon. Parecer: t'avonh·el, quanto ao merilu. 
~:).,, havendo di~eu5Sào. o Sr. Pre5idcnte em exerclcio 
põe cm votação a pill"f'\."Cr, que t aprovado. com voto 
cnntr11ri,, do Sr. SC'nadar Helvidio ~unes. Item 9. Proje
lo d«: Lei da Câmara n' 146. de 198J Complementar: (n' 
.1.-CftiJ, na CU). que e5tabclcc;e: LTittrio para a remune
raç;i,, de Vereadurc5 no exercício de 198l. Autor: Depu .. 
lo•..Jo .-\droald,, Campos. Relator: Senador tlelvldio :...u
ne\. Para."Cr: Fuvoroh·el. Posto em di!ICUS!iiilu o parecer. o 
Sr. Senador Pedro Sim~n pede a palavra e sugere uma e
menda ao Jlrojeto. O Sr. Pre5idente em exercício põe em 
""'ltaçà,, o p.1rcc.-cr e a emenda. que slo arrovado1 por U· 
nanimidade. ltL"Dl 1'1. Projeto de l.ei do Senado n' III, 



Novembro del983 

de: 191:S3, que inLNduz alterações na Consolidação das 
Lci!t do T rahalh,,. Autor: Sc:nador Nel1on Carneiro. Re
lahu: Sc'nudur HeMdio !"~unes. Parec:er: ContrArio. por 
inop..trlUna e 1"'-'lnvcnicnte. ~ilo havendo discusslo, o 
Sr. Presidente em m..ercicio pc}e cm vUlaçào o parecer, 
~r.~uc 1: arr~1vudu ""m votos contrários dos Srs. Senadores 
Pec.lriJ Simc.m, Jasi: lgnádo, F.néls Faria e Pa&MM Põrto. 
lh:m 20. Projeto de Lei do Senado n' 15, de 1983. que 
!o."'RI.'Cde :IJ'U'CRladuria especiul 101 que tenham sorrido 
re'"rlçõc:s au li"·re c11.crck:ir.1 de atiYidude ptc.1fissianal em 
dC\:urrencia diJJI Ato" lmnilucionais, Complemenwres e 
legislaçil,, 1.:\lr!'e'lala. :\utor: Senudor llamar F'ranco. Re
hUl,r: Scnadur Martins FUho. Parecer: Favurá\·el, por 
çonstiluc:iunal e juridico. Não havendo discu~~osiu, o Sr. 
Pre5idente em excrdc:io pi)~: cm votação o parecer, que 6 
aprO\·ad'" J'O'r unanimidade. Item 14. Projeto de Lei do 
Sc:nad,, n" IHJ, de 198J. ~o~ue revoaa o artigo 4• da Lei n• 
6.9'U, llc 2!' de maio de 198.:!. Autor: Senador Gastio 
!.lüller. Relat"r: Senador 1\derbal Juremo. Parecer: Fa
vtJrbel. por conslitucional e jurrdico, com • emenda n• I 
- {."('J -substilulivo que orerece. Nlo havendo diKUI
Jâu, o Sr. Pre1idcnte cm eaercleia p& em votaçio o pare
cer. que é aprovada por unanimidade. 

(.'onlinuando, o Sr. Prc~idente em u.erdcio, Senador 
Josf: f'rqelli, pa55a. a. PresidL.-nc:ia ao Sr. Senador Helvl
diu ~une", para relatar os ~auintes projClol: llcm 4. 
PNjeto de Resolução n' 16, dC' 1982, que altera e acres
~o:enlu dispo1itivosl1 RCilJiuçi.o n• 146, de O!i de dezembro 
de 19~0. m<>dific:ada pela RCS<Jiuçio n• SO, de 30 de ju
nho de 19HI. e llú oulras providenciu. Aulor: Comi!illo 
Dircluru. Relator: Senador JoH: Fragelli. Parecer: favo
r.t:vel, por conslitucional c jurídico, com a emenda n• 1-
<.'CJ que aprCJCnta. Nilo havendo discu11sio o Sr. Presi
denle em exercício, Senador Helvldio Nunes. põe cm vo
ta.IO'ilo o rarec:er. que~ aprovado por unanimidade. Item 
6. Projeto de Lei da Câmara n' ~H. de 1981 ln• 1.59~
B/79, nu CD), que dispõe ROhre a legislação adotiva, e d6. 
outras prov•dt:m.:ias .. o\ulor: Deputado Ge-raldo Bulhlies. 
Relutnr: Senador JoK 1-"ragelli. Parettr: FavorAvcl, 
quanto ao m~rito, com as emendas n'l. I a 4 que orcrece. 
Na.,, havendo discussilo. o Sr. Prc5idente em exercido, 
Senador Heh·idio Sunes, põe an volaçlo o parecer, que 
~ upn.wado por unanimidade:. llem 7. Projeto de: Lei da 
t:ilmaril n" ~~~. de 19tiJ (n' 2 . .3'16-B/79. na CDl. que: di!i
p..le !iinbre OJt!ilnil.Bdo sindical. alterando 01 anip 512. 
5" e ~30 do Con..,lidaçllo das Leis do Trabalho, apro
vuda pelo Dcc:reto-lci n• ~.452, de I' de maio de 194J. 
:'\ulor: DuputadiJ Hugo Rodrigue5 da Cunha. Relator: 
Senador Jo..t Frasc:lli. Parecer: favorAvel quanto ao 
ml:rito. ~;lo havendo disc:usaio, o Sr. PreAidente om e
,.c:n.:icia, Senador Heh.-fdio :....unes, pele cm vo1açio o pa
l"e\."r.:r. que~ uprovallo por unanimidade. 

Prus5C8uindo, o Sr. Prc5idcnle cm exerclcio, Senador 
Heh:ü:li,, ~une", paV!a a PraidE-ncia ao Sr. Senador Jos6 
Fru~f:lli. 

Por deliheraçio da Presid&ncia. slo adiadOI, em rac:c 
da auloãnc:ia dos relatores. a MSF n• 152/82. OFS n• 
10/82, PLC n• fo'l/"3, PI.C n' 85/82, PLC n' 96/82, PLC 
n• 66/8). PLS n• I 34/83, PLS n• 119/83, PLS n• 46/82, 
PLS n• )72/KI, PLS n' 142/83, PLS n• 350/81, PLS n• 
128/K3, PLS n• 266/81, PLS n• 114/83, PLS n• 30/80. 
PLS n• )!'1/KI, PLS n• 67/Bl e PI.S n• 275/81. 

i'iada mais ha ... -enllo a tratar, en~o"Crra-se a reunilo, la
vrando cu Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da 
Cumi~o~l\1.1.' a prc'SC'nle Ata. que lida e aprovada,serA aRsi
nada pcl'' Sr. Presidente-. 

COMlssAO Dt: Rt:LAC()D t:XTt:IUORI!S 
Z4' ........ rnUuda 

.. Z6 do .......... do 1!111t 

Às una: horas. do dia vinte e seis dr outubro de mil 
novecen\os e oitenta c três, na Sala de Reunilies da Co
misllo, na Ala Senador Nilo Coelho. 10h a Presi~ncia 
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do Senhor Senador Luiz Viana. Presidene. presentes os 
Senhores Sena~dores Itamar Franco, Gutio Mdzdller, 
Nel10n Cameiro, Roberto Campos, Lourival Baptista, 
Saldanha Dcni, Guilherme Palmeira e Octbio Cardoso, 
rellne-se a Comissão de Relaçiies Ex.teriores. 

Deix.am de oomparecer. por motivo justificado, os Se
nhores Senadares Amarai Peixoto, Dinane Mariz, Joio 
Calmon. Virgilio TAvora, Marco Maciel, Enias Faria, 
Severa Gomes e Pedro Simon. 

Havendo nllmero rea:imental, o Senhor Presidente de
clara a.berlas os tra.ba.lba&, di&penlandu a 1eiturt. da Ata 
da reuniio anterior, que 6 dada por aprovada. A sesuir, 
pasaa« A aprcciaçilo daR mat~rias con&tantes de pauta. c 
s:lo apreciado as squinteli proposiç6u:. 01) Projeto de 
Decreto Leaislativo n• JS. de I. 983, que ••aprova o texto 
do Acordo de Cooperaçlo Cienllftca e Tec:nolósica entre 
o Governo da Rep6blic:a Federativa do Brui1 e o Gover
no da Rep6blic:a Popular da China, celebrado em Bei
jing, • 25 de março de 1982". Relator: Senador Oa&llo 
Mune-r. Parecer: ravorAve1. na rorma da Emenda nt 01-
CRE. que orerece. Colocado em vot._ilo, usa da palavra 
o Senhor Senador Nelson Carneiro, que manlfclita opi
niilo ~.XJnLráriu A emenda auserida, salientando Sua Exce
ltncla, ser redundante e danece5dria a mesma. Uma vez 
que conforme pm."Citua o inciso I do aniao 44 da Consti
tuiçio Federal. todos os atoa internacionais silo sujeltoa 
A c:ooperaçlo do Congresso Nacional, razio pela qual. 
ni.lo) ve molivo para se ac:re5t.""enlar a ressalva propoAta 
pela emenda, de que ••quaisquer atas ou ajustes comple
mentares de que poMam resultar revisilo ou modificac;io 
do presente acordo, ficalm sujeitos A aprovllliàO do Con
Srellilo) ~acional". Ao que em I'CIPDlila. o Senhor Presi
dente esclarece 11 Sua EJLcclincia. que a Comissão tem 
mantillo entendimento nase sentido, para ficar inequl
voco cm relaçio ao Minist6rio das Relações Exlcriores a 
necessidade de exame peta Congres10 Nacional de qual
quer adenda ao acordo firmado. U11a ainda da palavra, o 
Senhetr Senador Gastio MUller. que justificando a nzào 
de seu pare.."CC", aclam=e ser na:es!iâria em 1ua opiniio, a 
referida emenda, para se lixar sempre a presença do Po
der Les:i5lativo nas grandes dec:illies internacionais. En
cerrada a discusd.o, ~ o parecer submetido A votaÇio, 
acndo apr~ado, por unanimidade. 01) Projeto de Dec:re
to Lesislativo nt 36, de 1983, que- "aprova o texto do 
Acurdo sobre Coopcr~ALI Econõmica e Industrial entre 
o aovemo da Rcp6blica Federativa do Bruil e o OD'fcr
no da Repllblic:a Italiana.. celebrado em Roma, a 18 de 
outubro de 1982". Relalnr: Senador 1\ielson Carneiro. 
Parecer: favorivel. Nlo hê discussão. e a ComiRslo, por 
unanimidade, aprova o parecer do Relator. 03) Projeto 
de Decreto Lesislativo n• 28, de 1983. que "aprova o tex
to do A~o.'Ordo B.bic:o de Cooperado Tknica e Cientifica 
entre o Governo da Rep6blica Federativa do Brasil e o 
Governa da Rep6blica do Haiti, celebrado an BrasDia. a 
IS de outubro de 1982". Relator: Senador Itamar Fran
co. Parecer: ravorAvel. na forma da Emenda n• 01-CRE, 
Sub!ltitutiva, que orerccc. Colocado an discusslo, usa da 
palavra o Senhor Senador Oastio MUller, que propõe a 
substituição da emenda propo1ta pelo Relator. pela mes
ma anenda ji aprovada no parecer ao Projeto de Decre
to Legislativo n• 3S, de 1983, do qual roi Relator. Justifi
cando. Sua Excelencia salienta, que por uma quall.o de 
cocr!ncla. orrrece a propo1ta, a fim de unirormizar o en
tendimento da Comillio. A seguir. usa da palavra o Se
nhor Senador 1tamar Franco. que justificando a razio 
du. emenda por ele oCero.:ida. no parecer, esclarece que o 
objetivo da mesma, i! o de que s6 01 atos que visem im
plementar o aK."Ordo, sejam submetidos ao ex.ame do 
ConarcsliO Sacional. Prosseguindo a ditcu.li"ào, 
pronuncia-se o Senhor Senador Roberto Campos, que 
maniran.a opinião contrAria As emendas apresentadas. 
entendendo Sua Ex.celf:ncia, que isao pode implicar cm 
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que atos aimples, como troca de conesponcU;nda. visan
do fixar delalhes especlfiCOA A ex.ecuçio. teria que vir ao 
Congre10 Nacional. Dando continuidade A dtscusslo. 
manifesta-se o Senbor Senador Neh.on Carneiro, suae
rindo a aprovac,.ilo da emenda proposta pelo Senhor Se
nador Gastão MUller, a fim de que seja dada uma identi
dade nas decisões da Comiuia, no sentido dessas ressal
vas. com relação A!l tmenda.s terem as mr.:imas expreR
siJea. Pois, salienta Sua Exceli'ncia, ambas as emendas vi
sam a mesma finalidade. E uma vez, que nlo colide com 
a opinião do Senador llamar Franco, adotaria essa 
anenda. para unirormi.tar, \Xlmo rrisou o seu autor, o 
entendimento da Comissão. Encenada a diac:UIIIo. o Sc
nbor Preaidente indaaa do Senhor Senador Itamar Fran
co. se aceita a substituição propoata. para as emendas. 
Tendo a sua concordância. Dessa forma. i! o parc:c:er sub
metido A votaçlo. sendo aprovado por unanimidade. 04) 
Projeto de Deoreto Legillativo n' lO, de 1983, que "apro
va o texto do Conrinio sobre Transportei Terrestres 
Fronteiriço de Carga. celebrado entre o Governo da Rc
p6blica Federativa do Bra1il e o Govcmo da Repdblica 
da Vene1uela, conclurdo em Caracas, a 19 de fevereiro de 
1982". Relator: Sen11dor Robeno Campos. Parecer. fa
vorável. Não h6. debates, e a Comissio. por unanimida
de, aprova o parecer do Relator. 05) Projeto de Decreto 
Lcsislativo n• 24, de 1983, que ••aprova a correçào do 
Aniao XV I aUnea • do Acordo Relativo a Organizaçlo 
Internacional de Telecomunicações por Satilite - IN
TELSAT, assinado pelo Brasil em WuhiRJton, a 20 de 
ag01to de IV71. aprovado pelo Decreto Legislativo n• 87, 
de~ de de7.embro de 1972, e promulpdo pelo Decreto n' 
74.130, de 28 de maio de 1974". Relator: Senador Rober
to Campua. Parecer: ravorivel. Cotoc:ado o parecer em 
di~ufldo, u1a da palavra o Senhor Senador Itamar 
Franoo. qw: juslificaando a n-."Cssidade de um melhor 
ex.amc: 10bre a matéria. solicita vistas ao projeto. Sendo 
dcrerido pela Praidincia. EqotHdas a1 mattrias cons
t.antc:i de p11uta, o Senhor Preliidente concede a palavra 
ao Senhor Senador Itamar Fra.ncu, que inda.ga da Prai
dencia, st teria re.."Chido alguma oomunicaçio do itama
rati. al!lrca do espisódio que envolveu forças militares de 
outros pad~~n. com relação a invado de Gtanada. Tendo 
como resposna da Presidincia, que n!lo recebeu do lta
marati nem de nenhum outro Orgão sovernamental, 
qualquer t."Omunicad~ wbrc o a55unto. 

!'r~! ada mai5 bavendo a tratar, encerra-se a reuni lo, la
vrando eu, Paulo Roberto Abneida Camp05. Auistente 
da Comissil.o, a prescne Ata, que lida e aprovada. ser6. 
assinada pelo Senhor Presidente. - Lab: Vllna. 

COMISSÃO MISTA 

IIICII•Wdo do-e,...... oobre oM-.
rtt 119, .. 1!113-CN, do Seahor ......... te do a.
pil•llco .... ...- l dellbencio da c...,._. !llo· 
....... '"""' .. O..re\Doltl r/12.11!111, del7 ....... 
• 1913, IJIIO "ollen os d.........._olo ... 1.101, de 11 
de qaoto de 1910, e 2.035, • 21 de Jun .. ., 1913, 
dllpile oobn o-. da AuiUtlllla Fedenl S.,.. 
rlaleollõndo N .. laool do Marlau Mereoote - SV
NAMAM e di lllllru p..,.ldhdao", 

•• Reonlla (lllltOiacia), 
rnllzlldoo•lde-...... .. 1!111 

Aos oito dius do mãs de actembro do ano de mil oovc
L'f'ntos e oilenta e tris. U dezessete horas. na Sala da Co
milisilO de Finanças, no Senado Federal, presentes os Sc
nhorcl Senadores Jorge Kalume. Aderbal Jurema, Rai
mundo Parente. Oabriel Herme1, Almir Pinto, Man:elo 
Mira.mla.. Adalberto Silva, H61io Gueiros. ~ntas Faria e 
Deputados Adail VcuorarLO, Dei BoliW Amaral, Do
minsa~ Juvenil, Fclipe Cheidde, Joaquim Roriz, Paulo 
Zun.ur e strgio Lomba, rcúne-IC a Comisdo Mista in· 
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eumbida de atudo e parecer 10bre a Men18JCm n• 109, 
de 1983, do Senhor Preoidonteda Rep6blicKoubmetondo 
l deliberoç.llo do Congreoao Nacional o lUto do 
Dec:reto-lei n• 2.0SS, de 17 de 180110 de 1983, que "altera 
os Dec:retoo-leia n,. 1.801, de 18 de qoato de 1980, e 
2.0JS,de21 de junho de 1983,diapacsobreaoui:OIIioda 
Autarquia Federal Superintend2ncia Nacional da Mari
nha Merçante - SUNAMAM e d6 outra providbciu". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 01 Se
nhora Senador~~ Claudionor Roriz. Jorp Bornhauaen 1 

Deputados Antõnio Florincio, Oi6ia J6nior, Mqno Ba· 
celar c L6o Simae.. 

De acordo com o que preceitua o Rea:imenlo Comum, 
1111ume a PraidCncia. eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hcrma que declaia in1talada I. Comi1do. 

Em obedilncia a dispoai~vo "''imontal, o Senhor PJo. 
aidonte OKianc:e que irA proeeder a eleiçlo do Pnoidenbo 
e do Vioo-Pnolclente da Comiado. Diotribuldu 11 eldu
lao, o Senhor Senador Oabiel Hermeo convida o Senhor 
Deputado 56rsio Lomba para funcionar como eacrutina
dor. 

Procedida a eleiçlo, vcrira-111 o ~e~uinte rc~~ultado: 

Pora ............ 
Senador Marcelo Mil"llllda • . . • . . . . . . . • 14 Votoo 
Senador Alberto Silva . . . . . • • • • . . . . . . . . 2 votoa 

Pora VJoo..Pnoldome: 
Senador Aderbal Jurema .•••....•••••.. 15 votoo 
Senador Jorse Kalume . . . • . • . . . . . . . . • 1 votoo 

Silo declllradoa cleit01, rapectivamente, Praidente e 
Vioo-Preoiclente, 01 Senhoreo Senadoreo M1n:elo Mil"llll· 
da e Aderbal Juremo. 

Aaumindo a Praidlncia o Senhor Senador Marcelo 
Miranda qradec:e, em nome do Senhor Senador Ader
bal Jurema e no seu pr6prio a honra com que foram dis
tinauidoa e deoisna o Senhor Deputado Uo Similea para 
~latar a ma~ria. 

Nada maia havendo a tratar. encerra-te a nunilo, la
vrando eu, Mauro Lopes de SA. Auistente da Comilllo, 
a preaente At• que, lida e aprovada, oorA auinada pelo 
Senhor Presidente. demais membi'OI da Comillio o irA l 
publieaçio. 

·--·--·-r--· M._•"' 118, do 19113-CN, pelo .... o-
PnoWoole da Repftllea ........... _ -·-
~ •• PnjotD de Lolda ...... 283, do 1979 
(N• 4.127fl0o • a ....... o.,.tadoalo.,. .,.. 
.... ndacio IOIIIt. 30 da Lol .. 6.243, •• 24 do ... 
_ .... dolf75, ... "llepla I *-cio da_ ..... 
...... _..._ Sadol ... Nlta 10-.. .. __ ............ -.......... ......... 
lUfO(_)_ .......... _,...-....... 

1•-lilo(l-.locio), 

--•• 27 .. - ..... 19113 

Aos vinte e Rte diu do me. de ~etembro do ano de mil 
noveeentol • oitllnta e tril, la clezeulil horu e quinze 
minutoa. na Sala da Comilllo de Finanças. do Senado 
Fedenl, presentes os Senhores Senadores Lenoir Varps, 
Raimundo Parente. JoK lanAeio e Deputado Nilson 
Oiblon. mlne-u a Comilllo Mista do Consreuo Na
clonai. Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mensaaem n• 118, de 1983-CN, pela qual o ~hor Presi· 
dente da Repl\blica comunica haver vetado, na (ntcara. o 
PrOjeto de Lei do Senado nt 283, de 1979 (N• 4.127/80, 
na Clmara dos Deputados), que "di aova redaçlo ao 
art. :to da lei n• 6.243, de 24 de setembro de 197S, que 
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.. Regula a lituaçlo do aposentado pela Previdancia So
cial que volta ao trabalho e a do HSUrado que R vincula 
• IOU resime apóo completar 60 (oeosenta) IDOI de idade e 
di outra5 providencias." 

Dei•am de comparecer. por motivo justificado, 01 Se
nhores Deputado• Ant6nio Diu e Luiz Leal. 

De acordo com o que preceitua o Rq:imento Comum, 
assum11 a Praidincia, eventualmente, o Senhor Senador 
Lenoir Varps, que declara instalada a Comiulo. 

Em obediencia a dispositivo reaimental, o Senhor Pre
oidente OKiarece que irt proeeder a eleiçlo do Preoidente 
e do Vice-Preoidonte da Comiaslo. Distribuldao ao .edu
las, o Senhor Senador Raimundo Parente convida o Se
nhor Deputado Nilson Oibson para runcionar como •· 
crutinador. 

Procedida a aleiçlo. verifica-ae o seauinte resultado: ............... 
Senador Joal l1nAcio .••••. , .•.•••••.•.. .G4 votoo 
l'lrttVD~I 
Senador Raimundo Parente •••.•....••••• 04 votos 
Slo declarados eleito1. rapectivamcnte, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhoreo Senadoreo Jolt lpécio e 
Raimundo Parente. 

Aaumindo 1 Preoidlncia o Senhor Senador Joal lpl· 
eio ..,.d_, .. nome do Senhor Senador Raimundo 
Parente e no oeu próprio 1 honra eom que foram dlotin
IUidooe cleoisna o Senhor Deputado Nilaon Oibaon para 
relatar a mal6ria. 

Nada maia havendo a tratar, encerra-u a reunilo, la
vrando eu, Mauro Lapa de Si. Auilltenle da Comilllo, 
a pn:sentll Ata que, lida e aprovada, ICI'6 •inada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comilllo e IrA l 
publicaçio. 

lacu•blda • nudaar o omitir nlalofrlo aaln a M-•"' 124, do 19113-CN, pelo .... a~ 

Preol- .. Repftlla ........ ··--·. 
talllnle, a PnjotD do Lolda a..an"' SI, ••19113 
("' 5.816/81, aa amara ... Depatadaa), '" ...... 
pile- o eurddo da,...,.._ .. --.... 
lll&dc:o e .. autrM ,......._. .... 

I' R-rio (lmaltteilo), 
ràllzada- 13 .... - da 1983 

Aos treze diu do ma de outubro do ano de mil novc
centOI e oitenta e trà. b dezelseis horas. na Sala da Co
millio de Finançaa. do Senado Federal, praenta 01 S.. 
nhorea Senadorea Pusoa P6rto, Jutahy Mqalhleo, Al
woaro Dias e Deputados Nilaon Gibaon, rrine-R a Co
miulo Mista do Conareuo Nacional, incumbida de cu
minar e emitir relatório sobre a Men~&pm n• 124, de 
1983-CN, pel• qual o Senhor Preoidente da Rep6blic:a 
comunic:a haYII' vetado, totabnente. o Proj~ de Lei da 
Cimara nt S7, de 1983 (n• S.816f81, na Câmara doaDo
pulados~ que "diopac oobre o uen:fcio da prorllllo de 
ec:onomilta dom&tico e di outro providencio". 

Deixam de comparecer, por molivojullifiCBdo, 01 Se
nhorea Deputados Joio Herculino e Joio Carloe de Cor
li. 

De acordo com o que preceitua o Rqimento Comum, 
uaume a Prcaidinc:ia, eventualmente, o Senhor Senador 
Jutahy Maa;alhlea, que declara inatalada a Comiulo. 

Em obediCncia I dilpoaitivo reaimental. o Senhor Pre
sidente esclarece que iri proceder a eleiçio do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comilllo. Distribu(das as ctdu
las o Senhor Senador Jutahy Maplhles convida o Se
nhor Deputado Nilson Gibson para funcionar como a-
crutinador. · 

Procedida a eleiçlo, veriftca-.R o seauinte reaultado: ............... 
Senador Alvaro Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos 
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Em brunc:o .............. · .... : . . . . . • . . . I voto 
PoraVDPnol•ea~e: 
Senador Pa11101 P6rto . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 votos 
l:m branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 
Sio declarados eleitos. respectivamente, Presidente e 

Vice-Praidente, os Senhores Senadora Álvaro Dias e 
Pa1101 Põno. 

Assumindo a Presid~neia o Senador Alvaro Diuqra
dL"\."e, em nome do Senhor Senador Pau01 Pôrto c no seu 
próprio. a honra com que foram distinauidol e desiana o 
Senhor Deputado Nilson Oibson para relatar a mat6ria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniio 1, 

para constar, eu, Man:Oio Jos6 da Silva. Aaistente da 
Comisslo. lavrei a presente Ata que. lida e aprovada, ae
rt ••inada pelo Senhor Preoidente, demais membros da 
Comilllo e irt l publicoç.llo. 

r-llldade-·--·
.. 126, do 198J.(CN), .. - Prealdoato da ... 
.... llca,-ldoiiHnçioda~N• 
....... • luto .. - .. 1.1161, .. lt ..... 
-•ra dol9113,.,. .......... .., .-çta de-
ndarlu...,llaal_do,..._, • ..,..... 
--do calaoalolado (lillllea, o" aatru ,;..~o 
ollaclal", 

I•R...rlo(~), 

nalfzada - 14 .. -· ..... lt83. 

Aos quatorze dias do mh de outubro do ano de mil 
novecentos e oitenta 11 trta. ls deze~Mis horas e trinta mi· 
nulOs, na •la da Comiulo de Finanças, no Senado Fe
deral, p,_.lel 01 Senhoreo Senadoreo 1'111101 Põrto, 
Lourival Baptista, Octlvio Card01o, Lomanto Jdnior, 
Mareonde& Oadelha, Guilherme Palmeira, Jool Frqolli, 
Pedro Simon c FAbio Lucena e 01 Senhores Deputad01 
Ozanan Coelho, Apnor Maria c Wall Ferraz. ndnec a 
Comiuio Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensaaem n• 126, de 198J.(CN), do Senhor Preoidente 
da Rep6bli01, 1ubmetendo l deliberaçlo do Conareoso 
N•cional o t .. to do Dec:reto-lei n• 2.061, de 19 de ... 
tembro de 1983, que "dispa. oobre alienoç.llo de merca
dorias sujeitas A pena de perdimento, em especial noa ca
sos de Clllamidade pllblica, e di oatru provid~nciu••. 

Deixam de com parear. por motivo justificado, 01 Se
nhora Senadores Joio Cutelo e Severo Goma 1 01 Se
nhores Deput•dos Furtado Leite, Geraldo Bulhilea, Jo· 
su~ de Souza, Celao C1rvalho, Alfredo Marqueo, Jolt 
Maranhio, Wqner Lqo c Osvaldo Nucimento. 

De acordo com o que preceitua o Resimento Comum, 
a1sume a Prt:sidàlcia, eventualmente. o Senhor Senador 
Joa6 Fraplli. que declara instalada a Comillio. 

Em obcdieneia a dispositivo regimental, o Senbor Pre
llidcnte eoclanc:e que irt proeecler l eleiçio do Preoidonte 
11 do Vice-Prelidente da Comillio. Distribu(das ascidu
las, o Senhor Senador Jod Frqclli convida o Senhor 
Deputado Ozanan Coelho para funcionar como acruli·. 
nadar. 

Procedida a eleiçlo, verifica-u o ~e~uinte resultado: .. ......... -. 
Senador Severo Gomes . . . . . . . . . . . . . . • li votos. 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto • 

Poro VDI'nllole!de: 
Senador Octévio Cardoso ............... 10 votos. 
Em branco . . • . • . . . . • • . . . . . . . • • . . . • • • 2 votos. 

Sii.u declaradÕi eleitos Presidente e Vice-Presidente. 
respectivamente, os Senhore5 Senadores Severo Oomes e 
OClávio Cardoao. 

Tendo em vista a ausCncia do Pnlidente .eleito. BIIU· 

me a PraidCncia o Senhor Senador Octivio Cardoso, o 
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quul &lrudecc, em nome do Senhor Senador Severo Cio
me!' e no seu pr6prio, a honra com que foram diitinaui
dos e dcsisna para relatar a mati:ria o Senhor Deputado 
Josué de Suulll.. 

Sada mais havendo a tratar, cnc:erra-se a reunilo e, 
)XIra constar, eu, Joio Hilio Carvalho Rocha, Auistente 
de Comissiln, lavrei a presente Ata que. lida e aprovada. 
5er;l a:~sinad.a relo Senhor Praidente, demais membrua 
du (~omi!lor.iu e irli à public.açlo. ·--·-·-·-·Mo ...... .. IZ7, .. 1913 - (Clli), do Sto~cw l'noldonle ~o 

Repftlko -- • lloiiHroçio do c..,.,_ 
Nod_. o lexiO do Deento-lel o• Z.86Z, de 4 de -
hbn> de 1913,,... ,..........., o dlopeooo de ollrlpcileo 
trllndãrloooenoórlu,cOMI---IIuoo 
.. ..._ do ............. nonllzaçio de lri .. IOO 
redenJs", 

I• R- (l..aolodo), 
... u .. ü em 14 H oublm> H 1913. 

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de mil 
no~eccntos e oitenta e trb, is dezeuete horas, na Sala da 
Comissilo de Finanças, no Senado 1-"ederal, presentes os 
Senhores Senadorc:s ViraOio Tivora, JoH Lin11, Aderbal 
Jurcma, Joiia Lflcio, Almir Pinto, lris C~lia, JoK Fra
selli, Alberto Silva e Deputados Jairo Mqalhles, 
f-"rançu Teixeira, Mo1.arildo Cavalcanti, Jos6 Thomaz 
No11õ, Ruy Cõdo e lrapuan Coata Júnior, rellne-se a Co
mi5114o Milita do Congi'05So !'l.lac:ional, incumbida de a· 
tudo e parecer sobre a Men1asem n• 127, de 1983-
(C~), do Senhor Presidente da R'J)Ilblica submetendo A 
deliberado do Congresso Sacional o lc:lUO do Decreto
lei n' 2.062, de 4 de: outubro de: 1983, que "autoriza adis
penso de ohriJaÇÕC:S tributArias acessórias. consideradas 
d&."Sneceullriu ao intereue da arrecadBCjiO ou fiseali
zaç,;lo de Tributos f-"ederai5". 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCII.do, os Se
nhores Senadores Gabriel Hermes- Fernando Henrique: 
Cardoso, Marcelo Miranda e Deputados Albino 
Coimbra, Josi Fosaça, Juarez Bernardes, Pedro Sam· 
pain e JG de Aralijo Jorsc:. 

De: a&."Ordo Nm o que preceitua o Reaimento Comum, 
wu;umc: a PrcAidCn~oiu. eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto que declara instalada a Comialo. 

Em obc:diencia a di1poaitivo Rc:a;imental, o Senhor 
Presidente esclara:e que irA proceder a eleiçlo do Presi
dente e do Vicc:-PI'Ciidc:nte da Comisslo, distribufdas 11 

etdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Se
nhor Deputado Jairo Magalhies para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleiçio, verifica-se o seguinte resultado. 
PanPnoiHn~: 
Deputado Ruy Cõdo . . . . . . . . . . . . • . . . . 12 votos. 
l:::m brancu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 votos. 
PoroVJce.Pnolllenle: 
Senadur Ja~ Uns ............. , . . . . • 12 Votos 
f.m brunL'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 votos 
Sila declarados eleitos. respc:ctivamente, Praidente e 

Vicc:·Presidente, os Senhores Deputados Ruy Côdo e Jo· 
11: Thomas Nonõ. 

AlliUmindo I Presidincia o Senhor Deputado Ruy ca
da agradece em nome do Senhor Deputado JoR Thomas 
Nonó e na seu. próprio, a honra com que Coram diltin
luidos e daisna o Senhor Jost Lins para relatar a ma
t6ria. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-te a rc:unilo e., 
para. const11.r. cu, Mardlio Jost da Silva, Auistc:nte ela 
Comissio,lavrei a presente Ata, que., lida e aprovada, li
rã ussinada pelo Senhor Presidente, demais membros d11. 
Comissilo t vai 11 publicaçlo. 

._.......~-... -., ... •M
.. 1ZI, H I!IGCN, - - Pnoldeoto .. Re
.... ... -A dollberoclo-~No--ol.-.. .,..,._Lol .. 1163, ~' ..... 
.. .... do 1!113, ... ''411pile ..... - ·-apll-
..... .., Jarnc6oo • ......... -.p. '"'" o n"' 
cac~o•oenlto~...---rloHcorpaaa 
...... 100 ........... dl -- _......... ... 

I• Reoollo (-laclol. 
nallzoà .. Z6 de-. 1913 

Aos vinte e seis diu do m& de outubro do ano de mil 
novc:c:c:ntoa e oitenta e trâ, l.s dezesseis horas e quinze 
minutos, na Sala de reuni&s da Comisdo de Finanças. 
no Senado Federal, presentes 01 Senhores Senadores 
Guilhenne Palmeira, lris CHia. Lourival Baptista, Ju
tahy MaplhiC5, Albrrto Silva, Affonoo Camarso. H61io 
Gueiros e Deputados Pedro Germano, Manoc:l Ribeiro, 
J11iro Azi, Edme Tavares, Denisar Arneiro e Fernando 
de Santana, rc:Cine-sc: 1 Comiulo Miata incumbida de es
tudo e PB"""'' sobre a Mens....,. n' 128, de 1983-CN, 
do Senhor Presidente da Rc:plihlica aubmetendo I. delibc:
nu;ilo do Congreuo Nacional o texto do Decreto-lei n• 
2.063, de 6 de outubro de 1983, que "dispõe sobre multas 
a &erc:m aplicadas por infrações A regulamentaçlo pan a 
uecuçlo do serviço de transporte rodovill.rio de caqas 
ou produtos perigOSOI e dA outras providancias". 

Deixam de comparecer. por motivo justifiCado, 01 Se
nhom Senadores Octivio Cardoso, Eunice Micbila, 
Galvio Modesto, Marec:lo Miranda e Deputados Símio 
Seuim, Felipc: Chc:idde, Carlos Peçanha. Joaquim Roriz 
e Sebastilo Atalde. 

De acordo .:om o que preceitua o R.c:gimento Comum, 
auume a Presidenc:ia, eventualmente. o Senhor Senador 
Jutahy Mqalhiies que declara instalada a Comisslo. 

Em obedihc:ia a dispositivo resimental, o Senhor Pre
oidenle etOCiarece que irt proc:eder a cleiçlo do Praidcnle 
e do Vicc:-Prc:lidente da Comisdo. Distribufdu as c6du
las. o Senhor Senador Jutaby Masalhies, COO"Vida. o Se
nhor Deputado Jairo Azi para funcionar como e&eruti
nador. 

Proc:c:d.ida a eleiçl.o, verifica« o &e~uinte rnultado: ..... -. 
Senador H61io Gueiros . . . . • . . . . . • . . . . . . . . 12 votos 
En1 branco . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . I voto 
PanVJco.l'noldale: 
Senador Guilherme Palmeira .•••.......... 12 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . • . I voto 

Sio declaradol eleitos, reapectivamentc. Presidente: e 
Vice-Preoidcnte, os Senhores Senadona H61io Oueiros e 
Guilherme Palmeira. 

Aalumindo a Prai~ncia o Senhor Senador H61io 
Gueiros qradece, em nome do Seahor Senador Guilher
me Palmeira e no seu pr6prio a honra com que fon.m 
distinsuidos e dc:sipa o Senhor Deputado Pedro Ger
mano pua relatar a rnat6ria. 
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Nada maia havendo a tratar, encerra-se a reuniio e. 
para cona\a.r, eu, Martinho Joai dos Santoa. u&i.llente de 
Comiuio, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada. ic
rl allinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comi11ii.o e irli A. publicaçilo. _ .... - ..... hlrlo-·-

.. IZ9, .. 1913 (CN), pela .-1 o-..._ .. 
• lopdlllko -leo b- ...... -·. 
Pnjelo de Leia c .. on ., 54, • 1913 (., Dll'9, 

---~ .... · ............................. .. 
T ....... ..,l'looeJ-IUiodco e-..Joo-
pntYWindal''. 

1•-(~1. 
nallzoà em Z6- ..-H 1913 

Aos vinte e seis diu do mil de outubro do ano de mil 
novecentos e oitenta c ttk, l• der.eiseis horas c trinta mi
nutos, na Sala de reuniões da Comiulo de Finanças. no 
Senado Fccleral, presentes os Senhores Senadores Gui
lherme Palmeira, Aderbal Jurema e Di:putad05 Ni110n 
Gihson e Djalma Beua, rc:llne-sc: a Comissio Misla do 
Congresso Nacional, incumbida de estudo e relatório 
oobre a Mensasem n• 129, de 1983-CN, pela qual o Se
nhor Presidente da 'Rc:p6b1ica, comunica haver 'Ve\Bdo, 
totalmente, o Projeto de Lei da Cimara n• 54, de 1983, 
(n• 881 f79, na orpl, que "reaula o exerdcio da profia
slo de T6cnic:o em Planejamento Tur(stico e determina 
outra1 providencias". 

Deixam de compare&:er, por motivo justificado. 01 Se
nhores Sellodor Pedro Simon e Deputado Joio Gilberto. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
usume a Presid&u:ia, eventualmente, o Senhor Senador 
Aderhal Jurema que declara inatalada a Comilslo. 

Em obedii:ncia a dispo1itivo rea:imental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irA proceder a eleiçlo do Preaidente 
c do Vic<-Pmidenle da Comillio. Distribuldao oo "du· 
las, o SenhOr Senador Aderbal Jurema convida o Senhor 
Deputado !'rrlilson Gibson para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a elc:içlo, verifica-se o ~G~uinte reap.ltado: 
Pua..,._: 
Deputado Joio Gilberto , ......... , . . . . . . 03 votoo 
Em branco ............................ , DI voto 

Para VJce.PreoWoatol 
Deputado Djalma 11cua • • • • • • • • • • .. • • • • • 03 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 01 voto 

Slo ·declaradoa c:leitos, I'Cipectivamcnte, Prc:aidente e 
Vic:c-Praidenle, 01 Senhoreo Dcputodollolo Gilberto e 
Djalma Jessa. 

Auumindo a Praidancia o Senhor Deputado Djalma 
Bclsa, Vioe-Preoidente, aaradcce, cm nome do Deputado 
Joio Gilberto e no seu próprio, a honra eom que fonm 
diatinpidos e desi&na o Senhor Senador Aderbal Jure
ma para relatar a mattria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-ae a rcunilo e., 
para constar, eu, Martinho JOI6 dos Santos, Auiltente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
oerl a!lllnada pelo Senhor Presidenle, demais dembroo 
da Comil&lo e irt a publk:açio. 
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PREÇO DE ASSINATURA 
(Inclusa as despesas de correio) 

Seçlo I CCimara dos Deputados) 

V!a-Superflcie: 

Semestre . . . . . . ........................ Cri 
fltno ................................... Cri 
Exemplar avulso ................... o o o •• o Cri 

Saçlo 11 CSanado Federal) 

V1a-Superflcie: 

Semestre . o o o o • o o • o o • o o o o o o o o •• o o o o o ••••• Cri 
Mo . o. o •• o o •• o o 00.00 00 00 o. o. o. o o o o o o o. Cri 
Exemplar avulso . o o o o o o o • o •• o o o o o •• o o o o o o Cri 

3.000.00 
6.000,00 

50.00 

30000.00 
60000,00 

50.00 

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado. pagllveis em Brasilia ou 
Ordem de Pagamenio pela Ca1xa Econôm1ca Federal.,.. Agênc1a PSCEGRAF. Conta-Corrente nv 

920001-2. a favor do: 

Centro Grltfico do Senado Federal 
Praça dos Três Poderes - Ca1xa Postal 10203 - Brasiha - DF 

CEP 70.160 
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SENADO FEDERAL 

1-ATA DA 211• SESSAO, 
EM 22 DE NOVEMBRO DE 1983 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 _ .............. llllnb ... 
i Mia 

1.1.2 ·-r.x....- - .. 
-Lista n• 7, de 1983. 

1.2.3 -Dioe- .. ExpodiHII 

SENADOR MUR/LO BADA· 
RO - 20f aniversArio da morte do 
Pmidente John Kennedy. 

SENADOR HUMBERTO LL'
CENA. como l.lder- Apoiamcn-
10 à prop0111 de emenda à Consti
tuiçlo, a ~er apreciuda amanhã 
pelo Cona:resso Nacional, que in-

SUMÁRIO 
trodu.t: modifi~ações no siRtema tri
butArio vigL"IItC. 

SENADOR Al.MIR PINTO
Apek1 ao Presidente do ECT no 
sentido do reexame de decido c:on .. 
cemenle ao desconto em rolha para 
a Associado dos Servidora Civil 
do Brasil. 

UA-CIMDIIIIIcacio .. Pnol
ollacla 

- D..;gnaçio de St1. Senadores 
para intcarar a Delea:açio do Gru· 
po de Parlamcnlares para Estudos 
de População e Desenvolvimento. 
a reslizar-~~e na cidade do Mb.iet.l. 

1.15 - Lollura de prejolo 

-Projeto de Re5olu~ào n• 
118f83, de autoria do Sr. Senador 
Lomanto J6nior e outros Srs. Sena .. 

dores. que dispõe sobr~ a pubJi .. 
caçlo de trabalhos do e5CI'itor (ar .. 

lbs Chillo:hio. 

- N• 857 f8J, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco. 11olicitan .. 
do informa• ao Poder ExeL,IIi
vn. relalivas ao Projeto de Lei do 
Senado n• 84f82. Deferido. 

-Do Sr. Senador Martins F;.. 
lho. que se au5Cntani do Pars. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cimara n' 
146/SKomplementar (n' 3/83-
Comp\ementar. na Ca~u de ori .. 
gem), que Cltl:lbelec:e crit6rio para a 
remuneração de Vereadon::s no 
exerciLio de 1983. (Em n:gime de 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 19&3 

Ata da 211• Sessão, 
em 22 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Sr.<. Moac1•r Da/la 
Marrin.• Filho f! Almir Pinw. 

ÀS 14 1/0R.fS li JO MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SE:VTES OS SRS. SENADORES: 

lri5 ~i:lia -Raimundo Parente- Aloylio Ch11ves
Gabriel Her111e111- Hi:lio Oueir&J5- Ale.undreC05ta
Alberto Silva - ll.:lvldio ~unes- Almir Pinto- Jost 
Lins- Virgílio Tá\"'ra -Carlos Alberto- Martins Fi .. 
lho - Humberto Luc:ena - Marcondes Oadelha. -
Aderhal Jurema- Man::o t.tacid - Luiz. Canlcame
Jutahy Magalhàe5- Lomantu Júnior - Luiz Viana
Jaào Culmon - Jo!i! lgnlkio Ferreira - MoaLoyr Dali a 
- llamar Franco- Murilo Badaró- Derval de Pai,·a 
-JosE= FraseDi- Marcelo Miranda- Salcbnhu Dcrzi 
- Affon!in Camargo - Jorge Bornhuu~~en - l..:noir 
Vargas - Pedro Simon - Octavio Cardoso. 

O SR. PRESIDF.'IITE (!\1arrin• Filho} - A lista de 
presença acusa o comparecimento de JS Srs. Senadore5. 
Havendo número n=gimenlal. declaro aberta a SC~~o!ilo. 

Sob a prcncçiio de Deus iniciamos no!illos trabalhos. 
O Sr. 1'-SecrCJ,irio procederA à leitura do Expediente. 

t lida o ""'!•inle 

EXPEDIENTE 

PARECERI!S 

( 0 ) PARECER Nt 1.1135, DE 1983 

Da C ........ dolllobltoFodenl, or-..adoaN-
61cio .... ~. Projolll de Lei .. _ .... 221, de 
19113-DF ... "fttlma a Rootlla e lixa a De1po1o .. 
llhtrlto r ...... , .. o ourcto:•~~~oaaa~m del!ll4''. 

PARICER N• 10l6, DE 1983 

Da c-- ~· Redacio 

Redacio 11aa1 .., l'niJelll de _.._. •' 16, .. 
I!IIIZ. 

Relolllr: Seoador Solol- 0 .. 1 
A Comissio apresenta a redação final dn Projeto de 

Raoluçào nt 16., de 1982, que altera e acreswnta disposi-

1•)- Seroi publicado! em SuJ'IemeniB 11 rrnen1e edi;lo. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Garal do Sanodo Federal 
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EXPEDIEN"TE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmpreuo sob a responsabilidode da Mesa do Senodo federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Eaecutlvo 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor Industrial 

RUDY MAURER 

Via Superflcie: 

Semestre 
.Ano 

ASSINATURAS 

Cri 3.000,00 
. Cri 6.000,00 

Diretor Administrativo 
Exemplar Awloo: Cri 50,00 
nra;em: 2.200 exemplores . 

ur&encia.) Apra- .,.. -
em regimC de ur~ncia, após pare
c:er da comissão competente, tendo 
usado da palavra os Srs. Jutahy 
Masalhlea, Humberto Lucena e 
Aderbal Jurana. ·À camara dOI 
Deputados. 

- Projeto de lei do Senado n• 
154/75-Complc:mc:ntar, que akera 
aaleis Complc:mcntara n'l 7, de 7 
de setembro de 1910, e 8, de 3 de 
dezembro de 1970: com u alto
rações e5tabelec:idas pela!i Leis 
Complementares n,. 17, de 12 de 
derembro do 197), e 19, de 25 de 
junho de 1974,cria o Banco Nacio .. 
nol do Trabalhador !BNT) e di ou
lias providálciaa. A,..,... o pros
seauimento de 1\18 tramitdo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 
183/77-Complc:mentar, que acres
centa § 2• ao art. 2• da lei Com pi~ 
montar n• 26, de 11 de setembro de 
197S. A_.o o proMesuimento 
de 111a tnmil&Ç3o . . 

- Projeto do lei do Senado n• 
269/77-Complementar, que ac:rea· 
cenla par6sraro ao art. 5' do 
Deereto-lc:i n• 406, de 31 de de
zanbro de 1968. A ....... o prlll· 
seguimento de sua tramital;lo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
293/77-Complc:mentar. que implia 
o conceito de trabalhador rural, 
para efeitos previclenciirios. Aproo 
ftdo o 'prosseguimento de sua tra
mitação. 

- Projeto de Lei do Senado a• 
128/78-Complc:menlar. que deter
mina que o paaamento dCJ PJS. 
PASEP seja efetuado atrav~s de 
oheqllel bancérios. "-odo o 
pros~suimento de sua tramitado 

- Projeto de Lei do Senado n' 
56/79-Complc:montar, que cria a 
regiio metropolitana de Goiânia 
- ao ... forma do art. 164 da 

Constituição Federal. ApntNIIo o 
pro~~esuimento de sua tramitaçio. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
138/80, que isenta de impostos fe
derais, estaduais e municip~~.is os in
gressos para espet6culos de artes 
cinK:u. A,....... o pro•esuimen
to de sua tramitaçlo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
153/80. que atabelc:ce que o PIS
PASEP teri corrcçio anual com 
base no Jndk:e Nacional de Prcç01 
ao Consumidor. Apnn'ado o pros
seguimenlo de sua tramitaçio. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
230J80-Complementar, que elc:Ya o 
valor do& benencim devidos aos 
rrabalhadores rurais e ReUI depen
dentCB. Aprotlllo o prosseguimento 
de 11.11 tramitaçio. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
298/80-Complementar, que aeres
cenra cfispo~ilh·'O a Lei Comp2e
mentar n• 11, de 2" de maio de 
1971. Apnrr~o o p~se[!uimento 
de sua tram1taçlo. : 

-Projeto de Lei llo Senado n• .. 

SENADOR HF.LIO GUEIROS 
- Deresa das eleiç&s diretas para 
Presidente e Vice-Presidente da Re
pGblica. Observao;&:o sobre decla
rações prestadas pelo Ministro Jar
bas Pasaarinho a respeito dofilldt 
da Prcvidinc:ia e AssistCncia Soeial. 

SENADOR LOMANTO JrJ. 
NIOR - Homenagem ao ex
Senador Jarbas Passarinho, no mo
mento cm que S. Ex• é conduzido l 
Puta da Pruidfoncia e Assialincia 
Social. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
- Encaminhamento l MC5a de re
querimento propondo a criação de 
comiisiio especial, destinada a in
vestigar irrt~gularidades que teriam 
ocorrido no Conselho Nucional do 
Petrólc:o. 

SENADOR ADERBAL JURE
MA, eomo Llcler -·solidariedade 
t. homenasan pl'llllada na presenll 
SC5Sio, pelo Sr. Lomanto Jdnior, 
ao Ministro Jarbas Passarinho. 

318/JIO.Complementar, que intro· SENADOR JOSE FRAGI!LLI 
duz alteraçlo ~a Lei Complemen· - Comentârios sobre. a tese das 
tar n• 11, de 2S de maio· de 1971, eloiçô101 direta5 e da prorropçiio 
que instituiu o Prosrama de As!iis- · do m1111dato do Senhor Praidcnte 
tencia ao Trabalhador Rural. · da Rerllblit.:a. 
AproYado o prosseguimenln de sua 
ttani itaçlo. 

- Projeto de Lei 00 Senado n• 
2110/80. de autoria do Senador I ta-· 
mar Franco, determinando que a 
Ordem doo Adv01adoo do Brasil 
opine sobre a acolha de magistra· 
dos que devam integrar tribunai1 
com jurisdiçilo em todo o territ6rio 
naoional. Vatll(io odla .. por falta 
de ......... 

1.4-DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR RAIMUNDO PA· 
RENTE -Apelo ao Governo Fe
deral em favor da ampliaolo das li· 
nhas de crtdito a05 seringalistas 
ama1onenses. 

SENADOR MARCELO MI
RANDA - N .... sidade da a pro· 
vaçln. pulo Mini116rio da Indústria· 
e do Com~rc:io, do projeto de insta
laçlo, no Municlpio de Bodoquena 
- MS, de uma fibrica de cimento 
l'ortland. 

tivoo à Re!IOIU<;ilo n•l46. deSde dezembro del980, mo
dirJOada pela Resolucio n• SO, de30 de junho de 1981, e 
dli outras providéncias. 

Sala das Comisoi5es, 22 de novembro del983. -Joio 
Uh, Presidente- Slllduha o .. ~ Relator- Alloerta 
su ... 

A~EXO AO PARECER N• 1.036. De 1983 

..... O.lllo PNjeto .......... 16, .. 
UIZ. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu;niU. 
Presidente, nos termos do an. 52, item 30, do Regimento 
Interno, promulgo a aea:uinte 

RESOLt:CÀO N<li'. DE 1983 

AI- e ................... ti,.. l R_.açio .. 
146,. 5 ............. 1!110, .. _.. ........ 
lllclo .. 511, delll ............ 1981, ... __ ,...ot-
dlodao. 

O Senado Federal ....,Ivo: 
Art. 1• A ReAOiu,iio ,. 146, de S de dezembro de 

1980, alterada pela Resoluçio n• SO, de 30 de junho de 
1981, pa!Sa a viaorar com as Reguintes alte1'81,."Õcs: 

I) ""Art. 12 ... O ~esem_renho funcional serã rc-. 
pn:sentado pelo rosultado do• fat""" ,..,..,ionadllll. 
na Ficha de Awliaçlo de DeHmpenho constainedo! 
Anexo a esta Resoluçilo, tendo em vista:. 

V- a escolaridade, averbada em a55entamentos 
indivjduais." · · 

•> "Art. 27. 
Parllgraro {mico. Os percentuais eapec:if.Cados 

neste artigo incidirão na lotação lixada para a cate
Bf"ria funcional, considerados iloladamente, 1 para 
.. ,. efeito, o Quadro Permanente e a Tabela Perma-
nente."' 

o) "Art. 31. 
§ 2t Apó1 a Jealil.B(io das Pr-IÕeS Vert~ 

cais, as vap.!l remane~Centes e existentes nas classes 
finais e intermediArias superiores aerio rcdtslribul
das para as .. ialliC5 iniLial e inllnnediArias inferiores. 
na "perunrapm a que: se refere os iarns l e V do art 
27." 

dl "Art. 37. Par• efeito da Pr01ressio Eope
c:ial aplicar-se-io, albn da exc:eçiin previna no 1 2' 
do ar L 40, també-m as normas do p~"CJR5.'iO srletiYo 
relativas l AR~Zn!iiio Funcional."' · 

e) "Art. 51. 
· 1 3' A scleçlo a que se reren: este artigo ter.G. 

validade por 2 (dois) anos, contados da publicaç.ilo 
de que tra1am os artR, 39 -e 49. · · · -· · 
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SENADOR ITAMAR FRANCO 
-Apelo ao Sr. Governador do E• 
llldo de Gola, cm Favot da com
plementado 4• rodovia Caldas 
Novas- divi• de Minas Gerai&. 

l.S- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- DFSCURSOS PROFERI
DOS 1M SESSOES ANTERIO· 
RES 

Do Sr. Gabriel Hermes, pronun
c:iadoo na 1011lo de 18-11-83. 

Do Sr. Joio Calmon, pronuncia
do na ,..,lo de 21·11-83. 

3-ATA DE COMFSSXO 

4- MESA DIRETORA 

5-LIDERES E VICE-
IJDERES DE PAITIDOS 

i-COMPOSIÇXO DAS CO
MJSSbES PEIJMANENTES 

I 4• No ano em que verifar a hipótae de ha
wer rnaior n6mero de candidatos jA aprovados cm 
aOkl;ãQ adlerior, do que as vag111 deslinada111 l Pro
pfade l!lprcial e l Aocendo Funcional, nio serl 
rcetrzado no\'0 proce•o Hletivo para as categoria& 
que se encnntrpnnn nrsiB situaGio.•• 

Art. 3t ~ Subsecretaria de Pnaoal fica autorizada a 
publicar ~ texto consolidado da Resoluçlo n• 146, de 
1980, com as alteraçlats inlrodUlidaa pela Resoluçl:o ,.. 
SO, de 1981 c por esta Resolução, numerando e renume
rando os seus artigos. 

ATI. 2> O Ane•o l kesoluçio n< 146, de 1980, into
lndo pela Ficha de Avaliado de Dosempenho Funcio
nal, fl08 subolituldo pelo AneJIO a eota Resoluçlo. 

Art. 49 f.sta Re10luçia entra em viJor na data di 
sua publical:âo. aplicando-lO o disposlo no an. 37 d• Ro
ooluçion• 146,de 1980, com a red•çlo dada pelo Krt. 1•, 
aHnea • dosta Rosoluçio, A Proarossào Especial reali.!ll
da em 1981. 

A.rl. St lt.COJopm-se as dillH)IiÇÕCi em contririo. 

I PS 1ft! 

PJCIIA p! AVALIACAO DI DBSFIIPENRO 

1IOIU:i DO SEINlUOl\1-------------

CA'l'BGOKXA FI.."'IICIUNALI'------------
~511 _______________ _ 

IEFEI\CNCIAI .. ---------------
ORCAo D~ IXERCICIO: 

1, QUAN'l'IDAD& IIi QUALIDADE DO '1'M8ALHO 

Volu .. ã tnhalho prudulido, l•vando.-H • conta • 
COllfll•x.idadc, a capaci~ 4M apr•ndiuq- • o ~ 
po O •••cuçio, ••• prejllhl) da qual:Ldad., 

Capec:.idada de d•aolllpenhal' •• t•zoefaa COII GU14aclo, 
•xaLJdiio • pr•claio. 

2, lRICtA'l'IVA I COOPEIL\ÇAO 

C'apacidada do vbualt.azo altua;&e• • 119'1Z' pronta!NJ! 
te, •••.1.• cOfiO a d.e apraaentaZ' aug••t~• ou 141i1aa 
t.endll!lnte• ao apel'fal;oa.cnto do aorvi;o, 
Ccmtz:Lbu.l;lo aapoc~t.in.aa ao t.zoabalho do eqaipe pazoa 
atiniJIU O O.b]8t1VO. 

PI'OIICDC'a per11.1:1ent• no local da tratt.1ho, 

CU•ptl-.nt.u do hodrJ.o aiLoillHtl•c=ido, 

4, URBANIIlAiJJ:: I' DUiCil'LIRA 

PIAIODD DE AVALIAçAo 

Do_l_l_ 

A_I_J_ 

§
OS pantoo 
10 poatou 
20 poncoa 
30 pontos 
40 ponto• 

OS pontoo 
10 ponto• 
15 JKifttOI 
20 put.Cd 

§ os pontoa 
10 ponto• 
15 .,untu&o 

Rali:IC'lUnolllGPlO COIII 08 C:OlOCJAI O dll p&J't.Ga, 

ObaL·rv.lnclo~ d.a h&e.ruquia o t"eapalto i• nOI'IIola 
tii1K G I'C!''JI.I!o1:11C0:1tal"t:::l. 

§ 115 punt.c.s 
10 f'ODtCI& 

lo... 15 pCI'IILQB 

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

cu:N'I'J:O: ..... 
s. ESCOLA!l:3;DADK IA aar proanchids p~:-1~~:~ eonaelho de Ad.

aln.i~&t.C'.tCÃo, c.:aa b.:t11a aa• avubac:üa• .;aa.•tantu 4o 
•••cnt.a:IIOIIt.O &nJ~v&dU.11. 1 

CcrtlCJc.~ol,:, de CD11cluado do 19 CJE'DU. 
cartU lc~Jo d.a c:oncluado do 29 grau. 

certi! l..:o:~.!n ~~~ Diõ'loaa c1• curao aapC!cl.fic=u vincula.
do d.11 olt.rlb~ILÇ;x:~ .lu Cllrgo. 

I. SCMA'J'ORJO DOS P<»>TOS A'l'RIUUIDOI AO &ERVIDUR 

AVAi.IAIXIR:-----------

Asn .... n.n .. t.• ..: qu""••"l7h"'c"'••"'·•"'• ___ _ 

----- -------

D 'J'Ot.ddll _ .... 

..... '"" 
3 pcNitOII 

5 a 11 pDII!:.OB 

1 a 4 pw1t0• 

D 'l'ot.illdo 
ponto• 
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IJSTA No' DE 1!113 1M U DE NOVEMBRO DE IM 

Tolep- _...,.por- .......... .., .. 
Se-r N. Ceello: 

-do Senhor Francisco Garcia, Sec:red.rio-Oerlll da 
Juventude Democrática- Df. 

- do Senhor De~emba.rsador Marco Aurelio Mend• 
de Farias Mel lo, Ministro do Tribunal Superior do Tra
balho- Df. 

- do Senhor Joré S.l'llio o;.., Prosidena: do Sindica
to dos Trabalh1dom nas lnd6stri11 de COlllltuo;io
DF. 

-do Senhor Adilson Luiz Santana. Presidente do 
Rotary Club- Df. 

-do Senhor lrapu•m Cost• Jdoior, Presidente da A• 
soc:iac;io de llllneos - 00. 

-do Senhor Josl: Carlos Mendonça - Prelidauc do 
Diret6rio Municipul do PDS de Poe•n&otu - 00. 

-Do Senhor Jos6 Lopes - PreFeko Municipal de 
Trio Lqoas - MS. 

-do Doutor Ant6nio Lopes de C•rvalho, Delepdo 
Reaional do Sindicato dos Garimpeirm de Marabt -
PA. 

- do Doutor Carlos Robeno Searpe16ni, Pnreito 
Municipal de Apucanna - PR. 

-do Doutor Mirio Maranhio. Prosldena: da Soei• 
dade Brasileira de Cardiolosi• - PR. 

-do Doutor RuydeBarroaCorreia Filho- Pnreito 
de A rcoverde - PE. 

-do Doutor Valdemar Jos6 de Torres, Prel'eilo Mu
nicipal de Canhotinho - PE. 

-do Doutor Abel de Barros Anlljo, Prel'eito Munici
pal de Picos - PI. 

-do Senhor Antônio BatiiiK, Prosidente da UNIPOL 
-PE. 

- do Senhor Joio S.ntos o FamRia - PE. 
- do Doulor Neloon da Mata, Prosidellte da ABECIP 

-RJ. 

-do Doulor Jos6 Carlos Vieira Barb-. PreFcilo 
M·un icipal do Campo1 - RJ. 

- do Doulor Hebe Labarothc Martcli, l'losidente do 
Conldho fedetal de Qv.lmioa - RJ. 

-do Doutor JOII6 Montello, Presidente do Instituto 
Brasileiro de Geoarana e Estadstica - RJ. 

-do Senhor Ronoldo Gomlevaky,' Praidcnte em 
aerdcio da Federaçio l.sraelita - RJ. 

- do Senhor Moaeyr Duane - RN. 
-do Senhor Antõnio Elt6eio da Silva, RS. 
-do Doutor Jo1ino Brito, Prereito Municipal de Co-

cai- RO. 

- do Doutor Man:os Donadon, Ptol'eito Municipal 
de Colando D'Oeste - RO. 

-do Sa~hor Dezival Ribeiro dos Reia, Presidena: R• 
aional do PDS - RO. 

-do Doutor Joré Roberto Mqalhles Tueir•, p,.. 
Feito Municipal de Campinu - SP. 

-do Doutor paulo ScamiDa, PreFeito Municipal de 
Cruzeiro - SP. 

-do Doutor JoR Maria de Aralljo Jllnior, Prefeito 
Municipal de Sant• BArbar• D'O..te - SP. 

-do Doutor Carlos de Carvalho Bllptista, Prefeito 
Municipal de Rancharia- SP. 

-do Doutor Genldo loré Nahueo de Ma~ezos, PI'O' 
sidenle da Associação Brasileira de Cohah - SE. 

O SR. PRISIDENTE (Manino Alhol-0 Expedien
te lido Y11i A publieaçio. 

H6. oradores inacri\nl. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Murilo Ba· 

da ró. 
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O SR. MURILO BA IMRIJ I'RONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE A REVISAO DO 
ORADOR. SERA I'UBUCADO I'OSTERIOR· 
MENTE: 

O SR. PRI!SIDENn: (Martins Filho)- Conc:odo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Llder do PMDB. 

O SR. HUMBERTO LUCENA I'RONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR. SERA I'UBUCADO I'OSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conc:odo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pin10, por easlo do 
ilustre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ALMIR 1'/NTO I'RONUNCIA DISCUR· 
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERA I'UBLIC:ADO I'OSTERIORMENTE. 

O IR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidln· 
cia mmun.ica ao Plmllrio que. por indicac-lo da Lidr .. 
rança do Panido Democritico Social. devcrlo intearar a 
Del"'!açilo do Grupo de Parlamentares para Estud01 de 
Populaçio c Desenvolvimento, a realizar-se na cidade do 
Mhico, entre fina de novembro e inicio de dezembro. 01 

Sn. Senadores Álvaro Dias. Manins Filho e Mareondeo 
Oadelha. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal - Sobre a me· 
••· projeto de resoluçio que vai ser lido pelo Sr. lt. 
Secrotirio. 

2 lido o seguinte 

PROJETO DE RESOWÇÃO N' III, DE I!IID 

Dlopie oolln a .... loaclo .. -.. ............. 
ca ... a.iacddo. 

O Senado Feden~l resolve: 
An. I• A Prcsidencia do Senado Federal. com a •· 

sisl&lc:ia da Comi•lo de Educaçlo e Cultura, propori 
c:onwenio A Academia de Letras da Bahia. para que eaa 
O'lanim e o Serviço OrAriCO do Senado imprima. em vo
lume llnico. uma aele;lo da1 obrasliterlrias do acritor 
Carlos Chilk.-dlio, comemorativa do c:enlenjrio de RU 

nascimento, a transcorrer em junho de 1984. 
An. 2P A seleçilo a que se refere o arUa:o 1• 101'6 pre

cedida de um estudo biobibliogrAfm do Autor, tambbn 
preparado por iniciativa da Academia de Letras da 
Bahia. 

Art. 3• Esta Resoluçlo enlra cm visor na data de sua 
publicaçilo. 

Art. 4• Slo revopdas u disposiç&s em contrArio. 

Carloo Chiacchio, rwura de 'rande preoença da vicio 
çultural da Bahia. na primeira metade date lkulo, per
manece deoconhecido dll.s novas ICraçõeo. pelo llltal de
saparecimento das antil:as e limitadas edições de ••li
vros. 

Nucido em Minu mas radicado na Bahia, foi um 
polfsrafo extraordinário. tendo nome o obraslia;adoa a 
todos 01 movimentos liler6rios e arlJatico1 que sur&iram 
na terra baiana, no perlodo compreendido entre 1926 e 
1946. Foi poeta simbolista, crft.ieo lilet6rio e vig;oro10 
polemista. 

AnaHsando vida e ohra de Carbl Chiacchio. di,.. 
Dulce M&~~:arenhas- defendendo tele de mestrado 1111 

Faculdade de Letra• da Univenidade Federal dtí Rio de 
Janeiro - que ''importa entlo Clitudar« Chiacc:hio 
para compreender-se melhor a cultura baiana a a sua 
contribuic,;lo para a ~ultura brasileira". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo.ll) 

A)Juns trabalhos do insis;ne homem de Letru a que 1e 

rcfen: o pruente Projeto alio compreendid01 n01 dtu· 
los: ""011 l'fphos"": Machado de Auio • .enio da minú· 
ciu'': Modernistas e Ultramodemistas''. lnclui-ae, ainda, 
no material a servir de fonte lseleçio prevista, a densa e 
volumOIB mat6ria de '"Homans e Obraa", composta de 
954 rodapá oemanais. publicados no jornal A Tardo, oo 
perlodo 1928-46. 

Por dois moti'VOI, no meu entender, caberia ao Senado 
Federal promover o que e&IA sendo proposto. Em pri
meiro l111ar, por IC'r ele a CAmara representativa dosEi
tadC8 e, como tal, caber-lhe o privilqio de iniciativa 
que atendam -como~ o CaiO do presente- ao direto c 
incontcativel interesse da história e da vida cultural da 
annde Bahia, terra de oriaem de amplas e ricu contrl
buiçae. • rormaçio nacional. 

O 108Undo moti..,. t a própria circunotincla do Sena· 
do Citar, h6 alaum tempo- alividade que 16 merece elo
aios - promovendo reedlç&:s numerosas de obras im
portantes para a cultura brasileira, ele hA muito a..antcs 
do mercado livreiro nacional. 

Promover o encontro de5185 obras atnris de capri
chadas reediç&s, com estudos informativos e cr(ticos 
sobre os respectivos autores e ltU lempo, 6 uma contri
buic;ilo atremamente oportuna que •ta Casa do Con
aresso orerecz l causa,aempre prioriliria. de manter ace
sas e vivas, rate b acraoa• que vlo chcpndo, a 
lembrança dos que ajudaram, em qualquer tempo. a 
construir o lesado nunca conduklo da tradiçlo cultural 
que empresta lastro e dimenslo l idtia da P6tria. 

Sala das Seuõeo, 22 de novembro de 1983.-~~~~ 
.Nalar- ..... VIa•- ,_.., __ ... can-. 

(Às C-ls.rii<s dr C:Oiulholplo • lrullr;a. Dlnlom 
• tk EdurtJÇào • C"IIINID.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
lido aert publica.do e remetido As comiu6el compet.en-
105. 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1'-Secreulrio. 

E: lido e dererido o •esuinte 

REQUERIMENTO Nt 157, DE I!IID 

Senhor Presidente, 

As notic:ias veiculadas pcloa meioa de comunicaçlo re
velam que o Fundo MonetArio Internacional teria envia
do "'-elex" As autoridade~ brasileiras encarreaadu de ne
piar 01 termos do reescalonamento da divida externa, 
aduzindo novas exiPnciu i.quelas jA constantes da 
""Carta de lntença.,•• datado de IS deoetembro de 198.3. 
Ainda qundo u mesmu fontes, o Governo teria UIU• 

mido, enviando ern conseqUi:ncia, ao referido oraanismo 
internacional um "termo aditivo" onde estariam con
subllunciado5 01 compromissos complementares. 

Encontra-se cm tramitaçio nesta Casa o Projeto de 
Lei 09 84, ele 1982, que tem por objetivo sLUeitar I. p!Wia 
aprovac;ilo parlamentar todos 01 compromi1101 financei
ros aMumidos em n~me do Pais no estnnaeiro. 

Entendo, por conseguinte, indispendvel a remessa ao 
Senado Federal dos rereridos documentos, a fim de que 
po51amos, melhor apreciar 11 mat6rialegislativá cm cuno. 

Sala das Seosões. 21 de novembro de 1983. - 1-.r -· O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serilo reque-
ridaa as inrormac;&s solicitadas. 

Sobre a maa, requerimento que vai Hr lido pelo Sr. 
I •-Secretário. 

No~mbro de 1983 

f:. lida a quinte 
Em 22 de novembro de 1983 

Senhor Presidente. 
Tenho a honra de comunicar a Vo111 EK.c:elãncia que 

me ausentarei do Pais a panir de 23 do corrente me.. a 
fim de, no desempenho de miMio com que me distinauiu 
o Senad~. intcarar a Delcgaçio do Grupo de Parlamen
tares para F.studos de Populaçlo e Desenvolvimento, a 
reali1.ar·H na cidade do Mbico, entre fins de novembro 
e inicio de dezembro de 1983. 

Atenci01a1 saudac;ões, Mardal JiUIIo. 

O SR. PRESIDI!I'oTE (Moacyr Dalla) - A Preoidõn
cia fica ciente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Mário Maia - Eunice Michiles -

Cialvilo Modesto - Od.acir Soares - Joilo Lobo - Di· 
narle Mari7. - Cid Sarnpaio - Guilherme Palmeira -
JoAo Lrk:io - Pauos Pôno - Amaral Pei•oto - Jlo. 
berto Satumino - Alrrado Campos - Fernando Henri
que Carduso- Severo Gomes- Benedito Ferreira
Henrique Santillo- Robeno Campos- Enás Faria
Jaison Barreto - Carl05 Chiarelli. 

O SR. PRESIDE"TE (Moacyr Dalla) - EliA finda a 
Hora do Expediente. 

Pal50·10l 

ORDEM DO DIA 
l-I• 

A)MadrlaemNJII .... o ........ L 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nf 146, DE 1983-
COMPLEMENTAR 

Em '"lime de urpncia- an. 371 -e do ROI!i· 
menta Interno) 

Discussllo. em turno 6nico, do Projeto de Lei da 
Càmara n• 146. de 1983- Complementar (O' 3/83 
-Complementar, na Casa de oripm), que eatabe
lc:ce crit6rio para a remuneraçlo de Vereado• no 
eJuorc!cio de 1983. tendo 

PARECERES. oob ... 1.007 a 1.009. de 19113, 
das Comisscleli: 

-de C..llolt:ia • J•tco. ravor6vel. com Emenda 
que apresenta de n' 1-ccJ: 
- 11e Maaldplal, (avonhcl ao Projelll e a Emenda da 
Comiuilo de Constituic;lo c Justiça; e 
- .. flaancu, ravorivel ao Projeto e l Emenda da Co
missilo de Constituic;lo e Justiça. 

Sobre a mesa, emendu que vlo 1er lid'u pelo Sr. 1'
Secretário. 

Silo lidas a1 seguintes 

EMENDA N• 2 DE PLENA.RIO 

Ao Projeta .. IAI •• amara .. 146, lle 198J ( .. 
03/ll,ooo,.,....),, .. ,._orlll!rloparaare
rnroençio .. v--oo exercido • 198J". 

Acre5eentu-se ao an. L t o aesuinte pari&rafo llnico: 
ParAJ;raro dnico. O papmento da remuli.erac;lo men

sal dm Veread~res ser.i eretuado no mamo dia em que 
uc:orrer o pq;amento da rcmunerac;lo mensal do Prefei
to. 

1: conhecido o rato de que diverstncias polltic:o
-partidãrilll, ou, em muitos casos, desavenças pessoais, 
molivam 11 '"punic;lo", imposta por Prercitos e Vereado· 
,.., adversArias. do atra110. prolo.,ado e injustificado. do 
puaamentu dos subsidias a quG estes tim direito. 

Sob todo5 01 poniOR de vista, t profundamente lamen· 
thel que esle fato ocorra çom tanta rreqa&ncia, moa-
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Irando, por um lado, a inadvenincia deuu Prefeitos 
quanto lls obrigaçik:s que a lei lhes impõe e, por outro la
do, a impunidade de tal prAtica. 

A emenda que propomos tem por objetivo impedir 
que CISit situaçlo penista. tornando obrisat6ria, por lei, 
a ç,,incidCncia do dia do pagamento do Prefeito e dos 
VaRadora. 

<."om a pmposicio. os Prefeitoa. cumpridorc~~ de suas 
obrigações, que c:onsthuc:m as;randc: maioria, nada teria 
u temer. enquanto os Vereadora. por sua vez. filiados a 
qualquer do11 Partid01., ncarlo mais tranqOilos e nilo pre
ci5arão rcoortcr a favom polfticos para receberem &eus 
11oUMidius, seni.o à própria lustlça, ~ta bip6\cae de des
cumprimonlo da lei. - Jotoloy Mopllliea. 

EME!'IDA N9 3 - ~11111,. 

Art. 1• O art. 70 da Lei Complementar n• 25, de 2 de 
julho de 197!1. pHIISila viporar com a.aeguinte ndaçlo: 

"Art. 70 Adespelaoom aremuneraçlodol Ve
readores nlo podcrâ. em cada munic:lpio. ultrapaa
Ar mensalmente. 4% (quatro por cento) doi ra:ur--
105 efelivamente realizados no aerclcio imediata
mente unlerior." 

Art. 2" F.~ta lti entra em viJor na data de liUI publi
Ci1Çào. 

Art. 3• Revopm-~e as disposições em conlrArio. 
Sala d•• S...ões. 22 de novembro de 1983.- HumHr

toLoeena. 

O Sr. Adetltal Jurt1111 - Sr. p,...idente. p:ço a pala
't'fu.p:bl~. 

O SR. PRL'IIDENTE (Muaçyr Dalla)- Concedo a 
pulonrra uu nobre Senador Aderbal Jurema. pela ordem. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Sr. Preiidente. de 
'lualquer modo. u projeto vai voltar As Comiuatl. 

O SR. PRESIDE:IITE (Mo•çyr l.lalla)- R"'Jimental· 
mente, nobre Senador. t necessêria anunciar c ler a 
emenda. A justificativa. !C&undo informaçlo do nobre 
Senador Humberto Luccnu.. Hrt feita da tribuna do 
Cuns:l't'liiJOU. 

O Sr.Joto•y Mqal.lea- Sr. Presidente. poçe a pala· 
vru J1Cia urdem. 

O SR. PRESIDESTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
fUllu\'ra ao n.,bre Senador Jutahy Masalhies, pela or
dcrn. 

O SR. JUTAHY MAGALHXES (PDS - BA. Pela 
urdem. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente. estou 
ch~1ando au pleniriu qora. para pedir a V. Ex• a retira
da de minha emenda ao Projeto dos Vereadores. porque 
eu linhu a impressa., de que nós iriamus dar o pare:er já 
agara em plenário. ma& soube que ele teria que rtear qua
tro dids para poder ser votado. f.ntl.,. para nio impedir 
a andamento des5e projeto. eu solicitaria a V. Ex• a reti· 
ruda des~a emenda e pediria A Liderança do meu partido 
e à Liderança da Oposiçt.o a mesm11o comprcensio a res
peilu des5e assunta, porque sei e conheço virioa casoa de 
Pn:fei1us que nã,, papm am Sn. Vereadora e, como 
niio exilitr nenhuma san5ilo que os obri1ue a tal. ficam os 
Vereadores, por qut5taes polnicaa. sem receber 01 .seua 
subA(dio!li. 

Por i550, Sr. Presidente. solicito a retirada da minha 
emenda e infiJnno a V. E1• que oportunamenle enami
nba~rei um projelo que trata da me511'1B m~ria. 

O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Da lia)- Nio haven
do objeçio do Plen.trio. a PrcsidCnaJ8 acolhert. o reque
rimento de V. Ex•. de rclirada da emenda. (Pauu.) EstA 
deferido. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção li) 

O Sr. H-'- -Sr. Preaidente, poço a pala· 
vru pura justificar a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Dali a)- V. Ex• tem a 
puluvru. 

6 SR. HUMBERTO LUCENA (Pora justificar emen· 
da. Sem rcvisilu do orador.)- Sr. Presidente, Sn. Sena
dum: 

A emenda visa a re5labelecer a t&:nica lq:islativa, por
qu~. do jeito que estA, o projeto 6 um verdadeiro absur
do. O texto do projeto. em vu de dar uma nova ralaçlo 
ao arl. 79 da. Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 
1975. diz o squinte: 

Arl. I• No exercfcio de 198J, a despesa com a 
remunerado de Vereadores nlo ultrapauarA a 4'1 
(&~uutro por cenlo) da recei&a efetivamentc realizada 
no 11ercicio imediatamente anterior, nlo se aplican
do o di!iiposto un. 79 da Lei Complementar n' 25, de 
2 de julho de 1975. 

Eliaiu, Sr. Prc:lidente. 6 uma proposiçlo que pela sua re
daçW.l deiu mal, inclusive, o Conaresao Nacional. Mas. 
tendo em vi1tu que fui informado de que teria que •ir a 
m111~ria pura IÓ voltar daqui a 4 ICis&:l, eu retiro a mi
nha emrndu. deilf.ando o defeito de tknica Jeailllativa. in
felizmente. e na hora da discussio da matma eu direi al
guma5 palavras a respeito. 

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla)- ~ reaimental 
u requerimento de V. Ex• e a Mesa, não havendo objeçio 
dl, Plenúrio, defere a retirada da emenda. (Pauli.) Está 
deferidu. 

O Sr. Aderbal Ju......, - Sr. Presidente, poçe a pala
vru prla ordem. 

O SR. PRESIDE."'TE lMoacyr Dalla)- Pela ordem 
L"Oncedll a palavra ao nobre Lfdcr. Senador Aderbal Ju
remu. 

O SR. ADERBAL JGREMA (Pela ordem.l- Sr. Prc· 
Rid~nle. indagariu se V. Ex• vai submeter a votaçlo o 
rrojL"lO ou il!i emendai que tim pareeer favorbel das Co
misMlc:s de l'on~tiluiçio e Ju1tiça. de MuniclpiO!Ii e dr Fi
nunçaa. 

O SR. PRESIDE."'TE lMoaçyr O.lla)- A Mesa in· 
r,umu a V. F.x• qut a llnica emenda que serllsubmetida a 
Plc.-nári,, e a Emenda n' 1-CCJ. E: a llnica emenda que se
rll VOlddU nellita OJ'IOnL&nidade. (P8UIB.) 

l!m di1cusWiu o projelo. ~em prejuízo da emenda. 

O Sr. H-~- Sr. Prai.denu:, poo;o a pata. 
vra~ puru di~eutir. 

O SR. PRESIDEIIo"TE (Moa.-yr Dalla)- Concedo a 
palavra uo nobre Senador Humbeno Lucena. para dis
cutir. 

O SR. 1/L'MBERTO LUCENA PRONIJNC/.4 DIS· 
C"IJRSO QVf:. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA. 
DOR. SERÁ PUBLICADO POSTER/ORME:VTE: 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- Concedo a 
paldvr-.1 uo nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBALJUREMA (PDS- PI!. Para discu
tir. Sem reviRão do orador.)- Sr. Presidente. Sn. Sena
dum: 

Ouvimos as wnllidel'dc;liel do nobre Sanador Humher
ta Lucena~ e aqui lemOA 01 parecera da Cornisslo de 
Constituido e JusliQl. da Com.i&do de. Muni.cipi.ol c. da 
c,,n1i.1s:lo tJe Finança,;. Acontece que as Comi55Õel de 
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Munieipios e de Finunça1 aceitaram a emenda feita na 
Comi~~ de l'onMituiçt.o e Justiça que diz: 

"Arl. I• A de'lpelill com a remuneraçlo deVe
ralion:s nlo L&llrapasSMrl a 4" (quatro por conto) 
da ra."Cita efedvamente realizada no cxercicio ime
didlamenlr anterior." 

Nellu condiçõea. Sr. Prelick:nce. atou de pleno acor
do L'"tml o Líder Humbeno Luc:enu e 101tariam01 que S. 
~x• L"UOL-unlaue L"Om a votação 1imh6lica uma vez que 
as Lid.:runçus, no particular. atilo aeorda. 

O SR. PRESIDENTE (MoaLyr Dalla) - Continua 
em dilliCu!i&llo a mat6riu. (Pau51.) 

Nrio havendo mais quem queira usar da palavra. de
cklru encerrada a di&eu55io. 

A votaçilo du mat6ria nos tennos do inciso ll,letra A. 
do urt. J:!2 do Re&imento Interno depende, para a aua 
uprmraçilu, du voto favorivel da maioria da comporiição 
da CaRil, devendo ser feitu pelo processo nominul. 

Tendo havido, entretanlo, acordo entre 11 Liderançal, 
a mul~ria serú submetida ao Plcnirio simbolicamente. 

Em vata.çio o pr*lo. Km prejulzo da emenda. 

Os Srs. Senadore11 que o aprovam permaneçam senta
do~~o. (Pausa.) 

Aprovadu. 

f: o K.'8uinle o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA PI' 146, DE 1983 
lN• 3/RJ, .. c- "" ...... .,, 

Eltolleleeo erllfrla (IIIN o _,.pu .. Vem· 
dom •• enrddu de 1981 

O Cong:ressa Nacional decreta: 

Arl. Jv NoexerciLiode 198J.ades.pe:sawmaremu
nerud,, de VereadoreJI não ullrapassar6. a 4'1- (quatro 
pnr ~o...:nlo) da re.:eila efetivamente realiada no exerdcio 
imedialamente a~nteriur. nilo se aplicando o disposto no 
art. 7•da l.ei Complementar n' 2S, de2 de julho de 197S. 

An. 29 J::stu lei entra em vifor na data de sua puhli· 
CiiÇÜO. 

.'\ri. ~' Re"'U(Iam-llie 35 disrusiç&.'l em contrArio. 

O SR. PRESIDEIIoTE (Mo••"l'r Dalla)- Em votação 
u emenda. 

05 sr~. Senadure5 que a aprovam permaneçam liCnta-
das. (Puusa~.) 

Aprovadll. 
A matb-ia vai ii ComiRsilio de Redaçio. 

O SR. PRESIDENTE(Moaçyr Dallal -Sobre a me
!lil, u redução final. que aerA lida pelo Sr. 1'-SecretArio. 

f: lida 11 squinle 

PARECER N• 1.037, DE 1!113 
o. c-...... 

Roàçlo nool do -o do S..odo oo ........ de 
Lei do Cimon "' 146, do 1913-C..,plonooator ("' 
3/83,oaCualle ...... .,~ 

Relotor= Seaodor J.- IJoa 
A Comi!iSilo apresenta a redaçio final da emenda do 

Sena~du ao Projeto de Lei da Cãmara n' 146. de 198J .. 
Comple~ru:ntar (n' 3/Rl, na COlA de origem). queesl.abe-
lc:c:e ~ritirio pura a ramuneraçio de Vereadores no 
t'"'er.:i~io de 1983. 

Saiu das Cumis!liÕCi, 22 de novembro de 1983.- Joio 
Lobo, Presidenle - .IoM u. .. Relator- s.blaalla.Du-
11. 
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ANI!XO AO PAREC::ER N• 1.037, DE 19113 

R ... acio Dnal do llllftldo do Sonodo 011 Projeto de 
bl do Ci01oro "' 146, de 1983-C-'<IIODior ("' 
3/83, oo Cuo de orfpm~ Eololleleee orllfrlo"'oro o 
-omerocio de Vereod- oo e .. rddo de 1913. 

I::MENDA N• I 
(Cor,...rondc i Emcnd• n• I..CCJJ 

1>0-M: uo an. I' do projeto a ~eguinle redado: 

""Art. I' .'\ dL"Spesu "COm a remuneração de Vc
n:udon:s niJ.,, ultrapauarâ a ~"= (quatro por eento) 
d11 ra::.:ilu e(eti~llmcmrco reali1.ada no eAercicio ime
diatamente anterior.'" · 

O SR. PRESIDEr.TE (Moa<yr Dalla)- Achando ... 
em rq:ime: de urgencia a mati:ria cuja redaçlo nnalacaba 
de 1er lidu. dcv.: esta ser submCI.ida imediatamente ao 
Plcniirin. 

Em diseussilo a n:dação nnal. (Pau~&.) 
Nào have-ndo oradores. d«laro-a encerrada. 
Em tUhu,;ü,,, 
05 Sr!i. Senudure~ que a aprovam permaneçam &enla· 

d\JII. tlt-JUIII.) 

Apruvuda. 
A matCria Yollil à üimc1ra dos Depulad01, 

O SR. PRESIDE:vfE (Moaoyr D•llaJ - Pas .. -se b 
maté:ria1 incluídas em Ordem do Dia para que o Plenário 
dt.:libcre Ht.: dC\·t.:m ter prosquimenlo. (§ I• do art.l68 do 
Rqe.imenlo lnterm1). 

llem Z: 

PROJETO DI:: Ll::l DO SE:-ii\00 N• 154, DE 1975-
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Luiz Cavalcante) 

Allero u Leis C001ple•eo1oreo ""7, de 7 de oe
.. .,.,. de 1970; e8, de3 de-..brodel970;.
u ollerociln ............. ,.W Leio C-.J-•· 
m"" 17, de IZ de -bro del973; el9, ~o Z5 de 
jllnllo de 1974; crio o a.- Socloaol do Trobolhodor 
(1:-iT), o dá Olllros prooldiodoo. 

Andamenlo: 
17-9-75 - l.ido cm Plcnirio c d"'pac:hado is C o· 

missÔft dt.: Constituição e Justiça, de Lesislaçio So· 
cial, de Economia e de finanças. 

5-11-75- ~provado na Comisdo de Comi· 
tuic;iio e Justiça Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade. 

2S·l· 76 - Aprovado na Comissilo de l.egi•laçlo 
Social Parecer favoriÍ.\"el, com voto vcnc..ido do Se
nudur Domicio Oondim. 

4-8-76- Aprovado na Comiulo de Economia 
Parucc:r prf:vio solicitando reexame da Comi&slo de 
Com1tituiçilo e Justiça. 

18-8-76 - Aprovado na Comi!llio de Consti· 
tuiçào e Justiça Pare&:cr ratificando seu pronuncia
mento unterior. 

(Uependendo de Paro.:eres da Comissões de Eco
nomia e dt.: Finanças.) 

OH Srs. Senadores que aprovam o prosseauimento da 
tramitaç-do do projelo permanf\,'11m sentados. lPausa.) 

AprO\"ildfl. 

A matéria prosseguirA em 11ua tramitação nonnal. de
vendn 1er encaminhada i.s comi55!les cumpeu:ntcs. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - llal 3: 

PROJETO Df. LEI DO SENADO N• 183, DE 1977-
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Nelson Carneiro) 

-•I ZO, oo Olt. ZOdo Lei Ceollpl..-... .. 
:16, .. 11 .. - .... 1975. 

Andamento: 
IS-9-77 - Lido cm PlenA rio c despachado Ao Co· . 

misslles de Constituição e Ju1tiça, de Leaillaçlo So-
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cial, de St.:rviço Pl1hlic:o (.'iyll, de l:c:onomia e de Fi
nanças. 

19-10-77 -Aprovado na Comiuilo de Consti
tuição e Juliitiça P.o~rC.:er pela tonstltucionalidade· e 
juridicidade. 

I'+ 7H - Aprovado na Comissão de Lcsislaçl.o 
5«-ial Parca:r contrArio. 

20-11-78 - Aprovado na Comissio de Servic;o 
Pllhh~o."l1 Civil Parcc:er contrArio, com voto vencido, 
em separado, do Senador Adalberto Sena. 

(D<rc:ndcndo de Parcc:cra das Comis~ de 
Economia e de Finilnças.) 

Os Scnhore1 Senadores que aprovam o proueauimen
to da tramitaçio do projeto permaneçam como se 
acham. (Pau5H.) 
ltpruYado. 

A mattria vui às coniissões competentes. 

O SR." PRESIDENTE Moacyr Dalla) - llem 4: 

PROJETO DE LEI DO SENADO SO 269, DE 1977-
COMPLEMEJio'TAR 

(De autoria ~o Senador Osires Teixeira) 

Ale......,.."""'"'" oo ort. 5' do Desnto-lol"' 
406, •• 31 .............. 19611. 

Andamento: 
17-11·77- Lido cm PlcnArio o despachado lo 

Comissôes de Con1tituiçlo e Justiça e de Economia. 
18-6-80- Aprovado na Comiuio de Consti

tuiç-.lo e Ju11tiça Parecer pc:la constitucionalidade e 
juridicidade. 

29-4-81 - Aprovado na Comissilo de Economia 
Purec:er preliminar 11olicitando reeume da Comi&
siio de Con,;tituiçilo e Ju11tiça. 

28-4-82- Aprovado na Comisslo de Consti
tuição e Ju5tiça (reexame solicitado pela Comissio 
de E~o."Unomia) Paro.:er ratificando seu pronuncia
mento anterior, com voto vencido do Senador Ber
nurdino Vianu, e voto \"Cncido, em separado, do Se
Dildnr Hugo Ramoa. 

(Clependendo de Pa~r da Cumi!lllo de EcoRo
mia.) 

Os Srs. Senadore5 que aprovam o pro~~q.uimento de 
1uu tramilaçilo queiram conservar-se como se aeham. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matêriu continuarA o RU curso normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - llem 5: 

PROJJ,.'TO DE LEI DO SENADO N• 293, DE 1977 
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senhor Senador Franco Montofo) 

A•pllo o e1111eello de lrollolllador nrol, , ... 
ofeltos prorldendúlao. 

Andamento: 
2S..II-77 - Lido em PlenArio e despachado i.s 

Comissões de: Con11tituição c Justiça, de Legislaçlo 
So..:ial, de Aaricultura e de Finanças. 

16-S.79- Aprovado na Comissl.o de Consti
tuiçilo e Justiça. Parac:er pela constitucionalidade e 
juridicidude, nos lermos de: Substitutivo que ofere
ce, com \"Oto vencido do Senador HeiYidio Nunes. 

1.0-9-79- Aprovado na Comissio de l.egiRiaçllo 
Snc:ial. Parecer favor.ivel ao Projeto. 

18-6-80- Aprov-oldo na Comi11lo de Alricultu
ra. Pal'e\.'CI" contrârio. 

(Depcndc:nd.J de p....,., da Comi11io de finaiiÇils.) 

011 Srs. Senadores que aprovam o pro-a;uimento da 
trumitaçilo da rnattria permaneçam aentad05. (Pausa.) 

Aprovado. 
O proj~o."lo vai à comiuio competente. 

Novembro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dana) - llcm 6: 

PROJETO Df. LF.I llO SENADO N• 1211, DE 1978 
COMPLEMF.NTAR 

(De autoria do Senador Va!iCOna:llus Torres) 

Delermloo .... o popmenlo do PIS-PASEP 
oejo or ... odo onow& ~e ........ boadrlos. 

Andamento: 
111-S-78 - Lido cm PlcnArio c despachado AsCo

mis.'iôes de Constituição e Justiça, de legiRiaçio So
cial, de Serviço Pl1blico Civil c de Finanças; 

I 0-9-79 - Aprovado em Plen6rio o Requerimen
to n• 312, de: 1979, de tramitaçi.o conjunta com os 
Projetas de Lei do Senado n'l I S3, I S9, 2S2 e 330, de 
1~78: SO c 152, de 1~79- C.omplcmcntan:s; 

10-10-79- Aprovado na Comiuilo de Consti
tuiçilu e Ju1tiça. Parecer favorbel nos tennos de 
Sub1titutivo que ofc~: 

7-!i-81 - .'\pro"·ado na Comi11ilo de Leaislaçilo 
SoLiar. Po~recer contrário ao Projeto, ao Substitutivo 
da Comissilo de Constituição e Ju5tiça. e aos demais 
Projeto5 que .::om ele tramitam: e 

22-10-HI -Aprovado na Comissilo de Serviço 
PúbliL-o Civil. P".u-ecer prfvio !iOiicitando a ancx&çllo 
do Projeto de Lei do Senado n• 120., de 1981 .. Com
plemenlar. 

(Dependendo de Pareceres da1 Comissões de Serviço 
Públi~o.u Chil e de Fin:mças.) 

01 Srs. Senadores que aprovam o prouesuimento de 
suu tramitação permaneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O pNjeto continuur4 a tramitar nonnalmente. 

O SR. PRESIDE:oi'TE (Moacyr Dalla) - llal 7: 

PROJJ,.'TO DE LEI DO SENADO N• 56, DE 
1979 

COMPLEMENTAR 

(De auloria do Senador Uenrique Santillo.) 

Crio o nlllo -1"11(10111ooo de Golinlo- GO, 10 

romo do ort. 164 u C1111llllulçio l!edsrol. 

Andamento: 
4-4-79 - Lido cm Plenârio e despachado l.s Co

missões de (.·onltituiçilo e Ju1tiça e de Economia. 
19·3·80 - Aprovado na Comiuão de Consti

tuição e Justiça. Pare.::er pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido. em aeparado, do Se
nador Murilo Budaró. 

(Dependendo de Parecer da Comilllio de Econo
mia.) 

Os Srs. Senadores que aprovam o prossesuimento da 
trumilaç;lo do projeto queiram permanecer como ae 
acham. (P.oiU!IIa.) 

Aprovado. 
A mat6ria prossesuiri o seu curwo nonnal. 

O SR. PRESIDENTE (Muacyr Dolla) - 1- 1: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 138, DE 
1980 

(l>t.: autoria do Senador JoK Samey.) 

loenlo de IOipulloo l"eclerolo, -~~e •ul
dpsloool,.,.._ ••ro -"""'""de or1e1 doi-

Andamento: 
12-11-80- Lido em Plenlrio c despachado isCo

missões de Con!lliruiQlo e Justiça, de Edue&QI:o e 
Cultura e de Finança5, 

Os Srs. Senadores que aprovam o prusseauimento de 
sua trilmitaçlo queiram canservar-se como estio. (Pau .. ... , 



!l'ovcmbro de 1983 

Arrovadu. 
A matfriu vai às comiwles competentes. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Moacyr Dallaj - Item 9: 

PROJHO Df: LF.I DO SENADO N• 153, DE 19~0 
COMPLEMiiNTAR 

(De autoria do Senador Fran..:o Montoro) 
F.stUelece ••e o PIS/PASEP lerá conoçio onual 

co• hle no lodl .. Nocloool de Precao oo CODIUml-

Andamenlo: 
20-6-1!0- Udu om pleniiri<- e despachado ils Co

miMões de Constituiçào e Ju1tiça, de Lea,islação So
"ial, de F.co'norniu e de Finanças. 

8·10-HO-t\provado na Comi11iiu de Consti· 
tuição e JuHtiça. PariC\.'Cr pela constitucionalidade e 
juridic:idade. 

4oo6·81 - Aprovado na Comissiio de Lq;islaçlo 
Social. Par~"Cr fa"Vori:vel. 

JtJ.C)..MI- Apru,·ado na Comisslo de Economia. 
Pau~cr favor.G.vel, com voto vencido do Senador 
Gabriel Hermes. 

(r>ependendu de Parec:er da Comi1siln de Fi· 
nanças.) 

05 Srr.. Senadora que a.pronm o proueguimenlo ele 
sua tramitaçlo permaneçam sentados. (PaUIIl.) 

Aprovado. 
A matéria pro-suiri em sua tramitaçlo normal. 

O SR. PRE!IIDENTE (Moa•'Yr Dollol - 1- 10: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2JO, DE 1980 
COMPLEMENTAR 

(De autona do senador Orestes (lutrc•aJ 

o .... - ... --...- ... ....,...._ .......... e_..,._..._ 
Andamento: 
11-9-1!0- Lido em PlenArio e despachado ls Co

misl6es de Con1tiluiçlo e Juatiço, de Lesi•laçlo So
cial e de fo'inançaa. 

Oa Sn. Senadores que api'OYIIm o pro11Cguimento de 
sua tramitaçlo queiram permancer aentadol. (Pausa.) 

Apmvodo. 
A mat&ia vai b comiss6es competentes. 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dolla)-1- 11: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 298, DE 1910 
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Amaral Furlan) 

A-•llfaoii!Yo • LoJ c--. .. 11, 
deZ5de ...... l971. 

Andamento: 
21-10-10- Lido em Plen6rio o dapadlado à 

Comiuae. ele Conlllitulçlo o Jullliço, de Lqpoloçilo 
Social c de Finançaa. 

Os Sr1. Senadores que aprov11m o p.._uiiiiCIIIo da 
tnmilaçio dill mattria queiram permanecer como 11 
acham. (Pauso.) 

Aprovado. 
O projeto vai As camiiiClca compctaua. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dollal - - 12: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 318, DE 1983-
COMPLEMENTAR 

.. lnltlu ollençio - Lei c...,.._, .. 
11, .. Z5 ........ 1971, ... -~~~o
..................... ~ ...... nd. 

Andamento: 
11-11-80- Lido em Plenêrio e despachado à 

Comi~M1eo de Constituk;io e J111l~, de Lesi•lac:lo 
Social c de Finançu. 
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0!1 Sr!rl. St.:nadorcs que aprovam o prouc:guimcnto de 
sua tramitaçilo permanCÇHm 1rntado5. tPauliH.) 

AprovudiJ. 
.o\ malé:ria vai à11 comi5.5Õe5 comretenlC5. 

O SR. PRESIDENTE \Muacyr Dalla)- k..., 13• 

Cl Mollrlo em lromltoçio aormol 

PROJETO DE Lf.l DO SEN.~DO r.;o 280, DE 1980 

\',JtaçiiiJ, em primeiro turno (apra:iaçilo prelimi· 
mtr da oon1ti1ucionalidudc, nos termm do art. 296 
do RL"gimento lnlcrno), do ProjL"tO de Lri do Senu
do n" 2110. dr 19HO. de autoria do Senador Itamar 
l-ranço, drtenninando que a Orde-m dOA Advogadl"' 
dn Brasil opine sobre a e!IColha de matt:i!ltrado5 qur 
de,·am intear:rur tribunais c:om jurisdição rm todo o 
1rrri1ório nadonal, tendo 

Pan"L"Cr, sob n• 614. de 1983, da Comiuiln 
- de Co..rltulclo e Jlllfb, pela incon5tituc:io

nalidadc:. oom voto vencido do Senador Jo~ lp.ná· 
çj,, Ferreira. 

l!m votaçio o projeto, quant.:. A wnstitucionalidadr. 
(h; Srs. Senadores que o apru,.·am permaneçam oomn 

se rnL'Ontram. (Pau1111.) 
Rejeitado. 

O Sr. ltullir Frum- Sr. Pmidente, peço vcrifi· 
caçilo da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dollol- Vai-se pro
ceder ii vcrificaçio requerida. (Pau ... ) 

A Presidé:ncia constata a inexistincia ele IJIIOnla cm 
plenário. 

Nos termos regimrntais, irá suspender a RS&Io por ai· 
auns minutos para convocar ao plenArio 01 Sn. Senado
res que IIIC encontram em seus sablnetiC5, 

Estli auapensa a IICS&ilo. 

( SUJP"'Itl i111 ld llorru r j m111111os. 11 .e11io i IWI

brna eb /d llonu r U mlrfurtM.I 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- EstA roaber
ta BlftliCJ, 

Persistindo u falta de número, a Prcsid~ncia ae dispcn· 
sa de proceder à vcrificaçlo solicitada. 

A votaçlo do projeto fica adiada. 
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- EliA aaota

du a matl:riu constante da Ordem do Dia. 
ConL'C'do a palavra ao nobre Senador Htlia Gueiros. 

O SR. HI:UO GUEIROS (PMDB- PA. Pronuncia 
o SL."Iuinte diacuno. Sem revido do ol'lldor.)- Sr. Prcai· 
dente c Sr&. Senadores: 

Gostaria de wmentar as dcclaraç&a do Presidente 
Juilo l'iJueirodo oobre as olei;aa dii'CIII, declaraçan 
fei1u1 nu A.fricu c repetido pela lmpren111, aqui ao Bra· 
sil. 

Nu primeira dcçlaraçiu, S. Ex•, pelo que cu entendi, 
diue qur era favorbelh eleiean diretas, mu o ICU par
tidtJ, o PDS, era contra 11 clciç5a dimaa. Achei que Wto 
cro1 muito claro, muito intcliJ:rvel. Qualquer pe11011 ele 
mediana ins&ruçio entende, claramente, que o Prcaiclentc 
e u fuvor daa eleiç6es direlu. mus o ICU partido, o PDS. 
nillo quer u eleições diretaa. Acontece que, quando Cll8 
notrciu divu)Jada no Brasil, o Praidenle. encontrando
se com jornalistas que o acompanharam pela Atrica. dis
u: para virios dela: ··voca do una imbo..is". Eati aqui, 
tudo direitinho. "Voeis do una imbecla. Eu nilo diue is
so··. E comÇ)u a falare a ralar. AI. um jornalista sejus
tincou: ""Mus, quem 6 imbecil? Nós"? "'Nio, vods nlo • 
O. de li". ''Quem? Os da cl .... politica''?- "Nio, 01 

jornali5tas de 16, que do maldOSOI"'. Mas a conYena 
L"Ontinuou e o Presidente, loao adiante, di~~r ••sim: •"(). 
lhu, venha d., tome nota. Se 6 pano bem do povo, e feli· 
cidade pral da Naçlo ... " Ou coisa parecida. porque iato 

Quarta-feira 23 S479 

'lu..:n1 di!o~ fo1 l>om Pedro, mas Sua Ex~ICn..:ia fez uma 
paródia da dl\:laraç;Jo de Dom Pedrn. e vollnu a dizer: 
"'Eu suu fuv,m\vriA elerçãiJ direta, ma:~~o o meu punido. o 
PDS, nül."l quer a eleiçil.o drreta", 

() Sr, Jaoé froplll- Ele ,.mpre uhedec:eu •o PDS. t 
~o.'\lm,,,.-cnh: ... 

O SR. HF:UO GUEIROS - Ma•, Sr. Presidente, 
pura nã,1 p.:gur u nome de imbecil, como j6 Sua l:xc:el~n
cia jntU'U em ..:ima de muil~J~~ojornalistas, cu estou queren
d,, me ah5ter de dl\:larar •r o Presidente fr1 ou nio tu 
lu.l \l.c..:lara~il,,, de que er.1. a favor das eleições diretas, 
Dlil!r! o l'drtitJ,, drle era desfavorável à eleiçã,, dircta. 

r•are ... '-"·mc que o Presidcnle Figueiredo rlltâ na COR· 
diçiln daquele liJ.moliO rcrsonayem de Shakespeare, Mac
helh, nu tal solilóquio ramok, do "'To be or not to br. 
Th:ll''i lhe ijUestion~'" "Srr ou não ser. Ei11 a questilo!"' O 
Pn:!rlidentt nilo 1abe se é a fa"·or uu contra a eleição dirc
ta, K l' seu Parlido 6 contra ou a favor da eleiçilo dire\a. 
l:u qurr,, inrurmar a~ meus rlu5ti"C5 pares que: rxiste 
aqui nftlC' Senad~J alyuCm 'lue teve uma inspiraçlo mrio 
"hilkespe01riana e tum!Xm fçz um 5olilóquio, para ser me
ditat.lu rell'J Pn:11idrnte Fiar:urin:do. l.:u achri intercs5antr. 
embora me trnha comprometido em nlo revelar a sua 
autoria, mu11 achtJ que é bem intrn=ssante. porqur retrata 
muih~ bern a angú!i.tia. a aniçlo de espirita do Prt:5idente 
que nüu sahe se cuiiJC"ol ou não coloca a cleiçio direta, 

l:is o que di1. o ROSJkl poeta senatorial: 

"lliRHAS: 
Di SIC"~ 
J)i'i!IC. 
Dis!le'! 
Niudisse. 
Eu disse, 
Mas nilo dis!IC 
Aquilo que di7.Cm 
QUe eu disse. 
ou di55C'! 
Se diue, 
Dou o dito 
Por nio dito. 
Ou. melhor dito, 
Dou o nlo dito 
Por dito. 
Isto dito. 
Quem disse 
Que eu nlo diue 
O que di!IIC? 
Sim, eu disse 
Que eu nilo disse 
O que diueram 
Que cu diue 
E.u apenas diue 
O que di .... 
Se eu nlo diueue 
Ser a favor du diretas. 
Quem armaria a contudo? 
A opooiçlo? 
Está brincando!"' 

Sr. Praidentc, veja V. E1.• t 011101101 iiUilra para a 
c:onrulilo toda que o eminento Presidente da Repúblico 
CitA armando em Lima da Naçlo bruileira • aem 11.ber 
Citamos naquela aftiçio shakespeariana do aer ou nio 
liCI'. Só que S. ~J:' qora nlo uhe se diue ou 1e nio diue. 
Mas seja lê como for, eu desejava apenas dizer ao Senhor 
Praidente da República para que ele nlo IC importaase, 
liC porventura o seu. Partido quer ou nlo quer a eleiçilo 
dirctu. S. Ex•. se a1:6 convencido de que a eleiçilo díreta e 
a melhor wluçilo para o ca50 brasileiro, deve, simpla
mcnte. mandar uma mensapm para o Congi'"CIIO Nacio
nal re5tuhe.ICL-endu a eleiçlo direta e aqui tiraremos a 
prova dO& nove e saberemos quem 6 contra e quem 6 a fa .. 
vor dus eJeiçôe5 direta1. Eu nilo vejo por que c:om - le
mom de que ponentura. eua &UI emenda nilo leja apro
vada - o Senhor Presidente nlo di eua oponunidade 
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un !>CU P..mido dt oompruvar que m.lmente niu quer a 
~lci~.:ào din:la. e: prccis,, dar oportunidade ao PDS para 
~o~ue- eh: 10c: munir~o."5te li,·rementc se: quer a eleic;io dircta, 
ou ~~oe nü.11 quer a elei(ilo direla. 

Por oulr" lad&>, Sr. Praiden!c e Srs. Senadores. parece 
I.(UC ainda e1te uno de 83 seria uma data ideal para o Pre
side-nte Joilo FigUeiredo, ror motivos rcswais, rests.bele-
cer. nu pclu meno~~o, mandar a emenda reJtahelecendo a 
elei._•a,, direta. Há pou~o:os dias roi comemorado em todo 
n Bra!toil, arenas com uma mis.sa. o centenário do nasl!i
menhl do (jeneral F.uclides Figueiredo, prosenitur do 
Pn."Sidente João fi~r:ueiredo c re\."'nhecidamente um dos 
J!rundc:~ butalhadorc:a du demucratia aqui no Brasil. 
A..:ho que o Presidenle João Figutiredo ulA hoje numa 
ru,;i~An e'"''t:J"!i~nal de pn."Star uma homenagem, nilo R6 
lilial, ma5 tamhêm L"t.,mo um cidadil~ brasileiro. a um 
h,,nu:m 'lUC con1agrou toda a sua. vida a~ atabelecimen
lo e à implanla~ào da democra~ia no Bra5il e .:um risco 
de .. -ida - c.:omo hem disse~ Senador Joé Frqelli -, 
por1.1ue ele H' env,,lveu em várias arc:ns:as eleitorais, poll· 
ti.::a~ e re\·oluclonárias aqui no Brasil, sendo obrigado in
clu"oi\e a se C:lilar, mas nem por Í55" arrefeceu um inslan
le a sua fi: n;1 demo.::rada bra1ileira e morreu lutando em 
r ..... ,,, da deml'lt..'rac:ia. 

Plmomlo. Sr. Presiden1e, eu suseriria. respeit05Bmen
te, re .. ·erentemenle, ao Senhor Presidente da Rcpllb(ica, 
pura que sua Excelência, num ato de Rulisfa~l.o As aspi
raiO'i\e~ naciono1i~ e lamhêm num gç5to de reverimcia l 
mem\IFiil do KU ilustre pai, mande aqui para o Congres· 
Iiii f'tiLu:iuna/, uinda este ano. uma emenda n:stabeJec:cndo 
as elei\."f.'\es din:lars para Presidente da Repüblica. 

Sr. Pn..'foidente e Srs. Senadores, eu me aventuro tam
bém a abc.Jrdar umas n:fc.-rtn~.iaR feih.ts na imprensa. peJo 
ilu'ilrc ~tinistro da Previdencia Social, o ex-Senador Jar· 
has P'ol~5ilrinho. Eu sei, eminentes Senadores. que hA 
quem 5e L."ODslranja, quem se sinta dc5confortado pelo 
f.IJII) de eu ab(lrdur a r.,ura do Senador Jarbas Passari
nhll, .'\linal de contas. foi um colega dileto aqui, de toda 
C~la l'asa, e i: evidente que hâ um L"Crto incómodo quan• 
d11 um urador fala na pc550a de S. Ex• Eu. pori'm, Sr. 
Presidenle e Srs. Senad,,res, lenho a Casa como tatemu· 
nha de que aempre prueurei evitar faltar no nome do Se
nador Jarbus P'ol5sarinho, porque ele tinha perdido a 
elei~Uo e eu achu .. ·a que nl.o era muito justo, muito ele
pante, pi=~.olr em cima~ de um derrotado. Mas, agora que S. 
1-.x• p.alpa, novamente, os pincaros da projeçio e da 
Jlória. não hã porque, agora. ficar cheio de acrúpulos e 
cuidado5, para lucar no nome do Senador Jarbas Pas5a· 
rinho. Hoje, repetindo uma coisa que vem constante
mente fazendo veicular no1 jornais - o que mostra que 
S. 1-:"' uinda e um inconformado com a derrota eleitoral 
sofridu no Pará há um ano u1râ5 -.S. Ex' faz aluslo ao 
fato de que ele teve mais vol05 do que o atual Senador do 
JIMDB. 

l:tiile assunto. Sr. Presidente, eu nunca quis abordar. 
ma1 vou falu.r para mo'Urar, para pingar os pingo& nos is. 
~4o fui eu, Sr. Pre5idenlc. quem inventou asublegenda. 
f~u nd,, invenrei a suhlegenda, não lenho nada a ver com 
suhlegenda! Quem in .. ·entou a sublegenda foi a lesislatu· 
ra liderada pc:ln Sc:nudor Jarbas Pusarinho. Ele foi 
llucm inven&uu a 5ublet!Cnda e eu me recordo at6 de que, 
na t"otaçao em plenário, houve um Kordo de cavaiJH:i
rus, pelo qual o Plenário f'CfiOivia abolir. indiretamente, a 
Ruhle1enda. 1: quando o projeto. aprovado pelo Con
JI'CliMJ, foi para o Ex&."Cutivo, embora se dissc:~se que o 
ilu!ltte Lider esJiYCHC comprometido aqu.i no ,plenário, 
pura que. na integra, o projeto fDRsc sancionado, em ver
dade ele f,,i votado pelo Senhor Pre1idente Joiio figuei
n:dn. 

Sr. Prc5idenu:. verific:a V. f..A' que eu não tenho coisa 
alguma (."Um e!illa e5lória de sublegenda. Quem inventou 
suhlc~rt:nda, cuntr11riando indu5ive as prefcri'ncias c as 
... ,,ntades a1.1ui do Plenário, fiJi o ilustre Líder Jarbas Pas
sarillho. que nilu te~e condiçcle5 de se culncar contrArio 
ao v~ta1 do Senhor Pre'iidente da Repllhlica. 
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Por oulro lado, Sr. Prc1iden1e e Sl'lf. Senadore.'i. ~ pre
.::i~o nolar-se que o Senador Jarhas Pa5!13rinho não foi de 
suhiC'J.I!Cnda porque nu,, quis. S. Ex• te .. ·e tempo de sobra. 
5uli.::ienle, para infltiluir no PDS do ParA a sublegenda, e 
.:om um deralhe, é: 'IUe S. Ex• sabia que o PMDB ia de 
suhle~end;:a e 1e S. t:x• a~o.-hava que isso era um ••ndlcap 
&."Onlra el~. a coisa mais 111imples e tranqtlila do mundo se
ria S. I-.'' lambêm ter instituldo a subleyenda no seu Par
lido, no Puré. 

Então. sublegenda nilo foi invenção minha e o Sena
dor Jarbas Puwrinho não a in111tiluiu porque nio quis. 1: 
len:eir"· Sr. Pre5idente. ~ uma infantilidade, uma inge
nuidade, pen1ar-se que, por exemplo, quem votou em 
mim. se eu não fllsse candidato votaria no Senador Jar
ha5 Pussurinho. lliiSO ~a ressoa querer se iludir, a pessoa 
querer enganar-se a ai própria. Quem votou no1 candida
los do PM DB ~porque nio quis votar nos candidatos do 
PI>S. 

Entilo. nio adianta ena conversa nada, essa iludo kt
lu: CiiOU há um ano lendo essa história no jornal, que ele 
teve mais \'Ot05 do que o .::andiduto eleito. e porque ele 
n~~, te'le subl~o.-,endil. p.1rque se tivesse a sublcgenda ele 
ganharia ... 

A verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ~ que o 
eleitor:~.do dt, Parã nil.o votou no Senador Jarba1 PaRsari
nho por1.1ue nii!J quis. Juo pode ser duro; pode ltl' dtsa· 
gradúvel essa conliitataçlo, mas nilo tem salda, pode ser 
d~o.-.::ep.::ionante. ele pode atC 1e julgar injustiçado, nilo 
tem problema, mas ti evidenle que o pov\J do Pari nilo 
VcJiou nde porque n.ilo quis. Entio, ele foi derrotado. 
Isso não leria nada demaifl se S. Ex• nl.o fizease esse ca
vai,, de batalha, a querer cxpli.::ar isso ou aquilo. A ver
dade~ que ele foi simplesmente derrotado. Com um de
zaJhe, Sr. Presidenle e Sts. SenadOICS. jJ que eu tenho 
op11nunidade de esclarecer. E: preciso notar-se que o Se· 
nudor Jarbas Pa1sarinho teve menos voto.~ do que o can
didato u g:u .. ·rrnadur. que era um ilu5lre desconhecido. O 
.::andidah' a govcrnudor foi o Sr. Oziel Carneiro, que 
nun.::d fu p.»liti~a no meu Estadll, nunca fe-..: campanha 
eleito-.:al, nunca fez nada. Mas. foi 6s urnas e teve mais 
~mos do que o ilustre Senador Jarbas Passarinho. 

Nesta condi.;ilo. eu niln vejo J10r que e5531 lam6rias. 
e51ia~ Cl,n5tanles declaraçôel do Senador Jarbas Passari .. 
nh~1. pretendendo diminuir a vitória do PMDB no meu 
I-Jitadn. ' 

O S.. Mário Mola - ~rrnitc-me V. fx• um aparte? 

O SR. Hf:UO GUEIROS - Como eu di.,., sempre 
fui IJIUito cin:unspecto, muito cuidadOSI) em tocar nesse 
as.wnto, e.t.aJ.umente porque mpeilava a dor, o senti
menlo de dor e de dec:cpçilo de S. Ex• Ma5 aaora, jA que 
S. Ex' e~Ciil 5uhindo para oulros póstos,· para o qual ele 
tal .. -eJ nã,, imaginasse que subiria tio cedo, nlo hi por 
que. agora, eu tamb6m me refrear um pouco. Agora eu· 
me sinlu em condi\.'Ões de mo5trar os erros que eu acho 
que ,, Senador Jarbalii Passarinho tem cometido ao longo 
\le ~ua \ida. E.pcl;:a'C amostras iniciais de sua atuaçilo no 
Mini5tí:rio da Pr~vidência. ele vai rcp.eti .. Ju. 

Sr. Prboidente. no primeiro dia em que S. Ex• tom~u 
pu1se, na transmissio do carao pelo Ministro Htlio Bel
trilo, ele dizia que o dthita, o d6ficit da Pre"idencia era . 
de- 420 bilhões de crumiros. Já no dia ,..uinll', .b 7 horas 
da manhã, contam os jornais. que nilo me deinm men
lir. que ele foi rápido ao gabinete do Minis~rio da Previ· 
dênc-iu Suei~:~ I e J(lmente com duas ou trCs infarmaçc}es ji 
dh.se S. F..x• que o dtbito nilo era mais de 420 bilhcles de 
cru~.eiros, e sim de 220 bilhões. e çomo o Oovemo jê ia 
dar 100 bilh~es. tJ dibito eslava diminuldo para 120 bi
lhl\~o,-,. de CrUieii'05. 

Em 24 hora~. ele R:sc.,lveu pela metade o df:bito da Pre
viden.::iu Social. Acontece que, já nu dia sesuinte. os as
St'iSOFCli do Ministm Delfim ~ctl.o dililtram que o dt:bito 
do1 PI'C\ idência Social nl.o era ma i• de 420 "'i:" 220, era 
de filiO bilhões de ~u..:eiros. E o Ministro Jarbas Pauari
nho fui. entilu, súbudtl, trubulhar: ele fCL que&tiio de ~hu· 
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mo• r u5 jornuJisJa~. os fotósr.uJt>J e a teJevjJ.io, para mos
lrur que ele eflldViltrahHihando no slibado, que nilo ~dia 
ütil. l::!le ~o.-:.tava trub:llhand,, no dbado, na Previdencia 
So&.'ial! t hem .. ·erdade que há muit01 Ministros, Senad\Jo 
res, liUe tr11balham tamht-m aos sâbados e dominJDI. 
1an1n nas suars casas ~o.-umo ta~bêm nas !iUBiii repa.rtic;ões e 
~linislêri"s. ma~ u jornal fe..: qu~o."llotil.,, de dizer o detalhe; 
C 1.1ue ele f,,i trabillhar de paletó e gra\'Bta: estA na notl
.::ia, ,, que~ diferente de ir trab:llhar sem paletó e sravata. 
EIC', nilo: ele foi tr-..halhar de paletó e gravala e, como foi 
trabalhar de palcló e gravata, realmente verificou que 
n;.},, era mais ~20 bilhões, nem 420 bilhões. mas era capaz 
de os aues!IOI"C5 du Ministro Delfim Nctto estarem com 
a ra..:ilo e o deficit da Previdencia S..lCial estar na ca1a dos 
«:tHO bilhck5 de .::ru..:eiro,;. 

POOe ser que alguf:m tenha· aehado isso meio caric11to, 
ma10 ti o que est.:l. no5 jornais. ""ão v~u ler porque acho 
muilo paulific-ante ler J'e(."Orles de jornais. Mas hA decla
raçôes dele num dia; vinte e quatro horas depois, outra, e 
.. ·inle e quatn, horas depoi5, mais outra. Ao mnmo tem
po, S. Ex• di..:iã.: '"nilo \"OU mexer com os aposentada~. de 
jeito nenhum", ma.5, logo em seguida, dizia: ··a nio Rr 
1.1ue eu seja ubri1udo a tomar medidas amarga~''. 

Quer,, apenas. l.'l."'m e55afl ohKrvações, Sr. Presidente, 
Sr~. Senadores. pedir ao eminente Senador Jarbu Paull
rinhn que faça Ct.Jmo o perwnagem da Telcvisi~J; A 
Ofi:lia - i~so pode ser ult- meio irreverente- mas, só 
faiC' quand,, li..-c:r &.'erteza, como miJ5tra o quadro da tele
visilo. Só fale quando tenha razi~. Nilo tem graça S. Ex• 
CSL:Ir it~SU5l:lndo, .::uusundu IUipf'IIR em toc:kM or lpoiCII
ta\los e ~ontribuinlc:~ da Pre ... idioncia Social, com easas 
d~o.'\."lara~õc:5 ,,SI:ilantes de dia para dia. S. J:x• estA apenas 
há 3 ou 4 dillli na Previdencia Social, portanto, ainda nio 
ftlil em .:ondiÇÕI:5, &."Yidentemente, de.saheru:alamenteo 
que acontece. Outro deta.lhe que achei interessante, en
graçad,,: S. Ex• .• depoi5 de mo1trar que eram Z20 bi
lhllc:s, depoi.' 4~0 bilhllc:5 e 680 bilhllc:s, diose queoõ hli 
umo1 maneira de deJCobrir: ir au Rio de Janeiro amanha, 
para saber exptamente qual o dtficit da Previd&lcia So
cial. Esla nnti&.-ia e~t4 publicada nojornal.I::!Otão, ele pre
.::i~a ir a~ Rio de Janeiro e só depois que ele estiver IA e 
l!onverRar com ru diriJr;entCIII de instituto5 t que 'poderA 
5ahe.r exutame.nte qual o d~fl~il da Pn.-vi&U:ncia Social. 

Verili.::a.-se. porlanto, Sr. PrC5idenle, que o meu emj.. 
nente ad .. -enário no l::!'itado do Pará continua com a ma
nia de queimar a linsua. O rwme dele ~ Pas!iarinhu. mas 
ele ti Rmelhante ao peixe: morre pela boca, 6 um pouco 
apn."SSado. um poueo precipitado 001 !iuaS declarações. E 
se nilo hou~er ningutm tomando nota, ele vai pulando 
aqui. pulundo acol.i. Quero dizer a S.· Ex• que e1tarri 
aqui banCLind,, o marcador de S. F.x• a fim de verificar e 
depni:. .:h&.-cilr tod01s as declaraçÕCJI de S. Ex•. 

Com perda,, pela demora, concedo o aparte ao nobre 
Scnad,u Mári,, Mail!.. • ' ' · · : • 

O Sr. Molrto Mala - Asradeço a au .. tençlo o V. Ex• 
p,1deriu se demorar mais III lUa Dxposicilo. porque a.t4-
nos agradando muito. Fico eons~rangido por 
interrumpi=-lo em tio brilhante exposiçlo acerca do1 
pr!Jblema5 políti~o.-us de sua lem. com pmjeçlo regional e 
na~innal. Em verlt.Jde. o nosso companheiro, cOnternl
ne,, - ~ meu conterrãncu do Acre:, ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Exatamente. 

O Sr. Mário Mala - ... o Senador Jarbas Pasoarinho, 
que e da Cidade de Xapuri. emhora tenha feito a sua 
"'ida pOlitica no Acre,~ de uma inteligincia inqdvelmen
te brilhante. Eu diria uma lntelij:encia muito veni.til e 
ali: buliço5a, e se adapta a quaisquer-c:ircunstincias da 
ordem ruliticu que 5C esiabelec:eu neste Pais a partir de 
M: e 01 exames estilo ui. Inicialmente, ele p&.ortencia a um 
punidiJ 'lUC se dizia avançado, partido de esquerda, o 
P'.Jrtido Soeis.list;l Bra!lileiro e dei'IOiR, de repente, ele pas
HOU a inte11rar o movimentl'l g~lpi5ta de 64 e, logo aderin
dlo.'l a e~se J.I!Oipe, se munifcsh1U ostensivamente c:ontr11. os 



"'ununi~~ota~~o. di1cndu que ~~oc111pn: roi contra o~ ~o:.:.muni!õ
ta ... llcpnis. pus:.L'U pchl Plcni\fi,, de,.la Cusa,ligc:int.men
IC, c r,,i IO!!U ... ,.,nudado a ser Ministro da Otl\a urdem 
J'hditiCil C:Siithc:h:cida RC!iolC: P..Lili. C se "UIUL"tlU irnedi;.UJ.• 

mc:nt~ entre uquclo:s juru\J~J,. "'uc na \.\niscien"ia., onirn
IÍ"n~o:ia d11 JUI!!J.RICI110 do din:IIU dus pt,"'Ui:IS, p:!SIIi.OU U i:IS• 

!t>in;u - juntn "'''111 ,., Prco;•dcnte 4.1a Rt.•r6bhca, de uma 
nmm:iro~ imren,.ada c ii muda dos ai,I!I\U'S, sem analisar 
u10 moli\·,nc- !ICm anuh,.ur ,,,. mt,tiv,,o; por que u esla\'dRI 
r;,,c:nd.,,, oa ~o:Js!Oar a hJrtt' e a din::ittl oo; \eu:~ .:("h:&cl'. En
l:i''· ra""''u a ser um dnllii cu"l'ladnn:1ii. l.)eop,,i!l chegou à 
l,n:o;id('nl.:i;, deste Stnadn, e a suJ intcligi'ndJ hrilhante 
l'ct~.·,,m que 1od,1s l1!' ,;eu"' pares ~ol~o:ui,,.,·Jso;ern nu pWestal 
l.)Ue. ine(!avelmente. a ,;ua inteli(!Cncia merecia. I! dai a 
!r!U:r ver'illlilidade na (k)lili~.:a e a amfu)loàu que causa u ln· 
tJ,,., ,1 o;eu comrurtamenhl rnirab.dante, !liomtilicante e, 
,.-un!'!Cqrienternente. aendente :1 fazer mii.Jgreos. l:mb.Jra a 
"welha rolf'\)!iil da e~nnomia e \ll>Sprohlema~ br.J~ih:irrur.. o 
rc .. rertj,·el e vcner:hcl. atC, Mini"Str,, d:r Pre,·rdCncia S11· 
t.:i:rl, que c:!rll:n·u l'e'il'hJdt.lendn. di!!!õC:s.o;c que a situa.;;ilol da 
Pre' idCnda s,,~.:ml era j"II"C(':inu, J"('rque a l'niilo de,·ia 
mui' d~.: meiu 1rilhàl1 de cruleiru!l à Pre,·idén..:i:r SIJcial -
nmi' d~ SI.Xl hilhõco .. ~ ..:ru1eirns Mi n C\'rreo;.~1nden1e :h,"\ 

peri\ldd de Ml/K.l - e que redia à I lni:lt.l LIUC r:rp.aS!IiC :i 
l,re' id~ncia. p;.mJ 1.1ue file!''ic c:ri11or, paror pag:rr \")! bcncfi
..::ru ... n:h1 os beneli..::t,IS mCdi..;,,.;, ao.sim i:nprc,ro;r\c:is, muo; 
,,o; henefi~.:ius inchhlicos. aqucl.:\ que es!J\·am rreviM'I" 
n:r lei. que são a('~ol!lientõldm(l,ul c hcnefid•'IS t.1UC: nào r•l· 
~.h:m ...:r mudin!:at.los e que se a Uniãn nãu p:rguue nàu 
1eri01 t..'t111lt.l to~.:"ar a Prc,·idCnei:l pura a frente. I!. de repen
te. ,, l,.c:)idcnte dil Rcpírhlic:or tilu hem a!liSC:IIfot.lrordo pela 
C:l.)Uif"'! 1.h1 ~ordinh•l- eo;se J!emlinhl."' LIUI! p01!1i!ii1U 5er o di
l:rdnr t.lo Rra!!il. da et..'(lnumi:r do Rra!liil. humem que 11abc 
tudn. c mi.o; tod~ot(o 'iiJ1n,1s r.rlé,., ignorantes PJI'que não po· 
dt:llhl)lo t.."Onlrõlditü·h1, porque quando ele 110bc nlol ~eu p.:· 
\ks\al p:.l)lo~ a falar umu lin~u'ili!-em dt econ,m1Í:li que n\b 
n:i,, .:ntcndemo5 e n,\!i hldtlo; pali5a0111'i a ser ignoranle5, 
!o~o'l u gemJinhCI 1: que i: n 5ahi..:Mil."' - p:r..;!lia at~ a ser um:r 
liJ:!,rrr.r 'it.."Cundüria uu lt.:n:i6ri:.r. port.~l.le nilo ,;;.~he mai~~o n 
tjUe ralõl ncrn O que di1, ('\lr'IUe p:.rra dinr \'erdade,; pn:ci· 
l(õt atra"e'l.~r o ucean~1 AtlãlltÍt..'ll e n~h' falar ..ln territóri,, 
hmsilc:iro. fo1lar lü d:t ,.\frie.t "'C C ;r ~:n '" 0:.1 conwr ::,. 
elell,.,'\e!i t.lirc1us pnrLiUC dis.ic. rne disse, o que: eu di5!iC cu 
lli .. ,.e. r~olft.~U~ eu di!!SC: c nãn di!r!SC:, t..'dDlO \'. Ex• ralou ui 
n;.r gi•I!W d,1 roetu que eu dis~roe. que n:l•l di'l!lie, Quer di1cr, 
n:.11 i: que eu t.li5o;e. eta u que eu pn:tent.lia di1.er. mal eu 
\ ,,u ~oli1er quandn ~.·htgar n.1 Rra,.il que n:l•' t propria
r:lcntc js,.,,, que eu l.)Ueria di1c:r. clc111 inlc:rprc(aram IJ LIUC 
cu "'""'c ma'i nii•l fm cum'' cu dislle, é C:t.1mo ~u ia di1.er. 
I nl.i''· lc,·ou ati: ,, ltrL.,;idcrne nessa confusão t.le lingus
Fern. 

O SR. Hf.LIO Gt;EIROS - Euto. 

O Sr. Mártu Mala - Qucn1 dia:r que com tudo isMJ 
nl•,. es1.1mos num caos cm que nós nil,, 111ahemo5 mai~ 
l.)UC:m é que mrmda ne!llta Saçãn. Siu santos que vim fa· 
1er milagn:111. milagre n11 a."On,,mia. s;}u 5ilnl01i 1.1ue apare· 
t..-.:m para fa~er milll(!M na l,rc\·ideneia Sotilll. eom aure
ola5 as mais difercniC!i p01siveis, umas brilhando como 
uum. nutras htilhando como prata. mas que reproduzem 
,1 .:oul\ .r que nós estamo!li ches;undo. t:ntilo. nobre Sc:na
dur Héli11 Gueirn,;, V. Ex• me de~~:ulpe, porque V. Ex• 
nc:o;tc: Cont:reso~ou. aqui nu Senado da Rcp(rbliea, tem se 
~.:ara~.:"teri.o~:ad., pelu brilhantismo de tecer finas ironias 
aecrca dos prohlcma~~o na~.:"ionui!ii, ma!ii que 1ignifi.:um uma 
\erdadc incont~C~tâvel dos fato\. O que V. ~x' acaba de 
elrur me le..-a A rcmi5!iãu dtJ inicio dn KU dioscunKJ. t: eu 
j"IC\'0 dc,;..:ulrus do ulongadu do meu aparle, porque nó5 
est:untl!i ne5ta tarde aqui, e eu eslou regressando nane 
nrsl.rnl~ do l:studo du Acre, nem pas~i rela minha ca5a, 
e queria.. cntãu, colm:ar no pit~n do seu di~rw. um 
pilurc:.o;"'' de um ilt..'tJntet:imenlo recente na A511iembl~ia 
l.eJ!i!r!lath·a do meu útado. Jü que V.l!\• fala de passari· 
nh•l)lo, ao;sim da nosr.u raun01 amazõnica. do1 püs511.rus e 
pa)loo;arinhusa eu me lembrei aqui dus undio1: um c5piri-
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luo .. o derulallo t..~ludual t.la ,.\!li!õembl~ia do Ellltildu do 
·\~.:rc 1"'1" htirr~o:adeira ou P'-'r humnrismo.le\I."'U uma cai· 
\ir t.:t.lnlcndu .dlluno; ofidio,., e numa hrinc:adcira inusitu· 
l1:1 e ai é de m.JU (!O)IolU, nll rlc:n;irio da 4.R!Iiembli:i.r lcgis
lilli\"i.\1 ahriu a cai~a~ e quill nà,1 foi ll surpresa d\)5 seus
pare .. e d~oJ:i que e!ila,·um nar. (!alerill5. quandn c:omec;a· 
rum :1 !oair algurnus !.'IJhral'i da ~.:aixa. 1-oi at.~uelc p:.iniw. 
h~.•u\·e uma C11rreria. CJS t.."tdc:ga!l se afaslilram. o pc:s&oal 
dil ~aleri.1 lambém prucurt.JU 5C defendei' do1 ufidio5, e 
..:1..: di!~.~ "Calma nunha ~ocntc, calma que C!iiialfo cohras 
.. :in in~.llen .. i\ a!lo; sà11 jihc\ra!i, ela5 não ~~oãu cohra:a \"Cnen,,. 
sa .. , elao; !o.lel cobra' man5.iJ.o;, elas n;l,,, ml)rdem". I! lugu 
"'' dia ,.e,;uinlc, cm ~.1utra di"eu!ii~~oiiu, tam~m nn plc
n:"rrill, um llerutad~ol, a,;sumando à tribuna, reltnnt.ln-51: 
;i il!!rc:!!o,i\·i,tadc de OUirl\ l')eputado, purque ele !liC referia 
à 1rg.:mr de Sansíhl, entih1 a Ueruladt.1, seu I>Jillliiitur, par
ln.: rara ;1 af!re,..,àu e lli!lisc:: ··se\'. l:.x• repetir, eu vou lhe 
trr.rr .JJ tri\lumr, pnhiue não admito a 'iUil c:ompuraliàU 
L'\ IIII S:rno;:hr" r.: l.)Ue li Deputnt.lo que e'lll.J\'a na tribuna 
..::mnrillil\':l•\1 •• ,, Sornsiiu hihlico e I) ararteantc senEiU·!IIC 
,lreudid,,, pen5:rml,, l.)Ue era c11mparadu com um utleti!.'O 
JIUI:'ilr!Jola que c\i5le "'' .. \cre e que !õC' curactcri1.ou na su
.:kd:tdc: f"'r '\la ap:re•~i,·rdolde c ror suas. ~'toas qualidades 
•le J!Uorrt.l:r-~''"tu. l:nt:.,,, titarn'1s ii conclu~~oüu dc!!Silfo refc
:en..::i;.r., ~ola noo;"'a fauna bra~ileira- tratundu de piÍs:aa· 
:''"'· ra!o'll:rrinh'l' e llfit.lio)lo- que I.Jnhl o ~finistra Pa55i1-
rinhu quomhlt.l Pr~!oid.:nle ..ta Repúhli .. .-a. neste instante, 
d.:,.:ri.Jnt ter pala,·ras ohj~::tivao;. I.'I.IC:renle\ que corrcA
Jlllllde)lo'oCDl 3 unMedade e :~~eriedallc com que o J'l.'''O hra
,.ileiro C:'ii.Á e!lõrcrundiJ, ral'il defimr nU!iSIJ destiniJ puliti· 
..... ,. ~)I,J'I(Indendt.• ..:~o1rn aulentiddade e propried11de ii,; 
rcrJ!.untu"' \lUC IJ povo 187 :~travh d,15 drgilos de comuni· 
c.h.;àt.J." Mini!litro di.o~:endo qua.nlo de,·e a Pn:,·idCncia s,,. 
~o:iJI e P•nque e5tü (ru~r,;,.adit, hcrn t.:1•mo u Pra.idente da 
Rep(rhliL·a s.: definindt.l, de uma vez pnr toda5, se e a fa.· 
\ 11r nu nà'' d:rs ~lci~w"l'\es dirC\u,., pnr 1.-i.ma de pâuarn111, 
..;,,hmo; c laaJiirlos. O ptwu brw;ilciro C'lltã esperando que o 
l,rc:.,it.lenlc du RcpUhlica as~~ouma d liderança do momen
tu hish\rie,, que est;.rmo!li atra,-cssando c seja o Presidente 
de1 Brasrl. c: n.iu li~o~ue com tergh·.:rs:.u,'t'C'!i CL'mu seu ~ti· 
nr)lotf\l..lu Planejounentu • .._"1.,11\o seu Mm\stro da PrevidCn
~i:r S•11.:i.11 C ~·unhl (IUirU'i rnini!litrO!I que querem J:rdgur a 
l,n:.,rdCn~.:ia da Rcrühli..:a ;). cu5ta de \oOIO!i que: !leriam ex
rrc""''' illfil\éS de um ~o:u)Í'J!.it.l clerlL'ral adrederncnte rrc
r:rr;.rtJo c rnuihr tJu,·idl."')loiJ, V. l:x• me desculpe o di5t.:ur51."1 
que C!rlh'U ra~en.J,, do meu aparte. ma.• ur.:hu t.1UC tem al
!'llmJ j"lf•lrricl.lutJ~ ;.1 nlJMoil rcf'crCnL'Ía. ~fUIIQ nbri(!ad!l. 

O SR. lltLIO Gt;EIROS - Muit" obriJ•do ao 
Jl,õlrte de V. l::':x• Como\', 1:"' fe.o~: rcferCn..:ia. hã sempre 
um:J lent.li:ncia de ,1 Cllng.rt.:SSll l'acional en.:untrar •rc
llilli um ht.u.le e"piu1l1rin. Au lon(!t.l deo;te omu tud,1, peltl 
menos aqui, dv 1.1ual !kJU les.temunha. tem-!iC verilica~du 
~ue n Minrstn1 l>elfirn f'\o;;c:lto i: quem paga. por ru1er e 
r••r n.it.l rouer . ..\qui. o ~.::1rdi\pin m1 C:imara e n11 Senado, 
tt.ld,, dia. 1: Dcllim à l'urua: lklfim ~ Rra5tel: Delfim à 
l>elnrn. IJt:lfin1 ia PCIInnesu ... \\5im. nobre Senador ~ãrio 
~laia. ac:hn que hú a na.:c.'5sid:~dc de mudurmo5 n c3rdi\ .. 
ri\1 õll.)Ui dll (.'ongresso Nacional. Por i,;to to que C'IIIOU 
aprc..enl:rnlln, tumhi-m cmn" um itcm du meaa, do car· 
dúpio aqui do Sen;~do, o nuR50 MiniRtro P..r.1sarinho. Ji 
ti,ernL's P.r.ssarrnh" a 477; l!duca~ilu uo molho de Passa
rmho;jü livc:mns P:ur"urinho ao arrocho 11alariul c ag"ra 
~~den\\1,. t..:r \omtbém Prcvideneia. 80 molhn de PaMiari· 
nh11, l.rrtih1, eshlU quercnd~ol mudar unr p.1u~o:o e:~~ot( ~.:ard.:l.· 
ri•• aqui d11 ConJ!res.o;u, De!iita fiJrma, achn muitu justo 
que ~e lru(!;l outms culega5 do Mini5lru Delfim 1'\euo 
para lambem at.~ui !iCrem d~.-,:ustad05 pela Ca5.r. Pt.Jr isto, 
lmuri u. lih.:rd:1de de cloln \IICar tamhêm a ra.!illilllo. Mi· 
nisii'O Pus,.arinho paru ,·ir prestnr 5ua cnlah,1ra~,·ào c: \er
\ ir de assunto paru dehnte:a nCiilll Ca!ill. 

l'on ... :cdl."'"' ar.1ne du n"hrc Senador Virsl1io Tã"·ora, 
meu cminc:nle l.idcr. 

O Sr. \'it~Dio Titora - Aind:1 nilo chegamos a e5!ia 
perrtiliàO. \'amo,; fa~er lo,e:o reparo,; inieiai5. Sesta tar-
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de, ii par de d(mon~rolra~w,lc:\ ell.ubcranleA de inleligion..:ia 
d:r r.rrt.: dl1orai.J,,. nu !lua ver"c. na 1ua imnia. na injus
tilo.'u rnlcll:~~o.J de !!Cu' ,,,n ... -.:il''"'· vim,,s paralelamente tum· 
hém c~olnro l.)Ue um:r :rmurt~ur:l irrumpida, dest.lc: que, já 
Nhlilnte tcnrp,l pare..::e !UlJiilad''· dll nubre ararte..mte. 
1111""' ilu"lrc: alml!''· o repre1oentantc daquele l-.5tado. 
~ue, t.lircrrw ... (L."\ e'' pr:r~er. te:\ e a h"nra -cun~ol5ro tal
' e' n:'r,, e•'n""'L1rdc: \'. 1-:A'. mao;n~.;!li ao;lliun 1."1 acham,,s-de 
'il:l\'rr de hcr~o"t.l u Passilrinho. Realmente, Senador Guei-
1'1.1'i, !!',''"riamM· de di1er que rur maiom que sejam 81 

nr.ÍJ!t.'a' que \'. b• JlUunlc do c:x-Prc,;idenl~ do Senado. 
Mrni)lotr•l ..1,1 Trah:rlh,,, Mini.,tro d.J f..du..:al,.'3u, por m:~iu
n:s l.)Ul' !il!'j:rm :1:~~ n.'51ri~o:,le,. que lhe for~:.r o eminente rcprc
.. cnt;.mt.: itt..·rc:Jn''· a !ltlnmhiria de c:itu,tie5 que aqui nuvi-
111\l)lo nc,.l.r. lurt.lc f'l.l..le f-1: lntt.lu/ir numa s.."' p;.~br\·ra: inju~ 
IÍ~o':l. o Mini!lilru Jarha!' 11:1!1i)loilfinh·l rllde ter SCU!Ii defei
lt.1..:.1Jul.'rn nÍI•lOS lem'! \'. 1-:\•oo; r,,ss.ui. t:u tamhém us 
r""'\11.1, l:rhe1. ali: cm ~llillltiJude dOS dni5 !!Umad05 e 
m.rr .. Ulll j"lliU~o.'ll,lloll\1 el rrimeirtJ a n.\:onhct.:er. MaR deixar 
~o~uc .r aulirno .. idade ,,u a ad\c:r!lidiule 1\lldc ii mente dos 
dnr,. nnhrcs Senull~.llelli ..e lhe llt.."tluem aquele!li sel\·içus 
que pre'ihiU .I l!'il;.r PlrlriJ. L't1111UD1, 11 brilhu que emrre\
h•\1 i1 Lideranca d1.1 ""..;"'' l';.rrl id" quJndo exC'Tl:c:u 5eu 
... ·:rrJ!u. a :rlli,·c, e~.1m qu~ ~.:nndu1iu eo;(il Cu111a, e uma dt.. .. 
m.r .. i;.r. Re:rlmc:ntc, f.J/enru"' um lll'k'lu à tranqUilit.ladc 
~LIL' dew 'il.'r :1 rueo;lra t.le 11.1dus a~o dis~'U!I!Ii~~e'i nC:'ii.J C11r.a. t 
rt..'\·unht.."tõillnm t.llle :ti r:i,. ,lc hlt.l:r)lo ao; fr:l!lie!l muito hcm 
..::•'n .. uuid.t!l, de:''i.\ iruniil, que 1\i\\) (: de h\lje nem de on
tem que ii ""mhc..::L'Illelfo, do Semrd,1r Gueiros, dL"!Jta 
:l!'llerrid:r dl'iPJ"'iiO,l•l d~ t:L'rnbater '' ChJ\'C'rnn c que ilJ!.t.l· 
r .r. fe1i t.h, !limeli/,rt.IJ "'I' ~o:•ln ... "CihJR emiti..lo!l pch1 erni· 
nente S.:nat.ltlf :\-hirit.l ~laia. cn1 tud,1 isto de\'C haver jus
li...-:r. 11\àQ achu ju .. tui. ,1,. t.."'.•n..:~::ito!rl aqui cmitidus. De.~ul· 
f"'!lll. 

O SR. Hti.IO Gt"EIROS - Muito arut.> ao up•riC 
d11 ..:minente l.ídcr \'itgiliu Tá,·ora . 

Quenr .Ji1er t..JUe rude crer V. t:A• l.)Ue du minhor parte 
n:'111 h.i ncr.hurna md~tJi\. S:lo tenh~J mi\goa de nin1uCm 
nem '"~'rura ninar.uC:n, nem re"So;entimc:nltl de es(lét..·ie all!u
mu. :\pen.Js, n'1bre Sc1tJ.dt.1r Viru,ili'' T:ivora. eu nem su
he .. lr111t.l nem sOJpcre .. lilllll ninp.ui-m. Eu dnu a cud:t qual o 
,.cn \'ah•r e a sua ~~:.ali.Jadc. l,._lf iss1.1 \lUC: nd.n PliSSI.'I .:un
Ct.lfl.lar. ror ewrnpl''· t.."t.lm urnil reportagem dJ re' i!rlta 
\'eja, t.l~''" !oCIIl:ur:r, quanll~ol :1rrtsenla no"o;" nu,·o Mi· 
n1 .. 1rn da Prc:,idi:n~r.l St.IL'ial C111nu unt @'Cnio, um !liU(ICr
h.,rnern. \'. I.\• wrili...-:r que ele,. ruhlkum ... 

O Sr. ~tárlo Mala- ·\nte:a ~ue V. F.x• leia u tc\11.1 da 
re\ l"lil. permrl:l lil!f\ir-me d11 di)i:Urlit.l .Je V, t:x• paril r:~

/er um ligcrm~o:L'nlrJ-:rflõlrte. l,rumc:tn.~roetei hrc,issinu. 

O SR. lltLIO GI"EIROS - P"i< "~''· 

O Sr. ~lãrlo Maia- (.: 111õ p:rr:~ ra1er um ligeiro rcraru 
.; ... .:nnMdera..:i1l''i de1 n,,hre Senad1..1r Virgili•l Tâ\·ora. ~m 
IIIIIDIC:IIhl JII:'Uin C:ll L'llhlqUei al.)Ui em dÚ\'idU 8 inteli(lÍ:n• 
~i.1. ,, hrilhantism11 d11 rmhrc Senador Jrrrb.rs P..r.slli:Uinh''· 
I 'ele' ~·,mtrúrin, C\ahei illÍ: :t !liUU inteligencia que le,·ava 11 
rmhrc Senilt.lt.'r a C:)lo"i:r ver!rlatililolude de ter H'iC multifilt..'C
tismn. c:so;c pt1lrtn11rlisrn'1 de rcrsnnalidac, a es.o;u, dig:a
lllt.1S ·'""'im • .:apal.'i..l:rt.lc t.le )!,e tran1111'nrmar lllo facrlmente 
trn ,·,jriu,.~.·:ara~.:tc:rislic:ao; !lit.1ciui!l, rolilicas e até mesmo fi
kN'\IiC:.lS. Qucn1. t.."lll11 Í!il'I\J, exaltar 1:1: sua intcliPM!.i.a e a 
,.uir .:arneid:~dc: de, t.."Um a o;u;.r lut.~uacidad~. sua \"trbiJ5i
d;.rde c 3 o;u;r di:IIÍ"Ii..::l, enn1l:1r a todiJ5 nós. 

O SR. HF;UO ca;t:IROS - i'.obn: S.:nudor ~Urio 
Mara. \'. ~;,, di .. se a!l)loim t.lc: urna rnaneira meio dura~ 
crua. mas C mars nu n1enns i"'so. Ninguém 1 .. nmba nem 
,l~.·"l!enha t.lot inteliJC'rrL'ia d,, ~linislru PuSiiiarinho. Lonse 
d\: nl"". Parol """"1Ulr :11mde cl.: cheg,,u, e J'Orque S. Ex• E: 
inteligcnle, é h:ihil. C brilhante, ~laR u 1.1ue nillol ..:uneordu 
é t..'llnl a supercslima~o:oiL' c~agcrad.J que !iC' fa1 no Brasil 
,.uhi'C' :r rntclã,ên.:ii.l e :1 co~paeidat.le de S. J:x.• A n:vi5la 
Veja publi!.'IJU um r:rhi!~~.'ll num pedaço dt papel. de auto-
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riil do Sc:niJd,,r Jarba111 Paaarinho, ~o."'mo te ele f'osse um 
l!in"'tein, quer diter, um genio que, por acaso, nMscc:u no 
Rru.;il, do qual iltí: um rabiscu merece ir para as páginas 
da mai'l r~llltittiosu revista semanal que hoje temos no 
P.o~is. lfUL" lo iJ n:viuu \'fja, JJ::: o rahisL"' i' senscu:ional: 
"14+lii.-.W: 1'+17~42: 20+20=42+3-IS: fiS, 60, SS: 
.h4-7'! l'undo CEME, IS I'<.', reslduo" ... 

O Sr. Vlr111lo n ..... - Eminente Senador, V. Ex• dc
,·c:riit ~riticur muito muis a rc~ista do que o hnmenapa
do pela n:vi'l.la! 

O SR. HI:UO CUEIROS- Mas cu só quero que se 
..JC .ao S\:'n.Jd,lr Jo~rba!!l P.o~sst~rinho 11 cilpacidade que S. 
h 1 ICIII, 05 atributOS que h:m, C RIU tem problema, mas 
vum"s cn,c:rgar também os seus c:rrinhos, os ridiculozi
nh,,,., cs"WII coisinhas as.111im, porque na minha opiniilo 
i111lo .:.~qui é ridiL·ul&> c a revi11a apl't'Jc:nla como uma 1ran· 
de l."t.lisa, '""mo um Einstein. O Gu""erno Figueiredo ago
ra l.:m um l:::in!llcin. dr que ale os rahi1cos de papel sio 
dhpulad,n; pcl3 re\i!lta parõl 111erem publicados para todo 
u Hrmiil. Enulo, !:Om,Jj;i disse, eu não subesti111o nem su
pen:,;limo o Senõld,,r Jarbas Põ111SIIrinho, porque, por 
c1cmplo. na mesma hora em que leio i1to na revista Ve
ja, ~.-umo se 1\Jssr obra de um gCnio. pqo um jornal do 
P"J.rú c vej,, a õltitudc de S .. J:::x•. que foi ""i!litar 8 As
~~Cmblí:ia leg:islativa; ao c:heJ:ar, viu um retrato do Sr .. 
Ahl!:id 1'4une,; .: não quis se sentar. J:::stá 01qui no jornal: 
"Mini!ILr,, se afa111tõl de quadN a óleo de Alõlcid". 

l:nlll,,, lemos que c::.,1nhecer toda 8 verd01de a respeito 
t.la11 p:ssous. 

O Sr. !\lírio Mala- Viu um fantasma na su;.t frente. 

O SJI. HI:LIO CliEJROS - 1\;ào 1om o menor senli· 
d,,, pun.oçe que o P..o~rã t uma pro\"(ncia e ele pude tomar 
~,..,sas uliludes impunemente. Isso não f: uma grande toli
"""1:"? Eu pouo me sc:nl;u na frenle do retrato do lampião 
ou t.le "fUalqu.:r pc!I,.Oa, mas S .. E!l.• faz dessas pirilumpa
d.J.., na minha terra e os jomai,; estilo pronto!! logo para 
e:..ihir e apn.'!õentar como se fo!lsr umu coi~& ICR11acional, 
qu.rndo eu acho que í: umu 1."0isa at~ feia, que nlo deveria 
nem ser n:latat.la. Mas se nio mol!olrarmos que i!I!IO é: feio, 
i§)o pa'isa corno uma prOCI'a, fk"'"'ue no Brasil é: aHsim: 
ou IIC di1 que o rei r:.tã nu, nu todos vão achar que ele eH
ti• h.:m vestido. formosamente adornat.lo, e mercmdo 
l!lU\"lln:S .. t_ SÓ i"'SO O que 'SC di1 .. 

O Sr. Mlirlo Ma• - S. Ex• é: muito inleligente, maR 
demonstra uma gr;~ve instabilidade emocional. 

O SR. HtUO CUEIROS - Nos53s condições, Sr. 
Presidente, e5toU apcna,; mostrando alguM dos def'eitos, 
alpunsdofl prejuiiO!I que eu r!ltou enxergando na atuac;.ilo 
do Minis.tr\l Jarba!l Passarinho .. Faria votos para que S .. 
Ex• tive~!ie o mai« axilo no Minis~rio da Prcvidé:nda 
Social. 2 uma Pasta difkil, muito complicada. cheia de 
problemas serii!llimos. .. Cen:a de IDO milhõe!i de brasilei
ros dependem, hoje. da PrEvidCncia e A55itCncia Social e 
eu só qurrioi. enlão. que S. 1::..1• fosse a&sim um pouco 
mais cuidadoso. mais pm:a\l'ido nas SUI:IIi declara,ões. 
pura evitar criar, como disse, s.ituaç3efl desagradáveis. 
quando ele poderia, antefl, 5C inteirar perfeitamente do!l 
problana5 da PrevidCncia, fazer um diiiJRÓStic:o Hrio. 
trabalhar com assessores, verift.;ar D!l ""A rias opções e sa'
dus e. só entüo. vir à p6blico dizer o que pretende ou o 
que não pretende fazer. 

Eu sei -já repeti is.~o- que ele é um h'1mem brilhan
te, inteligente, ma1 tenho a5 minhas dú,"ida..'i de que ele, 
para este cargo, 1eja mai,; capal do que o ex-Ministro 
Hélio Behriio. AC'hO o e K-M inistro Hi:li\l Bchrlo um ho
mem muito talentoso, um emrn:J.ê.rio bem sucedido. um 
homem sempre zel05o da CPi!IU. piihlk:a e achn que a Pre· 
vidCncia e A5Sistancia Social estava muito bem entregue 
e. C'omn já di!I!IC da ve1 pa1sada, tão bem entregue que. 
embora fnsse"um Miniflttrio que pouCfl aparec:e,;sc no1 
jorriais. na verdade. a!l pesquisas poJllllares mo!ltravam 
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que o a-Minis'ro Hélio Beltr!u era o preferido do povo 
bro~sileiro rara as eleic;Õe!l din:tafl. Mas quem dizer que 
faço reparos ii esses CXCCflsos e e,;5es prEjulzos do ex
Senador Jarbas Passarinho, ati; porque eu e!lla\"a meio 
inibido de r:. lar sobre S .. E..1• porque qualqlH:'r coi5.11 que 
fllise dizer. diriam: "Puxo. ni:\o fala do Passarinho, o 
Passarinhn perdeu a eleição, não me~r com ele'" . 

Eu nilo e.tou mexendo .. MóiS ele, realmente, sosta de 
pro\"OC'3r tnmbtm .. Em todas as ve1e1 em que tem opor
tunicbde - nilo tantu aqui, mas no meu Estado- ele 
fi~ dando a !I sua,; alfinetada,; e as sua !I provocaçÕes para 
CX\111 o Senador do PMDB, e eu agaentei, estava asaen
tando calado, muito bem, porque ninguim dL"Ye piRar 
no!l moribundos ou na!l derrotados .. E. como ele. naquela 
altura, parecia moribundo, eu o poupei .... 

O Sr. VIIJ:Bio Titon - Ele nl.o estava tio moribundo 
aHim, n.i\o .. 

O SR. HUIO CUEIROS- E111anou a lodos n6o, ou 
sei disso, não estava tão moribundo. 

O Sr. Vlr&lllo n..,,. - Nilo eslava !Ao moribundo 
a!111im, não. 

O SR. HtuO CUEIROS - Ele "" fingiu de mori
bundo, não é:? E ali: que apareceu asora. tOOo forte e 
lampeiro, e com ar desafiador. de moda que: ..... 

O Sr. Mirlo Mala- Agora ele apareceu não como 
moribundo, ma~ como m:uihondu. 

O SR. H~UO CUEIROS- Maribondo ~. Enlilo, ~o 
que eu di{l:o.. agora eu j;i me sinto mai1 ii vontade ... 

O Sr, VIr .... TiYo,.- O trocadilho nào ~ d011 mais 
felizes. 

O SR. HI:UO Ct:EIROS - E só poQO quo o• m~:~~s 
rminente5 Se11.1adores não renHem que hA aJaum;~ t"nisa de 
pesso;ll, de riu. niiii!IO. 

O Sr. VqD.Io T•won - lmBBine se niio houves!IC! 

O SR. HI:LJO CI,;EIROS - Mas nobre Senador 
VirgiJio Tiivora, ~ porque .... 

O Sr. VlraflloT"ora-lmaginese nãohouva!iC nada 
de re»oaJ.. 

O SJI. HUIO CUEIROS- •• uma das que eu C5lra· 
nho no Senado i o fato de 01 Senadores ach;~rem que 
tudo tem C'Onotado pessoal. F.u niln adio que tenha ço. 
notac;3o, os homens público!! ..... 

O Sr. Vlqllo Túora- NJn, mas nós discutimos tan
to sem conottM;àu pe!lliOaL. 

O SR, H~LIO Ct;EIROS- O. homcn• públicos de
vem ser anali&udns. julgados e dilc:ulidus nos plenârios 
das Calia!l le,li!õlalivalll: não hã nada de pessoal nisso. Eu 
c:ansei de criticar IO\"ernad\lrrs, r me eneontrar com eles. 
..::onfrllternizar com eles, não tem nada uma coisa com a 
outra. Agor.t. eu sinto que. aqui, toda vez que eu dis!ICr 
que eu di!iCOrdo de uma declarado de algué:m, hê. logo 
quem interprete que h A a 1,9:uma coisa de rixa, de daa
vença pessoal, quando .... 

O Sr. Vkllllo T'tar•- Não seria um preconceito de 
V. E•"1 

O SR. HI:LJO CUEIROS -. .. quando de falO nlo hã. 
Eu nà\~ tenho por que ter preconceito, porque ..... 

O Sr ...... llo n .... - Nin, & um P""'nncoilo, por
que aqui eu nüo "ejo, neonu Ca&oil, este ambiente. 

O SR. HtUO Ct;EIROS - Eu nln vejo por que le
nha pl'ei."'nceito!l. nem rha. hL'I11 de~:avenc;as. pois, afinal 
de l.'Ontas. aanhri a elcic;i:\o .. 
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O Sr. VlrJIIo Táton- SJo. mas o pro..-on~i~o de V. 
Ex• nilu ê só i1so, ma,; n\l eKpor uma idéia de55il, que nlo 
corresponde à realidade des.te Plenário .. Ao contrArio, 
aqui sr di!õ1.'11te à \l'ontade. !1\.'111 haver, nunca, a imputac;thJ 
de qliC' há aleo fC'Moal ou de c~~:ceft.":io conlirrm~ndo a re
Br.J.. 

O SR. HI:LJO CUEIROS- M ... nobre Senador 
Virgnio Távora. eu não vou fa1..er V .. Ex• consultar os 
Anai'i, porque V .. E1• acabou dr diur que eu e!ltava criti
cando, porque tinha uma rixa com o Senador Jarbus 
Pu!111urinho .. F.ntàt.1 ..... 

O Sr. VlrJillo Ti..,.. - Enlào me dieo uma misa. e 
aquilo que fui dito: aR n.cc:ssões confirmando a I"C{!ra. V .. 
F.x•. neste momento, é: a eM."C!Wio que confirm:a a regra. O 
que nó1 estamo!! dizendu i: ju5tamenle que, se há um:a 
Ca,;a que dã pra~..er em discutir. debater qualquer assun
to. pelo menns. a nó1 ~empre deu, ~ o plc:nârio deste §e.. 

nado. 

O SR. HWO Gt;EIROS- Pode err:r V. Ex• que 
não serei a exceçào. Eu nunca fui c nem \"OU ser a ex
cedo. Apena•. eu me baiiCei, rtatamente, na interrupçio 
que V. l:x.• fel .. ac:hando .... 

O Sr. Vqilio TiYora - Mas n:lo afirmamos que ha
via ex~ã.o? 

O SR. H~LIO CUEIROS - • ..que se ou di=rdo do 
M inblro Jarha!l P.ol5sarinho. é: porque tenho also pe5,;oal 
1.'0ntra S. F.x• 

O Sr. Vlralllo Ti•oro - Siin. niio e o di...,rdor. per· 
dão ..... 

O SR. HI:UO Ct:EIROS- V. Ex• tem vislo: IOdo 
mundo aqui discorda do Mini!llr,, Delfim Netto c eu 
a..::h,, que o Ministro Delfim ~etto nan conhe:e a. maio
ria aqui .. Mas não tem nada de coisa pe!Uioal. Entio, nlo 
tem por qui:. quando eu me atre\"O a discordar de alguma 
coisa de um nutro MiniMro, vai ter alguma coisa de or
dem pessoõll.. 

O Sr. VlrJIIIo Thora- V. Ex• 051:1 no direilo de ex
pender as suas opiniões. como nós lumbé:m estamos nu 
direito de di1rr, dentro de linsuagrm !:hi'l e, ao mesmo 
tempo. educadiJ, como OOiiltumamos faler. a nlllisa opi
niilo sobre: \lS ~"'nceitus que V .. Ex• eSotâ externando .. De
moC'rill.:iu não ~ i11sn'~ 

O SR. HI:UO CUEIROS - Dcmu<rocia é i>so e eu 
fa~wu totoR que pcnn.1nc:ça isso, p\lrquc sõ quem fez ob
jeção, ao contrário de criti..::a!o impessoais foi V. EK• que 
me atribuiu eSfle persunali!lmo ~ue eu não tenho. Podt 
crer V, Ex• que eu niio tenho ressentimento. n!ln tenho 
m.i1oa. n.i.ia tenho prcconL"eito, niiu lenho coisa alsuma .. 
.. "Jora. não vou me sentir t,,lhido, pre5sionado. cons
trangido de dizer alguma coiRa sobre eventuais ou anti
gos colegu!l nos!ilos. para ser ag:nWúvL-1 ou de!la1Jrad4vel a 
quem quer que srja. 

Só iun que L"ll quis deix.3t bem c:l3rO,Iem quente mL'U 
comportamento importe uma inj6ria ou em querEr ..::riar 
situaçlics con,;trangedoras a quem quer que seja .. 

Ma1, Sr .. Presidente e Sr!l .. Senadores. eram estL'S os re
parO!I que eu gostaria de fuer, nesta tarde, inicialmente, 
com reladn ao Presidente Figue-iredo. estimulando Sua 
ExceiCncia para que munde pada d uma emenda A 
Constiwiçii.o. re5tabelec.:rnda a eleido direta, C'omo tam
b&n t!lperando que o Mini,;tm da Previdé:ncia Social pri
meir\l tome pi: no,; w;suntm. 5e a.-rtiliquc: da rea.l!lituac;lo 
da sua Pasta e,Kõdepui!l ele estar hem senh\lrdo auunto. 
e, 16 depoi,; de ter aiJ:uma ..:oisa c:onc~ta e real para 
apra.emar ao fKJVO bra!lileiro. ~ que vmha il público e 
nilo de,.a maneira C('IJ110 eslã ruendo pura inlranqOilizar 
e fazer 5U5pense de5aprad6.vel paru os apn,;entadofl e wn
trihuinte!l da Previdéncia. 

Era o que tinh01 a di1er, Sr. PI'C5idente. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Ain~ir Pinto l-Concedo o I'"· 
hnm1 ... , nobre Sc:nadcu Lnmanw Jünior, por c:alilo do 
nobre Senad..,r ~01nins Filh,•. 

O SR. LOMAr."TO JCNJOR (PDS- BA. Pronun<ia 
o ~uintc diSCllr!W.)- Sr. Prc'ioldcntc. Srs. Senadon.-s. a 
OOR'Io'C'Cil\:ào de Jarbas Passannho p:.ra a Po11:ota da ~·i· 
dCn.:ia e AltSistencia Soc:iul 5il.nificu um ah:nto rar.a a~ 
no~5 csperai)lia dC' ""'~' o I(J\ernu não ~<oC de.guarnec.:c:r 
na h"ra em que perde HCiio Bellrlio. 

.o\liâs, ew;a cscnlhu ~rm lai\"l""' de b,,men:•g.em.jâ que,, 
P~idente 1-"i3ueim:io o \:UR'ô'O\:OU para solu.ciooar um:.' 
crise de propon:õe!õ inco\lculá"ei,; rara l"' Brasil, na bipõ
lefoe de prn!iiseguir n de."Cnmraassa de ordem linana:ira, 
•• :ak:uLildo inici.llrncnll: em 400 bilhtic.s de "·ruzeiros e já 
projclado. para 84. cm 2 trilhi;L"5 de .:ruzcirm: 

Cumrunheiro de Jarba.111. Pas'liJ.rinho de Lidrran~3~ li\'e 
a honra de RCr fiCU \'ice-líder da primeira ía 61tima hora 
que: ele exen:cu u Lideran.;u nesla Casu .. 4.mis;o qua!IC 30 
anos aprendi a ~o."'nh.:ci:·lo melht•r nil,, lriÓ ~omu lider 
exempler. mas comi) in\ ulgur C11mpunheiro. srmbul'' de 
fidelidade em lada!!. as horas ... :nmo tumbi:m pela ror~w"i::. 
a,lutinadnra de Udc:r que lantllllo serviços pre.'litOu ao nos-
5o Partido. ao G!Jvernu e à l'li:1~~o. 

S55.J. hora cru~i:JI r11ra o Bra:~~il e. particularmente, 
raru o Ministé-rio da PrL"Viden.:iu e Assililiru:ia So~o.ial. sei 
do verdadeln1 entu!!.iasmo com que a \."laslie pnlitk.a. rece
beu a nt'meaçüu de Jarhas P...1s5:1rinho. Nün apenu1 ulra
ves dus menR:1gcns de congralulu~Ue!i de ConsreMifoliiS de 
nitid:• ptuiç-lL'I oonlrãriu ao ('hwerno, como o Deputad!J 
l::!lqui!IISOO SL'ian:s e n Depulad1l Asnaldo Timóteo, ma'i 
sobretudo do D.:rutado Francisw Amu.r.d, grande co
nhco:dur dos problemas pr~o. ... idendárius <k1 P...Lí'i. O ilU'i· 
trc: n:prcsentante de Silo Paul•'· u-Prereito de (."amrinas 
e rx-Pn::sidenk do1 Cnmi!õ~tàn de I.egi'lilação S!Jcial da Cõl
marJ d!Js Deputudns. onde: .:onhea:u o Minislr•' Jarh;l'li 
P..J55ilrinho. as!õim se rercriu, em di!IC'urso no Plenário di1 
Cãmara dos Deput11dm, liO novo Minislru: 

''PoRIO di7.er. com paz d~: c:~pirikJ c de alma. c o 
raço pelo L'Onhecimento que tinha e que tenho, em 
razão do amplo n:ludonamcnto que tive das mcno
m à5 maiomc atividades do Ministro dtJ Truhalho. 
ll Jarba' Pa1111arinho. que llo l•pr-=-:e~rn u aftr
NIIwu 1111 1.-lhor .. ,.., Pui, de que dele por
lirum manifellt&\,'Üe5 de c.~ue o (l:anho mfnimo do 
obreiro nacional permiti'\'lie a lu~a de sobras para 
poupança. Pelo CL'Intrárin." 

Como repre§altante da~ Bahia, no Senado du Rep4hlj .. 
cu. entrislL'C'Cm~mr MS críticas que dac.~ui IC lanc;um ao 
ilu!lltre homem p6hlit:.>. nà.o oMuntc IIUU nomeado vc· 
nha merecendo verda.deir.J u.clamaçào nacionoll. com mi· 
lhare!il de: manifeslac;õeR de todas as ârcas.p:lrlicularmcn .. 
te de lidcrantO"all sindiL"Bis que conhC\."C'm Jarhas Pus.'iari .. 
nho d.:a~de 1967. areliar de sempre terem combatido o 
Gnverno. 

Minha tri!n.cza I= maior porque sei que taif. vozes, ainda 
que isoladas, i: hem verdade. tratem para a mai5 alta 
C:u<11a Lep.islativa da Rrpúbli.:a ec:011 de umn ~ampanhu 
eleitond. que sét engr11nd~"Cu Jarha!i Pu55..1rinh!J. indi\i· 
duulmenlc o m1.1i,. votado dos candidatos iiLI Senado Fc:· 
deT1111, cam pra\i.:amente cinqUrnt" ror cento diJ, \'OWS 
parac:nsct. l-:ss;.~.!lo in.:omrre~o.onsões, rw. tentativa ... a de 
compn:meter um verdadeiro Uder, esquL'C'em-Re que nilo 
'ie drstrói todo uma .. ·ida de scrvic;o• preoslados à com uni· 
dudc r la Pâtria. 

Dizer que Jarba5 l':uo.<~~urinho nada fe1. pei!J ParA na!l 
vezes L"'l1 que Joerviu ê P4tria. no Minitdrin. e tarefa de 
c.~ue hem rode se UC"urar o meu ilusti"C 1 fdcr nesta Ca!la. 
Scnudctr 1\lavsia Ch;wcs. ex.-Reiltlt' da Universidade ):r,:.. 

der:~ I do Pari quandct Jarha!l P:1!!.11arinho rui Mimstru da 
F.duc;J(:il>. 

O Senador Gabriel Henna 1: outro tr~temunho que: 
in .. ·o.:nria, l;lt aqui rstÍ\'r!l!õe', j;\ I.(Ur ~;cmpre r11i lfder do 
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,.indicalismo putrnnal, desdr quandl' Jarbas Passurinho 
era Minili.tm do Trabalho. 

O que sr levantou nu camp.1nha de 8::! contra Jarhus 
P".J15llrinho nilo r!Jram mui& que inverdadr.:!i. Se deloi!õ OU· 
'iml)5 !J eco ag-!Jra no Senado. tentando ulingir a quem 
rui um do!ll Scnudorefo dtl5 mnis notá .. eis nesw. C11113, 
;Jmad,, de seu~ currelipioniariOl'l c. !llem r11vor, re.111pc:itado 
mc:I'C\.·ichamcnte pur hon1ens d:• Orosi~:in. rcsta~nlls lu
mcnt~tr. 

ll~nram. sim, o Sc=na:do c: a R.erüblica a,. palu"'ns do 
Scn;uJur Tancredo Neves, ao despedir-se para .usumir o 
(iovernn de ~ina~ Gerais: 

••J>,, la\1,, do Cinverno, cu invoco Jarhas Pa!i58ri
nh,,, hrowu. culto c idealista. ~ele, o Go .. "Crno. nos 
a:n,,'li cm que ac.~ui L'5lC\'C', cnc•lntrou o mai11 nobre, 
L'\1111(1CII:nlc c deda~o'ildn drren5or de suas tesc11 c po· 
si.;l\e,;, C'II.J'I'nth.J-1'1:. n;),l raro, ;1 um calculado sucriff
.:i,, (1ulilic:n (1Uta nà!J rallar UL1'i !leUI deve~ de ltaJ. 
dai.!~:." 

Quem mlt111oe lembra da rrase COn!ilgradora do Líder 
llun1tlcrtu l.ucenu. au de1!.pedir·sc, de público. de Jarbw;. 
P.,IMarinhu'! Quem nD.o se. recorda de, aind1:1. bl pouco 
tL"'llJ'I'· num rrosramd de TV, o ex-Senador Pl.ulo 81'01· 
5anl f.&runtir que Jdrha5 Pa5SIIrinho poNui todas IS qua
lilica~s pura a própria Presidinciu da Rep6hli~a'! 

A railll.àu C um grande mal que se agrav• IICmpre por 
cA!o!euos. ,\l.(ui, uo se pretender reeditar 8 in,·erdude de 
I.(Lie Jurhas Paslllarinho. quando Mini11tro do Tratbalho, 
tJi..,"ra ser o sahbio minimn aufitiente para um trabalh~t· 
dl)r 'l.'i\"Cr, 5U:..IC:nlõlr ii !iUa ramiJia C fi17C:r puupan.,;a, apc
nus se ~:np.r(IMIUm na galeria dou expll)rat~t'1es eleilon:iras 
~o.·umo uquei.J d11s .. ·ou». d!Js marmitc:iros, imputada ao 
Brig;,ad~:iro fuluard,, Gom11..'1, 1imb\llo de uma 6po.:a lirtil 
e. Üli \C:lUII, malici!J!Iil ii imaginado de noS!iU5 politiros~ 

0.!1 pr,idr!JmUIIi dL"&&Ia intrisa, que niio honram SL"Quer a 
inteli&Cnciu dos que ii forjaram. originaram« da campa
nhn aruixormdu d~ advenàriOR pollti.:us do Pari. Alri .. 
huir. cnlrclunt!J, u Passarinho dec::larllc;ÓCs dc:ssa nature
, ... é desmerecer tamtlf:m a intcligCnc:ia fulsurilntc que 
p!Jntifi~ou nesta (."a!IU e que teve nele um dos r.eufi maio
I'C"ô ~xp,lentcs. 

V11m!JS a rutll!ll intcreMuntes snbre a invera7 "YCtsio: 
Qu • .mdu ~ini!itro d!J Tn.balho, entre &7 e 69, em ae .. 

ICm,lii•Í havia uma C5tac;ilo de TV, d Marajoara. l::ra inva
rilh'CI int~:rlncutor de Jarba!ll P1111arinho o publicruiriu 
Ahili•' l'ou&."Uim, que, 'i!Jbrc i1s0, rulou: 

••JIIiunca ouvi d•' Senal.lur t enti1o Ministro Jarbas 
l,.allo~~oorrinh!J, nd!i entrcvislas que c:om ele ti .. ·c na TV 
Mar;rjc'l,ua. L"to'lia do.:tarar,;i.iu que lht atrlbuem wbrc 
'tlllõ'rriu mínimo. l::!u m~: re.."'rdaria se dele tivelilie ou
\id,, ... 

tlL~Ierla .a intripa, na tcrru do i1u5lrc ~ini5UO, 
rn:rc:ndeu .. se Qlle eh: teria prorrrido ii rr:rse tola, em Mi· 
m1s Ger:lillo, duran1e rn.Js;rama da TV lta~ui!Jmi. foi 
L'lll)nJc:nador do rrngrarna. quando Jarbi.IS PIIR!iarinh., 
r~. .... ,ll .. ·i:.r. ~ nenhuma viu~ncia. uma.arcve de met!llúr
S,iL'II!il. ,, Pre""rdc:me d•' Sindicah' dr Jl)rnalistas, Dr. 
\'irpili•' H.,r~i\."i•'· :.\qui esui o !llt'U dep!Jimento, dC~men~ 
tind•' lolulmrnte u versl.o inlri,pnte: 

"'T onrilndn c:onheciment!J de que a entrc .. ·ist.a que 
rculilamllllo pela RL'Cie Tupi de Televisão, em 1968. 
leria da~u motivo u dist!Jrc;õc!i e cxplorac;ôn politi· 
\."ll!i durante H CMmpanha eleitoral no E!ltudo do Pa
rá, uprc!!o'iu·mo ;~ lhe dar o meu lL'Stemunhu para o 
rC!itahel«rmenltl dll verdade hist6rK:a.. Ara-ur d~t!i 
L'in·unstoin.:ias drt~müticaR daquele momento, a en .. 
lre\i<Ct;l =-r lran1ronnuu em deb11tc:. Ao quadru
nei:"N o Mini!lltro lan._:a\"il a:.. equac;ôc5 hai"íic:us da 
p!Jiitrcu ~al:rrit~l que nàl> envolvru salârio n•rnim!J," 

t\mi!J se nil11 hllllltaJisc:, Jarhas P..a~~o~~t~rinh•'· inL'Onf!Jr .. 
m.J.J•l Cl'ID a injus1ic;a, p.-diu o testemunho dos Prelllidcn· 
tc:ro da .. Cnnf\."dcra~o"'~llo de TrahalhildorL"'. "-«.~ui e'litJ,, ,, 
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d•' Sr. Josi: 1-'r.an.:i!ir.:n, ainda hoje Presidente da COJ\
f.'\G, e !J drJ Pn.."!ndcnte do CNTI. o da Dc:pu'ado fran
lo."iscu .l\milrul e, linulmente, do l>tputado Ruy Pedro10 
de Brill,, cx~P~idente da CO~TEC. 

Jo!lli: 1-'ranciSL'O di! Sil\'a, Pre'iidente da CONTAG: 

"l.emhramos ainda QUe foi de vossa 111vra o De
creio 71C9, di!õCiplinando o enquadramenlo sindical 
rural; o plunn báRico da PI'L'\'idência Social: datando 
ainda d:tquel:.r ornnunidade srande número de re
L"'JnhC"~o:iment,,s de Sindicatos de 'fraba.lhadun:s Ru
r;.\is." 

'"1nequfvoL1.~fo ruram os ea.foTÇos de V. Ex• no sen
ti\1,1 de u.:olher as justas rei"'·indi.:uçcles do1 traba· 
lhadorc:s, quanto ã atualiaçilo da sistemática sala
riu! entõJu vi12cnte.~: mais claros ainda os prCinuncia .. 
mcnto'li qu.mh, à insulicit~nc:ia dos saiAri!JS para 
atend~:r ;ls neL"C"''idades básicas de !IUbsistinLiu. A 
Cnnfct.l~:raç;iu "a.:ional dos Trabillhachue~~o na Agri
c:ultllra. CO"'T!\G, \'cm expressar o KU reçonhL'Ci· 
mc:nln pc'la!i Uli\idadçs dC!!oCnvolvida5 Jklr V. ~Xf, 

quandu i1 rr~:ntr do \tinistério dll Trahwlho." 

Ary Campi!iiH, Pre!llidente da Confederaçi!J dos Tn· 
halhadoi'Cllo na Jnd6stria: 

"Permito-me ... apresentar meu testemunho sobre 
o quanto 011o trabalhadores na. indllstria slo devedo
res que p!Jr eles fez duranle o tempo em que V. E11.• 
h1i Mini!iiN do Trabalho e Previdi:nc:ia Social." 

... '"a bem du vrrdudc, a CNTI cstã pronta a anr .. 
mur onl.le e quando K fizer ncc:essârio, que V. Ex• 
derrndeu u r"'ntu de vi5lil e os senlimcntos ope
roirk,'li, ~o'l'mo autinUL'U Hder da classe lrahalhado
ra." 

"ltosso di1.~:r ... que !llii.o imprcx:edentes aa alirmati· 
~~~s que aS~oulharam pelo seu Pará. de que p&~niram 
de V. Ex• manirc:stac;õc:s de que o sanha mínimo do 
ohn:in' nadunul pcrmiti5Se' u luxo de 50bras que se 
dcstrnariam u uma INUpanc;a. Pelo contrArio, nio 
ii('Cnus por palavras. mas alf: por açio. confirmo 
que: de V. t.:x• parliru a Nmprecn5io no Kntido de 
c.~uc, j:1 nem mais em termos de gJArio mínimo, mas 
de 5alilrin em seral, hOUVC55C Ro.:c:Midade de provi· 
dtneius 8!Jvernamentais c d!J empresariado, para 
quc melh!Jr ni .. -el eles alc:ança11111em, paraas.'iim auprir 
as re01i!ll nec:midadcs dos que. de rormu anónima, 
RlU'I de altilsigniricaçilo, cun!ilroem a arandcza na .. 
\."ional .:om u !IICU tr.-halho. C\lm o seu suor." 

O Sr. Gabriel Herllltl - Permite: V. Ex• um aparte? 

O SR. LO:\IAN'fO JO~IOR- Concedo o aparte a 
\", E:~~;• 

O Sr. Gabriel Her-.- !'li obre: Senador Lomanto Jii· 
nior. t'!ilava em meu gabinete ouvindo o diliCUn!J de V. 
Fx•.~:m que ru1., niioju!itiçu, ma'i dii um retr11to, pelo que 
e~;tau ouvmdo, ainda nnsa l"drte, daquilo que pcmou.m as 
lideres "indrr.:uifl d11 eminentt: Minis(l'l' Jilrbas Pusari
nho. Qucn' apconu,. deiA:rr dentro do di!icurso de V. l::!x• a 
:roesuinlc informu._:;}!J: l11~o após a ros5c do Senador Jar
ha'li Palloso•rinh,,, rui ao rneu Estado do Palr:i, Senador Lo~ 
mant!J JUnit,r. e vi :. oon,;agruçilo r.;,,m,, roi re..-ebidn. 
I i\·c u op1nunidade de sen\ir o ilprcço de tadas as c:las

.!IC!' do meu F.!itad''· de todos os setores da comunidade 
d;a minha Capilal, Btlém, att no,. da OpO!Iiçlo. At~ o 
pr.irri•• Cio,·ernadnr do Estadn t seu !iCC:retariado, onde 
cu lenhu umig:o'i. \'i que h4 um L'l:rt!J conHenso, de agra
.Ju, de cunfrunc;a. pe(,, ato do Prr'lidente Ftp.ueireda, nes
ta horu. indo bu1car o Minislrn Jarha,; Pnssarinho para 
e'li"'e ~lvr tlln diffcil da administrac;ll!J, que C: a Previd~n
lo!ia St~cial, c \ll11 imputanu::. que n::sponde pela tra.nqom .. 
dadc de muis ..te 100 milhões de brasileiros. Devo dizer a 
\'. Fx• que tivt a ,,ponunidade de "''rr. e rui portador. 
:•JX."'~u de ello\;.u n MiniRtro PH!i5llrinho. de um memorial 
a"lllinadn ror l11das .J!o lidcran,as sinclicaifo do meu F.llota .. 
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do, de conaratulaç&s ao Ministro Jarba5 Passarinho e 
de confiança pela suu presença no Minist6rio da Prtvi
dencia SodBI. Vi, finalmente. nm set.oi'C':II induslriaU. das 
dowes empre.u.riaiJ. a conr~ança, porque os emprul:rios 
tamblom ti::m a preocupaçlo de que esse 6rjio tio impor
tante tenha a sua segurança e a sua vida administrativa, 
de re5ponsabilidade com aqueles que esperam e que de
ram os seus recurso5 para que tenhamos uma Previden
cia forte. dirigida e tranqUili7.ada. Foi uma conftança ge
ral: foi uma verdadeira rc:~posta que o Presidente Fiauei
recJo deu, com feJicjcJade, IW tirar um homem de bem -
eu faç,, justiça em dizer, um homem competente, um ho
mem que tem tam~rn a sua l'aixa de serviço ao nosso 
P..ais- o ex.-Ministro Hélio Beltrão, e ir busar aaora. o 
Ministro Jarbas Pa!l5auinho para sub5litui-lo; e gerou 
confiança. De modo que V. Ex•, na oportunidade, esiA 
flll.endo urn diM.·ur50 realmente oportuno. Eu jA tive 
oportunidade, no mesmo dia em que cheguei de Bel~m. 
de dar o retrato da viapm do Ministro Jarbaa Passari· 
nho, na m.:asiiu em que, cm duas ou lrft oponunidades, 
fiz n:rerencias a paW,cna de crltica11 ou, pelo menos, ob
servaçi)es, dipi'RcJI melhor, do Senador HtlioGueiros. a 
alguma11 alirmuçcks do Senador Pas5arinho, em que pro
curei mostrar que niu cr,um nem do Senador Pauarinho. 
O Senador Jarbas PuParinho estava quase que repetindo 
a&~uilo que ouvira e qur nós lodo.• ouvimos. estivemos 
pn."Senta, do Mini11tro H~lio Beltrilo. De modo que me 
consnnulo com o di~eurso que V. &• pronuncia. v. &• 
~ opnnuno e, como amigo do Senador Passarinho. ali.A5 
como 10mos todos nós, dentro desta Ca11., todos que te
mos ati saudades dt."SSe homem, quando dirigia esta Ca· 
ra, realmente, com prudência e com equilíbrio. 
Cont:ratulo-me pois Cl)m V. Ex• 

O SR. LOMo'\NTO JÚNIOR - o'\1radeço o aparte 
do eminente Senador Oabrlel Hermes. 

O meu pronunciamento n.lo tem nenhum sentido de 
poli:rnica, ele sintetiza •penas o desejo de um amia;o l'ra· 
terno de fazer justiça. Eu nlo citei aequer o nome de ne
nhum Senador que t011ha pronunc:iado Isso ou aquilo, 
porque nio delcjo polemizar o as5unto. Nlo quero mes
mo envolwr..me nas diveraenciu naturais, comuns, na 
vida pL1blica do Pará. 'i. &• deu o testemunho, hA pou· 
co, do que foi a recepçi.o, a c:onsasradora nx:epçio que 
Jarba!il Pas5arinho ra:ebeu ao retoma.r a Belém. E ouviu 
de amip, que eram ICÚI advenArios, a alegria do Pari, 
aletria julta em verilictr que aeu lifho ilustre, que o ho
mem que tanto o engradeceu, retoma ao comando, a 
uma misslo da mahi etpinhous para servir ao Brasil, 
mas tambtm pan11 servir ao ParA. 

Repito, Sr. Preaidentt, nio quero polemizar: hoje, nlo 
deA"jo debater ate auunlo aenlo ouvir apartes daqueles 
amisos que querem ae manifestar. V. Ex• bem o dlue 
aqui: eu JOU um fraterno amigo. como ftiiEemos amiaos 
silo todos os que conviveram com aquela riJura que dei· 
.xou saudades. de quem lembramos em todos os momen· 
tos, porque ninau~m ouviu, ninsuán eac:utou, ninguCm 
aentiu uma manif~C~taçolo mais ou men01 delicada. menos 
atenciosa daquele homem que liderou esta Casa, que 
honrou-a, presidindo-a com aquela dignidade que todos 
nós jamai5 esqueceremos. 

ProS~~..'IUirci, Sr. Pre!ilidentc. 

Deputado Ruy Pedroso de Brito, .... ·Presidente da 
Confeduaçilo Nacional dos Trabal~dores em Empre
aas de Cridito: Bnncârio e k"Uritirios": 

··na Tribuna da Cimara fez a defesa de larhas 
Passarinho a quem considerou: "um dos maiores 
Ministms do Trabalho. desde 1964." 

Também o Profes10r Alvaro Pa.r. do N81cimento, opo
sitor de Jarbas nas eleic;&.os de 1974, numa atitudr de dia· 
nidade declarou: .. Jarbaa nunca diSR csn fraa''. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scc;ào li) 

l::is o lcslemunho do Senador franco Montoro. hoje 
go\·ernadur do grande ~tado de Slo Paulo, responden
do a um apurle do Senadur Jarbu Pauarinbo: 

"Agradeço o aparte e a ~nlribuiçlo de V. Elr.• 
Fa1.cndo justiça, quero declarar que um11 da5 poucas 
corn.,:ões que se deram na politica salarlal brasileira 
roi devido 11 V. f.!lt no IOL'IInte A COrreçiO do chama• 
do l'('sfduo innueioni\rio. 

V. I-),• tem d ro.."'nh~imento de todos, c 6 cxata· 
menle na mesma linha que alamos advogando 11 

t.'\lrreçiln dos nfveis de salário mínimo." 

Dia:r, Sr. Presidc:nte, que Jarbss Passarinho tenlOU 
processar um "pobre vereador" que, na campanha de 76, 
voltou a uziJizar a calánia, e não leve com provar que o 
vercad11F mentiu, t totalmente fal110. Tenho aqui o raul
lado do> J>r0«500. O Vereadm fusiu à 101p011 .. bi1idade. 
Retrutou-5e. Quem melhor poderia inronnar era o pró
prio l.ider Senudor Aloysio Chav"* marre do Direito, a 
respcitd da extrema dificuldade que 6 conduzir, com su· 
CC!ilo, um procet~so contra um difamador ou caluniador. 

Finalmente. pdta quaJquu plat~ia inleli&ente. e cstu 
Casa 6 uma plat~ia de hotnens inteligentes, ~ r6cil des
truir o que aqui se tentou rtlpctir, em uma hora inoponu
na. Ba5ta t.'Onsiderar: I') Que ao tempo de Jarbu Passa· 
rinho no Minist~rio do Trabalho ni.o havia praticamente 
aindu se desenvolvido o mercado de pap6is. A poupanca 
era rraticamente limitada ao FGTS, poupança obrip· 
Lória. Auim, a rererencia por dinheiro em caderneta de 
poupanç• era irreal, na prática. Mas, o principal6 que 
J1.1rbas PaH!Iarinho usava falar 10bre u aallrio mfnimu na 
l'V por uma ra1ilo 5impla. Ele, Minis1ro do Trabalho, 
era Presidente do Conaelho Nacional de Politica Sala· 
rial. I-' alava 11obre politica u.larial e toda pes50a respon· 
o4velsuhe que allrlo 11l•l1110 oio lluo polftln. Era deci
dido o valor do aumtnto, a cad11 ano, exclusivamenee na 
a\reu econõmir:a do Governo c nlo na área social. AI e~r.
plicaeôeli que Jarbas f'a5!1Brinho dava, com a utilizaçlo 
do quadro negro, em ~CU estilo próprio e didêtico, eram 
sobre rnfduo innacionêrio, teorema de Thales, produti· 
vidade, etc. Nada di~MUJ tinha aJao a ver com o saJArio 
mínimo. Dila-se, por verdadeiro, aliAs, que durante todo 
o tempo de Jarba• l'lc.,.rinho. no Ministtrlo do Traba
lho e Previdincia Social. o menor sallrio mfnimo ••onde 
se ~iluava o Pu.r.A" foi aumenrado, ao inv65 de diminuir. 
BaMa comparar 01 da.dos estatfsticos nistentes. Ao mes
mo tempo. foi Jarbas Pas5arinho quem proporcionou o 
primeiro abono Ralatial. desde 64, quem mudou a lei 
para beneficiar o trabalho assalariado. e muitu vcza 
provou, nesle PlenArio, que se re.ssente de sua falta, que 
os próprios relatórioa do Banco Mundial afirmam de 
que os suiArios d05 trabalhadores das cateaoriu orpni· 
zadas melhorou, em valor real, depois que Jarbas Passa· 
rinho conseguiu alterar a lei herdada de 64, quando o 
resíduo innacionArio passou a Hr corriaido obrisatoria
mente, de acordo com a lei que nele teve inspiraçio, sem· 
prc: que entre a previailo e a realidade se dava uma dife
rença om desruvor do trabalhador. 

Assim, tomei o privi16gio de defender meu querido 
amigo. de quem fui Vice-lrder nesta Casa, e que~ um doa 
títulos que muito me honra, e que farA pane. natural· 
mente, das minhas memória. f.le merece. c:otno Mmpre 
merccc:u, o respeilo, o IIJ)reto e as homenagem da Opo
sição que reconhece o talento de Jarbas Passarinho, que 
rui um homem que, tendo sido aovernador revolucfo
nArio, re5peitou a dignidade humana, adotou como, de 
resto, cm toda a sua \l'ida pllbHça um código de honra, 
quoe ~empre foi, a par da inteliatncia primorosa e cultura 
sc."mpre reconhecida e proclamada, o amamento de uma 
rer!iQnalidade marcante que enriquec:eu esla Cau com a 
sua fmS'-í~BCm. e que q. constitui um dor rnaiote5 exem· 
pios de politico e de eidadio de que diapat; a vida públi.:a 
brasiJe.iru. 
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O Sr. Ulz Cal'alanle- Pl."''mile V. Ex' um·apart.e? 

O SR. LOMo'\:-iTO JCNIOR- tom muito praier, 
nuh~ Senador. 

O Sr. Ulz Catalaate - Senador Lornantu JúniOr. 
embtua esteja eu au~~ente das fileiras do E:d:rcito hi mais 
d~ ZO anos. precisamente hú 22 anos, embora isto, alê 
h11je nao He e'tins;uiu a minha centelh11 do espirita de 
WfJ'IJ. F. uma das manifestaçc;ies do apirito de corpo to 
miliz.ur. d01 utiva ou da re~erva, BC rqojijar, torcer, 
vibrar. quandu vi' um anligo companheiro de farda, RI' 

rclit. n,, desempenhd de funÇÕes piihlicas. foi o qur 
lk.'Onteceu c:omiso aqui, enquanro Jarbar Pauarinbo foi 
Senador. na te plenário, juntamente Cl)m V. Ex• e muito!l 
outro,;. F.u me regojijava, .eu mr ufanna. eu me orgulha
"a dn meu querido l:xf=rcito, em ver u imenso brilho, o 
fulgur.m1e desempenho du velho camarada. F. nilo so
mente o de5Cmpenhd de J11rhas Passarinho aqui ne5te 
pl~nário, mas o ~~eu exc:e,pcional d.:~cmpenho nos Minis-
1\:rios que dirigiu. ,\cho, pois. justls5imo q1.1c V. Ex• este
ja up.lra pmtando uma homenagem a este nosso Jrande 
c querido Cflmpanheim, homenagem à qual eu me UlfiO· 

cio, vnlunti\ria e muito honrosamente. Parab~s a V. Ex• 
pclw. palnrafi que pronuncia cm louvor a Jarba5 Passa
rinho. 

O SR. LOMo'\N'J'O JONIOR - V. Ex•, alii5. inter
preli,U muito bem, Senador Luiz Cavalcante, eu niio vim 
aqui respond.:r a nirt~u~m. Eu criei nest11 Casa um clima 
ck amimde, ru tenho 5ido honrado e ainda h4 pouoo rc
t.'ebi a manifcstaç;lo umlnime desta Casa, para que eu 
nL"n.:c:sM:" u I' V ice.-.. Presidência, eu ,'fiei aquclc ambiente 
de ami1.ade, porque Deus me privilegiou'cum um tcmpe
ramenlo c.:pan5ivo, que t11 "C1'.es ai!- exapra..e, mas qu.e 
é meu e n;lo Pl'!i.Sl'l n1ud11r dt.-pois que atinjo o pinc:aro da 
maturilhldc:. 

t:u quis vir a esta lribuna prestar uma homcnq.em e. 
nau mponder a ninguém. Nlo quero polemizar com 
ning:uém. nilo dntjiJ. hoje, nesta tribuna, discutir com 
ningKm. desejo acolher, favor6vci1 ou nlo manifes
tações 11 tclipeito dt uma fisura que considero lvuiJBr, de 
uma fi1ura que COI'I&idero ímpar, de uma fiaura que COD-

5idero um paradigrnu. de uma Raura que foi um exemplo 
duranle os ànco anos que junaos e.'ilivemos, aquj nesla 
Casa, e durante as c,lécada!l de amizade que manti'IC:m05 e 
que. ao lonso do l.eJTJpo. se solidificou. Qui» dizer atas 
palavr.ls para homenQe"olr o homem que nlo foi para a 
J)lanfc~. porque homens como Jarbu Pasaarinho vi.o 
pura a planície apenas para melhor comtemplar os 
pinQI.ros e quando voltam ao IUJar merecido, retornam 
ao cume da mont•nha, onde ele nlo deveria ter sido 
arastado. F. todas as veliCS que galso o cume de uma 
montanha olho para baixo, porque para bailO eu tenho 
que voltar, se nós ucendemos da tc:rra, ascendemos do 
pó c ao pó temos que voltar. Nós somos humanos, mor
tais, temos oa n05105 altos e baixo5, aa nossas cu meadas e 
as noua5 planfcies. 

Jarhus P'ol55ilrinho volta il aameada, volta ao lupr -
que ele bc111 merece -. porque um homem. da sua esta
lura, da sua compctincia, do ICU aplrito p6blico, do seu 
patriulismo, nilu pode de li sair. Era o cadete, e era líder: 
era o aluno da Cul~io Militar, e era llder: Governador, 
era lidc:r; Senador, erillider; MinisLro, era lfder. Onde es
teve ponlilicou c roi llder. Scrlt. Jlder no Minist~rio da 
Pre"idQ:i,u Social nuvamentc e Rri: llder, de lodos as Mi· 
ni!lilr05 neste Governo. pela exaçio, pela honradez no 
cumprimento do dever. pela maneira. atencioll et,m que 
illendc a todus. e. SQbn:ludo, pela condição principal que 
ele da:lurou no dia da &ua posse: •·al!lumo o M'inist~rio 
como politico, como politico militante que sou". Aquilo, 
para mim, .:ulou profundamcnle, porque sou daqueles 
que nilu me '\"'roem ulinnar que sou um politico prolis
rional. Vou morrer na pulitica, se Deufi me pcnnitir, gc
nero!iO que sempre roi comigo, hA de permitir que cm 
mali-ria polilica. •:ja na plankle, Jeja no monte, ~eja no. 
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baixo ou na1 uhuras., que eu morra intesradu na politiça, 
vivendo aquela prolissio que elcsi como projeto primei
ro da minha existtncia, vocaçio irresistivel que me le
vou, que trouxe o filho do pequeno aaricultor, do mo
dc:slo dono de uma p:quena lojinha, As curneadas do Se
nado da República. 

Sr. l'residc:nu: e Sni. Senadoi'CI, vou eoncluir, vou con
cluir rara nilo polc:milõlr. Jarbus Passarinho, alinno acm 
ra:ciu de """ntestução, é a maior liderança que despontou 
no!l huri.mntes da Pútria após M; e eu diria eom toda in
ruM:: niDMUém De.\IC Pais pO!!iUi maiores quaJid&de5 para 
e'en."Cr c1 mais ullo mónus praidencial do que a liJ,ura 
que enalteceu este J)ilrlament,, e exerceu com in\·ulpr 
c.-umpelhdu todas as mi15ôes que lhe ruram confiadas. 

l:::ra o que tinha a diler, Sr. Presidente. (Muito bcm!
Palma,..) 

O SR. PRESIDENTE CAim ir Pinto! -Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. R" AMAR FJIANOO CPMI>B - MG. Pronun· 
cia o quinte di1..:ur10. Sem revisilo do or.ador.) - Sr. 
Presidente c Srs. Senadora: 

Sr. Presidente, apresento a V. &• o sesuinlc requeri
mento: 

""REQUERIMENTO 110• 8S8. DE 1983 
Senhor Prc5identc, 
Requeiro. ouvida a Casa c com Cundamcnto nos 

arlisos 1S, letra a, 76 c 77 e seus respectivos par6-
araCus do Resimento lntl:'mo, seja criada uma Co
milisolo &pec:ial, cumpn5ta de 1 (&etc) membros. 'PII· 
r a, no pruzo de 90 (noventa) dia11, examinar e avaliar 
111 denll nciw; sobre Craudn nos Cretes de distribuiçlo 
de deri ... ·adO& de petróleo, bem como a estencãu dos 
subsfdius ~o.-onc:cdidos uo setor petrolífero incluliive 
e~trutura de pre~w-u5, c:um base nas grave5 dcnLincia5 
do J..,.l .. Braollo, Clllftlo BrozH"-e e oulro• 
órgão' da impn:n!iU nu~innal que ntil,, a envolver o 
Con5elhn ~acional do Petróleo. (documentos ane
:~o,.) 

Sala da' Ses5Õc:s, 2:! de mwembro de 1910. -I ta
-r Franeo." 

Sr. Pre5idente. \"OU anexar a L"fote meu requerimento al
suns document05, particularmenle os reCcrentes à im
prensa nadonal. e &a5t:J.ria de lembrar que. ainda hoje, 
na Comisllio que examin:J. o problema do l.este Euro
peu, numo interpclaçüu de S. F.x• u Senador Joio C•~ 
mon uo Mini5tro das Mina5 e Energia, que fazia o seu 
depc.ftmento ãquelu Cnmi•ào, o Ministro Cáar Cais 
teve a oportunidade de di«r que já foi aberlu -.e veja, 
Sr. Presidente. a importância da in5t:J.Iaçlio dctl!iil Cnmis
silo no Senado da ReríihliLil -que jA foi aberta na Mi· 
nilt&io das Minas e F.nergia uma 5indidnc:ia e e'ta 5in
didnc:ia seri dirigida J"'CIO Con5ultor Jurfdico, o Dr. 
Anfbal Craveiro. 

Srs. Senadores, salvo interpn:ti~~;ào diFerente. ouvi ain
da de S. Ex.•. o Sr. Mini1tro das Minas e Ene1Ji&, ao se 
referir ao rato, que em relilçào ao rei'Siln:imentn de fretes 
rJCtlci"'· HSC5 realmente exiUem. paniwlarmente no&
lado de Gni6s. 

Portanto. Sr. Pre5idcnte. ao encaminhar esse requeri
mento a V. Ex•, e5l0u ceno e convencido de que a Udt
rança c:kl Governo vai aprovar a con5tituiçiio destaco
missão especial. 

E. vou mais adiante. Sr. Presidente: ainda ontem. no 
debate aqui estabelecido não IIÓ com o Senador Jos6 Fra
aelli, mu com o ilustre Senador Hélio Gueiro&, lembri
vamos nós o prnblrma do rec:a10 do Consres110 Nacio
nal, nzlo pelu qual estou enviando à Mesa o seguinte 
projeto de resoluçJo: 

'"Ex.tingue o§ 3• do an. 71 do Rq;imento Inter
no do Senado Fc:dc:ral. 

O Senado Federal raolve: 
An. I• Fim rcvosodo u §;lo do Kn. 77 do ReJi· 

mento Interno do Senado Federal. 
An. 2t Esta Res.oluçào entra em vigor na daJ:a 

de sua publi\3cão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçin II) 

1: a seguinte a justinc:ativa, Sr. PI'Ciiidente: 
Faz« miller que 05 nahulhos da11 Comilliies &

pedais, !o.Tiadas, IJeralmente, por denllnciOI de l'atos 
de relevantes inlereues nlll:ionail, nilo aejam inter
rompidOR durante o período de reces10 parlamen
tar, CC~nforme di!pÕc o§ JY do art. 77 du Resimento 
desta Cua. 

0 prOC:CII50 de invntl;acilo. apuraçiio de Fatos, 
exame e atudo, MJbretudo a travá de material For
necido pela Imprenu. requer uma realimentacilo 
permanente. 

Normalmente nsas denllnLiiUI, forças mntivado
ru da5 criaccle11 de CumiMÕa &pclt'iais. eclodem, 
evoluem ou involuern ao sabor dos intereues jnr
nGUIIticos e polltic:os que dnpertam. 

O pragmali!lll'lo d01 proc:cao dinâmicos de in· 
vntigaçlo e ntudo necessita do surgimento du fa1011 
novo11 e da ap1111entaçiio de resultado• concretos. 
Uma inveslisaclo feita par tais Cnmiuões, ainda 
que sem aCeito formal, ainda que ni.o possa ter suas 
c:on~o.iusàe5 apre~~entadas A discu•ilo fora do parlo
do lesislativo, nin pode ce5118r temporariamente, 
10b pena do desintere511e doa meio11 de comunicuciu, 
que levariam. ratalmenle, ali denún~ia!lapracrnadu 
à morte prematura. 

Visando ll preservaçio du re~ponsabilidade do 
L11islativo 6 que apresentamo& tal propDAiçilo. 

E, aqui, chamou atenc;loda Ca5a, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores: 

A revopaçlo do supracitMdu par6gr.afo permiti ri, 
tamhém, o Cun!!ionamento da11 C"mi!lliÕn Parla
mentares de lnqut-rito (art. 17RJ durante o período 
de recosso. 

Sala da• S..""'•· 22 de novembro de 1983. - Jto.. •r Fnlleo." 

Portanto, Sr. Pre5idente, se a Ca&a acolher e&te projeto 
de U"'iUiuçao, tanto illi L"OmiWos especiais, como a5 Cn· 
missões P..arlamentara de lnquCrito puderão, no receli!kJ 

do Cungre,SIJ Sacil"'nal, ter o seu trabulho desc:nvolvido 
normalmente. 

Cn:io. Sr. P~idente, que este projeto de resolução 
que !."Ira uprc:11ento a V. 1:"' para exame das Comi51Õcs 
ltcrmanrntes e. partieulannente, da Comis53o Diretora. 
de~r·eria mere<:c:r, se me permite, respeitosamente, uma 
a(!ilio~:açiiu. para \lUC pc.155amn~~o apro\·6.-lo se assim enlen
den:m O!<o Sn. Senado,.,., antes da ret:eli!kl do Congi"Cii'CJ 
Sa~il,nal. 

Sr. Prc:sidente, ao propor a criação dessa comi:slio n
pedal para e'uminar e!LIIa!li denúncias que atingem o 
Conselho !'la~i,>nal do Petróleo e, ao mesmo tempo, 
urrcsentar este projeto de rc:solucão, creio que complr
mcnto. que f«ho. nu momento. o circulo, até que o Con
Jr.rt."'iJn Sacional possa reõllmente apresenlar uma emen
da li. Cunslituiçilo, diminuindo o prazo dilatado no rcce5· 

111 que ,,ra t- mantido pela Conalituiçlo. 
Encaminho, porlanto,a V. ~x'. Sr. Presidente, o pedi

do dntu (.'omis.do· e5pecial, bem como este projeto de 
re5UIUIOàU. 

F.ru o que tinha a di,.er. Sr. Pre5idente. IMuilo bem!J 

IJOC"!'MENTOS A Qllf." Sf: REFERE O SR. 
ITAMAR FR.4NCO. F.M SEU IJISC"IJRSO: 

Gonro do ,reoldente do c:-.p ...... "'""' 
O Presidente do Conselho Na~iunal da Petróleo,aene

ral 01iel de Almeida da l"osta, autorimu ~o."OncaliÕes 
paru e"ploraçllo de um po'Sto de gasolina a seu genro, Ju
si: L.ino Cypriano. e também outra'i duas conC'CiiSÕC!I ao 
!oO'"io dele n,, Auto POiit" Santu C'ecflia, Ubirujara de 
,\Iene-ar t\YC'Iino. que desde 19RO \"C:m aplicando o gnlpe 
d11 frete, que já lhe rendeu muis de Cri 36 "lilhclcs, c:crcu 
de CrS I milhün P.'r mh, pagos relu próprio C'riP, a 
lilulo de ressarcimento de fretei. 

Quana-feira 23 5485 

Ubirajara de Alencar Avelino obteve do general Oziel 
uutmi.~:u~wilo pura explorar um posto de gasolina na BR
IS3, Km K29. no município de Miranorte-00, fundan
do, junto r.:om Mois611 ~osueira Avelino, a Di5trihuidora 
de llerh,.udos de Petróleo Atalaia Lida. E518 firma foi re
sistrada na Junta Comer~ial de Goiás aob o nllmero 
52.211022H08.J. par deopacho de 17 de abril de 1980. e de
\~ria ter entrudo em atividades comerciais no dia 30 de 
ohril do I'IBO. 

(lhirl\iara e MoiKs Avelino criaram uma filial do Ata
laia. após reL"C'hercm outra concessio do CNP, SCJundo 
..:onrralo resi1trado na Junta, datMdo de I• de novembro 
de 191C 1. O no"·o JKHitO fiça no quilômetro 740 da mesma 
BR-1.53. na município de paraisu do None, GO. 

POSTOS I'ANTASMAS 

Ma" Cile8 postiJ8, embora ntivesscm na li11tapm de 
po5tos m-cndcdorts do CNP, como estando em funcio· 
namento desde ~ttemhro de 1980, nunca haviam entrado 
em atividade. Eram poslos fantasmal. cuja principal 
funç-.lo era rec:cbc-r notas Frias, que eram depois utiliza
das para cobrar fretes p8J05 pelo CN P, em razilo da por
taria que determina um preço llnieo em todo o Pais pan 
derivado" de petróleo. 

1:!1151.: e ,, chamado solpe dos fretes, que envolve virias 
pessoa5. alem ck'• proprielirios dos p01tos. Tamb&n .. 
til'' n'' neg.X:io o gerente da base: di11tribuidora da Shell 
Bra11ileira de Petróleo em Goiãnia. Theodorio O. Gui
murilc5. que emitia as nota5 e reclamava o ressarcimento, 
e a11 empre5as transportadoras de derivados Ferreira, Ja
..:arezinho e Tran5wanzitu que, 5CJr:Undn &5 nota11 fi&eais 
fria1, .. trunspmtam"' o oombusUvel da ba~~e at6 o pnato. 
~a \oerdade. Cli5C comhusth·el nunca saiu da distribui

dur:J.. C quando sai e desviada paru OUINI posto5. 
l!'su verdadeira Ulisuciacil.o para IIBquear 01 cofres 

pllhli~o.-o!i - que na Itália ~chamado máfia ou L"OiiB nos
Ira- lambem prec:isava de ter ramificações dentro do 
C"~P. pois. do contrario, nunca conseguiria aplicar um 
,:olpe dCS!iCI e fil!ar lanto tempo sem ser descoberta. 

Na liC(I:Unda parle da solpe. 81 notas frias silo apresen
ladas U Divi5;la de Ra58rcimento do CNP, Difin-2, que 
a" quita, a litulo de "ressarcimento de fretes". 

Pela5 nula5 filiCBis que o Correio llnullleae recebeu de 
um funciODiirio do CNP, a Distribuidora de Derivados 
de l'ctróleo Atalia Lida, revendedora da Shell. estabele
cida nu quilõmctro 82CI da Br-153, faturou, no perfodo 
de~ dt maia a 16 de ali!n5tO de 191t2. um total de 378.250 
litro~ de óleo diC!Iel e gasolina. 

Como o Cn:t.e Goiãnia-Miraccma era de Cri 11.23 na 
estruturu de preço5 de ma•o de 1982, a Mãfia dos Cretes 
futurou neste5 quatro meses CrS 4.247 milhõc11. 
C ;.dculundi'-5C que os posto& .'\talaia estio operando des
de JO de abril de 1980, acaundo liCU contraio 10cial, nu, 
uinda. JO de 5L'I.emhro de 19MO. segundo a listagem de 
rost!JS renndedores do CNP. Coram faturadÕI mais de 
36 milhõc:5 de cruzeiros att- hoje. 

Qu.andu a fi'!!ali1açào do Cr\P finalmente dCiiCObriu o 
solpe, em mal\.""'' de 1983, foi pedida a cassaçio do reais
lN da ,\tuluia e a dc~r·oluçllo do montante de fretn res
liarc:idos. ma~ apenus durante o perfodo de S de maio a 
16 de agnsto de 1982. O que 1isnifica um lucm deCrS 32 
milh&.'ll, no mínimo, para us memhro5 da mAfia des fre
tc5. 

JU'itamentc quando a fiscalizaçilo I"CC'Oihia as nolas 
frias que confirmavam o aolpe dos fretes de Ubir.Uara 
~o.-um o I'""'" Atalaia, ele e J"K Li no ('ypriano iniciavam 
sua soc-iedade em maio de IQ82, no Auto Posto Sanla 
Co.:ilia Ltda. 

Dono eonllmo • diz .,. I lopl 

o genru do presidente da Conselho !'lacional do Pt
trólei) - C~P. General Oziel de Almeida Costa, o 
~r:c.ilop.l' J,,.f: Linu Cypriano, confirmou ontem que ha
" ia rã."('bido oon~o."CS~àu de seu sogro para explorar um 
po.,to de ga11olina no 1:.51:~do de Goii1. mas I"Ciililltou que 
'"tudo foi feito ICI!lalmC'nte" e que. como cidadiu hrasilei-
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ro, tem o direito de requerer, comprovar e vender postos 
deaamlina. 

José Lino havia ncsado ser propriet.6rio de postos de 
gusulina nO Distrito federal, ma5 admitiu ao Correio 
BruDI.-, cm ligaçiln lelerünica de Bclán-PA, quelem 
\l'li.rias ath·idadcs na área do petróh:o e da mineração e 
que como emprcs:i.ri\), tem o direito de fazer negócios, e 
que nil!J vai dcixur de concretizA-los porque tem um so
gm que i: Presidente do (.'~P. 

José Lino disse: que o Aula Posto Santa Ccc:llia Llda. 
j6. foi vendido, e que nio responde pelos atos de: seu anti· 
s:u &ÕCio. Ubirajara de Alencar Avelino, membro de uma 
yerdadeira mi\ lia que explorava desde 1980 o aolpc dos 
fn."lcs. . . 

O çontrato social do Auto Posto Santa CecDia, que foi 
fundado por Josi e Ubirajara, ra:ebeu o nllmero 
52.2.0032471.6 na Junta Comercial do E5tado de GoiAs, 
sendo deferido no dia 5 de maio de 1982. Segundo Jos6 
li nu, o posto !iÓ enlrou em operaçilo em junho de 1983. 

Nu contrato, o genro do General Oziel de Almeida 
cita como re5idCncia a rUa 21, n' 133, centro, Goiini"a. O 
posto também fiL-a ne5te mesmo endereço, rua 21, n' 133, 
sendo que, posterionnente, a sede da sociedade foi trans· 
ferida, n~J dia 12 de maio de 1982, para a avenida Sio 
Paulo, e5quina L"l""m avenida da5 Bandeiras, quadra l,lo
tes I e 2. em Vila Brasília, Município de Aparecida de 
Goiiinia - GO. 

Jult Lino di111se que nilo inr.:orreu em falsidade ideoló
aica por ter citado o mesmo endem,.-o da &ade do posto, 
porque tem várias residCncias no Espirita Santo, Rio de 
Janeiro, Bra111ilia, Goil111 e ParA. e que apenas fez aquilo 
pnr (a,ilidadc admini5Lriltiva, 

O genro do General Oziel de Almeida entrou no CNP 
em abril de 197b, e deixou a Comissão de Base e Termi· 
nais de PetróiN e Derivados do Con5elho no dia lO de 
deten•hro de 1980. 

s.po ............... de llrllla rantuma 
Operários da construlora Matc:r reinit.iaram ontem de 

manh;l as ohra111 do p1lsto Pet.-obral. Cnmt:rcio de Deriva
dus de Petróleo de: llrusllia. na 309 norte:. de propriedade: 
dos filhos do General 1-"ranciM."' dus Chagas Melo Soa· 
res, u55er.sor do Grupo F.XL"CUtivo para a Racionaliz.açilo 
de Cumbu~~otíveiA. OC'ra~ órgão do Conselho Nacional 
do Petróleo - CNP, enC"arrq:ado de emitir os pareceres 
a rc:spc=ito dos pL-dido~~o de abertura de novos postos de 
laflolina. 

o posto IJea)bral rat p~rtc: dos &ele postos que consti· 
tuem o chamad~J escândalo dOA postos de p.solina do 
CN 1'. e fui concedido a Josl: Henrique Lopes Soares e 
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Luis Fernando Lopes Soarc:5 pelo Oeneral Otiel de AI· 
mei\Ju Custa. Prc:!>idente do CN P. Esta firma, Pec:obral, 
era uma linnu fantasma, nilu existindo resistro seu na 
Junta Comercial do DF. LeplmLonte, a Peçobral e5taria 
impedida de comercialit.ar qualquer produto no Distrito 
1-ederal. Mas, ao que tudo indica, isto nlo innuiu na de
ci~~oilu do Presidente do CNP, que deferiu a conc:esdo. 

l:11u aut~rizaliio pura abrir postos tem oriaem na 
pr\)ib•!iUO. pela Portaria 22/77 d~ C~P. da abertura de 
novos postos em qualquer ponto do território nacional, 
a nüo ser em 6rc:as pioneiras, ou onde o con1umo o justi· 
tique. Uma docisiio plenária do CNP, em outubro de 
1971J. deiL'SIJU exclusivamente ao General Oziel de AI· 
meida a compell:ncia para escolher e jula;ar da convc
niünciu du instalaçilo de noYOI postos em todo o Brasil. 

Quando a imprensa denunciou, em maio passado. o 
1rârico de innuencias dentro do CNP, orisinando o es
,undalo dos postos de aasolina, Oziel disse. cm depoi· 
menta na C.omiuão de Transportes da Cimara dos De
putadu5, que dos 800 poÍtos autorizados por ele desde 
IQ79. apenas quatro haviam sido resistradOA em nome de 
parenta de runcionários do órailo que preside. 

Otic:l di!i.'iC uinda que: ••se alaubn me provar que alaum 
pu"'to foi conL"Udido Km cumprir a legislaçlo, eu canc:c:lo 
a conCC5SUo e abandono o CN P". 

A imprensa voltou à carga denunciando entlo irrc:gu
laridadL"S, provando que: tri:s das lirmu que reçcberam 
as conc:essõe5 eram rantasmas: Aloisio Medeiros ~ua
rez. da 31S norte:; Pa.-obrai-Comf:rciode Derivado!lde 
Petróleo de Brao;iliu, na 309 norte, e Luis Dircel Picinin, 
"'' Setor de lndllstrias Orâficas. 

Oti~l nao cumpriu 'ua pr~messa de cancelar as con
cessões e sair do C~P. enpnou os DeputadOJI-"ederait. 
a npini;ln pC.blicu nacional e o Ministro das Minas e 
Energia. Ci:sar Cais, pois concedeu mais do que quatro 
\JuH 8110 'once~~osões a parentes de runcionários e a seu 
rn\rm, genm ele concedeu um posto, o Santa Ca:ilia, 
cm muio de I Q82. 

0!1 quatro po5llll que foram concedidos a ptrentC!I de 
runr.:ionári,,s 11110: o da QNM IS- Ceilàndia- A firma 
ltraL"Up:l. do!l irmllos Lopes Soares, lilh01 do General 
Lopes Soare5, d,, Gerac:-CSP: o da Ql 11, Penlnsula 
Sorte, u Maria Jeanete Carneiro Gomes, esposa de Da
n ii•' Carlos Gome5, i1S5C150r do Gerac-CNP: o d~J Setor 
llotelt:~iN ~one, a Zila Vignoli e Sérsiu Vignuli, respe<."
th.-umc:nte mil.: e innilo de Eduardo Visnoli, e~·B!IIe55or 
dJ direluria de prccus do (~ p e ltUalmc:nte BSSC:SSI)r da 
St.-.:n=taria de Aba5U:cimento e Preços da SEPLAN, e o 
du 309 norte: - du nrma fantasma PeL-obral. 

------. ... . ................................. , .. , .......... ., ....... ~"'-rc.·,:;-;: ·-··. 
~ ........... 
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CONTRATO 5-0CIAL 
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C:O~TRo\TO QUI ENTRE SI FAZIM " ~DIIt UND CIPWl! 

ID o Ull/IAIAr.A r:z: AU~CA/1 AV~&i"MD, para can! 
tltuh;io 4e IIAll Soclccb.l!o pol' Quotas de Respa!!. 

101IIUdado L&dm, 

,J.t)S! 1.1~ CYP:t,!.!lli!, brllllc'li'Oi casado, Coaer.clant~: R! 
tural do Estao:!o do ts;~irno Sl:tto, fllhD de Jo!o C)'Prlln.o O Cacllla 11! 
1olde Cypl'hno, nsll!o:ate nana Capital I n.a 11 at JJS, portador da, 

l
coneln do ldcntidoda n• l,Z07.6Z9, expedida pola Jnn!&ata FiUx P! 
checa, do Estado da Ria da J1nt1ro, • do ClC ~17.SIS.ZD7/5l; '"!ITR.\J,'.iU 

DM At.t~~CAR A"ltl J~O. bnsllelro, c:ata4a, Coaarclan.t•, n.atura1 do E•nclo' 
..:- -

Na cópia do contrato social reJiistrado •m Goitznia. a proua 

Novembro de 1983 

Ozlel-opoi(O 
.. _ ... aa..,.ro 

Laé:n:io Silva 

O genc:I"'JI Ozicl de Almeida Costa, presidente do Con· 
~lho Sacional do Petróleo. benc:f~~:iou seu genro. Jod 
Lino Cypriano, com a conL"CSSào de um posto de gasoli· 
na em Goiãnia. ~esundn ate5tu contrato 101:ial registrado 
na Junta Comercial de Cioiãnia em 26 de abril de: 1982. 

Em maio deste ann, quando a imprensa veiC'ulou dc:
nllnC"ia5 feitas pelo derutadn Hélio Duque (PMDi-PR) 
de COnC'C!IIÕCS ilepais de rostos de 83.1i0lina pelo general 
Oliel a prc:senle5 de funcionario5 do CNP, inclusive dc1· 
se seu genro. Jost- Lino Cypriano dewentiu a acu1ação, 
afirmando que jamais fora benefiLiado com ct>ncessõe& 
semelhantes. quando na verdade desde 26 de abril do 
ano passado !: um dos dois !IÕC'iOI do Auto Posto Santa 
Cec:Dia Ltda., onde participa oom SO por cento do capital 
SOC'ial. 

Nu oc:asião JoK Lino declarou, oonrorme materia 
publicada pelo Jaraal de Bnollla em 19 demuio deste 
ano: 11Nio con!lidero como documento uma folha de pa.
pel datilografado. !ICI11 timbre. que acusa pe150as idõneas 
de fa~ilitac;õcs que nunca ex.istiram. A titulo de que o de· 
putado tomou como verdadeiro um papel destes nin· 
guem sahe. Lamento que Helio Duque, uma pt6Soa que 
nilo C'onheço. faça declaraçi'les apres5adas, incunSCt.~Oen
tese leviana!!. Se fui henefiC'iado para aexploraçlu de um 
posto de gakllina. nllo sei. Gostaria que o deputado me 
dissesse aonde r: essu projeç-J.., e que me d! posto". 

o aenro do t:eneral Ozicl, L"Omo lka qora provado 
com 5!1e documento que '' Jan .. lle Bn.OII publica, es
tava mL-ntindo e sabia qut ha\·ia sido beneficiado com 
um pnslo pois 5ua a55inalUra c~Jnsta do contraliJ social 
do Posto Santa Cer.:llia, registrado mais de um ano antes 
de 'iuas det:lara10ÕC:S n01 Junta Comercial. O aenera.l Oziel 
tambf:m miJ!Itrou 'ier lc:viunu, rorque omitiu~ de infor
mar à ~Jpiniàu púhlic:a que illll dc:claraçôe5 de !iCU aenm 
eram ralsa!lo e que ele realmente havia benefiC'iado com a 
concessão de pelo menos um posto, no Estado de Goiis. 

Aliâs. o aeneral Oziel que quer mostrar uma imqem 
de seriedade: c: 11usteridade, falendo coisas teatrais como, 
ror e~emplo, só dc:sL"Cr 01 quatro andares que separam 
seu gabinete d~J tl:rreo, na sede do CNP. como uemplo 
IIIJS funC'ionáriu!i para e<."On~Jmiar energia d~trica nos 
elevadora, provou asura que sua seriedade 1: apenas 
uma imagem estudada. E55a seriedade denerc:e também 
em seu esporte favorito que t: o de con5iderar a imprensa 
como uma atividade marginal culpada de tudo de ruim 
que acontece no Pail. Ele rec:usa-&e, por exemplo, a con .. 
versar com os jornalistas dc:sdc: que a imprensa noticiou 
amplamente: as denllncia5 feitds pelo deputado H61io 
Duque. 

O general Oziel tambtm admini•r• o CNP como se 
foiiC a sua châcara, al~m de manter no 61Jio um am· 
biente retrógrado, militarista que lembra o nazismo ale
mio. Todos os cargos de importâncias. com exgeçio de 
uma direturid, sii.o ocupados por coron~is reformados 
c:om:mdadOii por ele, pneral. Existem tambf:m outros 
generais em outros escalõe'l e numa determinada ~poca 
ele colooou um tenente rara C"uidar do estacionamento, 
da porraria e da segurança do ediflcio, demitido depois 
de haver ameaçado fisicamente um grupo dejomalistas. 

Mas se na i:poca nilo se conseguiu provar que teu aen· 
m, casado h6 26 anos com sua filha, havia lido ilegal· 
mente benef"tciado com a conc:essAo de um posto, 
provou·RC boa pane das denC.ncias do depul:lldo H61io 
Duque. Ficou prqvado. por exemplo, que dois postos 
haviam sido conL-edidos em nome de dois Olhos do gene
ral Francisco Chaaas Melo Sotrcs, assessor do Gerac
Grupo Exe.:utivo de RaC'ionuliZB!iiiO dos Combust(veis, 
6rg;lo do CNP rc:sronsiivc1 justamente pela aprovação 
dc:~us concessões anta de ir para a aprovação final do 

· aeneral Oliel: um outro posto havia sido concedido em 
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nome da mie e Llm innão de Eduardo Vignoli, que ji foi 
assnsor da Diretorill de preços do C~ P e hoje 6 asse110r 
de Paulo Motoki, na Seap e responsével pelo cAlculo dos 
preços dos. combustivei1: e um quano posto em nome da 
mulher de Danilo Carlos Oome~. tam~m asDsor do 
Gcrac do CSP. 

Hã ainda um nutro aspecto suspeito na C"oncaudl1o do 
posto de gasolina ao aenro do general Oziel. O contrato 
social fui firmado orisin3lmente apontando como 1ede 
da firma. ou Rja, a lo..:u.Uuçlo do pasto_ na rua 21. n• 
133, .. :entro. Goiânia. Na dia 12 de maio de 1982, apenas 
16 dias após a resistm original, uma alteração do conlra.
to mudou a Rede da firma para a avenidu São Paulo, es
quina com avenida das hundeiras, quadra 01, lote5 01 e 
02, em Vila Brasdia, munic.:fpio de Aparecida de Goiãnia, 
tamb&n em Guii.111. Acontece que as concessões são for
necidas eJ.dusivamcnle para um locp1 prt-determinado, 
pois ,, C~P ~ontrnla a distribuiçilo s:eogr6fica dõs pm· 
t011. Como pode então a locali1.ac;ão ter sido mudada 16 
dias após'! Nio M:ria, talvet. a concessão de um sc.gund.J 
posto,jâ que na õlltcraç5o do contrato registrou-R que a 
finna manteria escritório de representação n" enderelr"O 
antigo? 

Ao lavrar o c:ontr.uo social do Auto Posl.o Santa 
Ca:ma Ltda.,o Sr. Jollé: Linc• Cypriano incorreu em fui· 
5idade ideológica. pois decblrou rcsidC:ncia falu. Consta 
«~mo sua re&idincia o mesmo endereço original do pos
Ulo rua 21, n' IJ.J, Goiãnia. quando ele. na realidade, 
nem re10ide na capital de G,Jiâs mas em Brullia. 

Jo,.ol •• Braollfo 1!1-11-83 
eu.., de O.lel: Sabo""' de 50 MDan 

l.a&'cio Silva 

Em janeiro deste ano o pnro di) Jeneral Ot:icl de Al
meida Costa, Presidente do Conselho Nacinnal do Pe
tr6lco, Jnsl= l.ino Cypriano. tentou subornar o fiscal do 
ó!Jio, Edprd Edysio Rondina, eom um cheque de CrS 
60 milhões. revelou ontnn no Jornal de BrasOia uma 
fonte da Diretoria de Fiscaliz;u;ilu do CI\:P. 

Edgard Randina foi um dos trh fiKais que cm misl.o 
de r11calizaçllo em Goiis conKtatou u atividad«'! fraudu
lentas das rnendedoras de dcrivado1 de petróleo Atalaia 
e Wanzila, de propriodade do scnro do scneral Ozielcm 
sociedade com Ubirajara, Moisé; e Eumtlia Avelino. 

Na segunda quinzena de janeiro deste ano. poucns 
di-.-s ap6s mamar de f"erias, dia 17, o rlKD.I Edgard foi 
contatado pelo advopdo Ctlio Prandi, que~ assessor 
do diretor de Fiscalinçil) do CNP. c:oroncl JoK Edeni· 
mrd Tavares de Almeida. e comunicou-lhe que J~ 
Lino (.)'priano Citava intci'Cisado em manter um enccm
tro privado com ele. 

Foi marcado como lnc:al um bar no Setor Comercial 
Sul, onde se encontraram no final do ex.pedientc. oc:asilo 
em que o pnro de Oziellamentou-K que fiiCIÍ!i do pró
prio Conselho preparavam um relatório incriminando 
firmas revendedoras de derivados de pctrólea cm que ele 
tinha intei'CIIC. Em ICJuida, pedindo que Edgurd niln 
conlinuasae com o relatório tirou o talio de cheque. 
ahriu em uma folha em brMnc:o e disse '"At6 Cri SO mi
lhões voei pode dizer quanto quer. 

o r ..... respondeu que nlo razia aquele tipo de """'" 
cio e .nrmou que levari• sua milsilo att o fim. Na oca
silo. o salirio de fiscal do CNP er• de Cr1101 mil. com 
alsumas vantagen5 relativas a diiriaR dt viagem que, de
pendendo da economia que o r11c:al fi~.esae nas viagens a 
trabalho poderia render ataumas aobra adic:ionais ele
vando o saiArio att uns Cri 400 mil. 

O mesmo proc:CIUIO foi utilizado por Josl: Lino Cypria
no com relaçilo ao outro fi.!lc:al. S6rgio de Azevedo Fon
liCCa. O intermcdi6rio Foi igualmente o asseJsor do dire
tor de Fiscalilaçi\o do CSP Cltlio Prandi. e o encontro 
H: deu na Churr81li~uria Chamas. no Sctor de Jndllstrias 
Gr.i.rl\:llS. em 'Brtillia. O genro d.: Oziel, nu hora de pq11.r 
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a ~o.'t1nla, ahriu o taliio de cheques e Fez a mesma persun
tu. colocando como tcN o valor de Cri 50 milhõe~. 

A mesma fonte da Dirctoria da Fiscalização do C~P 
revelou também que o chefe da Divisl.o de Segurança e 
lnfonnuçõcs do Con~~tlho, coronel Wilson Oomes da Sil
\"a, foi demitido no final de junho porque fez um rcda
t6rio ao Servk;o Nacional de lnformaçüe!i comrrome
lendo a \"erdadeira mi fia que ex.i1te dentro do Conselho 
na Arca da r.,;calil.llçào. con ... "CC!iil" de postos e mncessiio 
de quotas de combustiveis. O curonel hoje trabalha 1m1 

uma empre!iól de c:onsultoriu. 
A fonte relutou ao Jornal de Brasllia um cpi!iÕdio ha· 

\"idC'I no SNJ. O n-fisc:a:ll st-rsin f"onseca, a conselho de 
seu pu~ (!e'neral Ary Vuz da Fon'k.-.:u, pr., ... ·urou uma pc:!i
soa no Servi~ pura Fa.u'l' as denUncias na tro1ma em que 
estava envol,·ido e. coincidcntemtntc, CIICC'ntrou uma 
reunilo para tratar justammle do assunto. PoucC'I de
JK)is, che(tou para partic:ipur dessa mesma reunião o ~
runel \\'il!ion, que lhe afirmou que pndia fu:ar tranqUilo 
pontue o SN I tomu.ria conh.c..:imcnla em detalhe das tcn
lati\"Bs de !iuhorno e das demis5ÕCS dos tri:s fiscais. 

Contatado ontem, o cornnel Wilson negou-ac a Fater 
~oment6rios rormcnoriladoli sobre o epillódio. Dii!IC' 
que n31) Sabe iltê hoje, orM:iulmcnte, O motiVO de IUil de· 
miS!iào: "Quem pode muilo bem saber parque fui demiti
do~ o scnerul Ot:iel e o amcral .. Sini"" (~ilton Cruz), 
que na i:poca era o chere da A.gà'lcia Centra.l do SNI. 

A fonte que deu a:5as informaçôc& ao Jornal de 
8ra.J~iliat revelou ainda que o as~~oe.uor do direlor de Fiscu
lilaç~o do ~P. ~lio Prandi, que foi o intermediário 
entre J~ Lino Cypriuno e SCrgio de Azevedo Fonseca e 
Edgard Rondina, na Churrascaria Chamas e no bar do 
Setor Comerc:i-.1.1. 6 tambim advoa;ad.n da finna Super
Bo1sbrãs, o que C inexplicável, pois no cargo que ocupa no 
Cons.elho ele tem aue55o antecipado aos planos de mis
!iÕes fi~ealizadoras e aos relatórios de fiKalização e pro
CCRsos de autuações. 

Sllell ... - ••ol ..... nto 
A ....... soria de Comunic:a<;ãa da Shell do Brasil di

vulgou ontem nota i. imprensa onde nega o envolvimen
to dd emprna nils denlin~ias de fraudes envolvendo Fun
cion!lrio!i do ConRiho ~'-i ac:ional do Petróleo no Estado 
de Ooil<, noti:iud110 pelu Jornol de Brasnia. 

A nota dit: que ••a les:islac;io de preço 6nico dos deri· 
vados de retróleo nus pll&lO!I de scrvi~n implica na exis
liDC'ia de allneu compensatórias de frete!i na estrutura 
de pi"C\.'01. com 1111 distribuidoras pagando os fretc5 às lo· 
adidildcs mais distante5 e posterionncnte ressarcindo do 
CNP 05 valores pq:os. A Shell reconhece que hi risco 
potencial de transpnnadores. prin~o.ipalmtntc propric
t6rios de rede de p05tOI localiado!i em municlpios dit"e
rcn!P, se aproveitarem do si1tema de preço 'C.nic:o, ud
quirindo produtos para os postos mais distantes da bue 
ahastC(:c:dora e entresando-01 n05 m~is pr6xim05"'. 

nA identificação dutas irreaularidades pelas distribui
doras - diz a nota - 6 u.lremamente diffcil, poli ex.iJi
ria o acompanhamento fllico da carsa att o destino de· 
~ll.rado. Apesar destas dificuldades.. a Shell procura coi· 
bir mas prAticai e, ao mesmo lempo dcnunciâ-las 110 

CNP. conforme omrrido com um dos postos c:itacL.ls 
pela imprenq- posto de propriedade da sra. Tere1jnha 
Prudente Valadilo, quando corutatamos que a venda 
dessa revendedora subiu incxplicuvclmcnte'". 

Di1 a Nota que neste caso o fato Foi comunicado ao 
CNP, que desencadeuu as providinc:ius nbfveis. 

A noiD da Shell ditque.com reli1.;ãoao pn~~otn Atalaia. 
de Minmorte. de existe e ~o.'Ome~u a funci,Jnar em maio 
de 82, resiltrado no CN P mb o ~R 0204.34..(), c:enificado 
cm 2S/5/MI. Quandl" uos pl)stus Wanzit.a e Sarna, igual
mente citado!! pckl imrren!IB, a Shell diz que todas as no· 
tll!l de venda,; solh:'itadas pelu fiscalizado do CSP fnram 
encaminhadu~~o ao órgi\u diu 29 de dctcrnbr\J de 19tl2. 
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'"A Shell nilo a~cita falO,; de55il natureza que. alêm de 
a prejudicarem financeiramente. não condi1em cum seus 
principius ~tiiX's e mmerciais". conclui a nota da Shell. 

O CNP - eqllnç6eo 

A opini3o púhlica brasileira I.'ODtinua Jem a satisFação 
que mera."C do Conselho ~acion:al do Petróleo e do Mi
nistério das Min3s e Energia !iOhre a sl:rie de denUncias 
iniciadas pelo Jorul de Bn.lllla, ag,,a acompanhado 
rclus principais órgãos da impren~~oa nacklnal, envolven
d.> aquele õrgio. Se é inaceitável 3 ~o.'l)mptacZnc:ia do 
C~P com relação ao!O ahu, denunciados, mui,; grave t a 
rerusu do r"residcnte do úrsão, gtntral 01.icl de Almeida 
Cost;1. em ,,fcn.•t.:er eA(IIi....,.._-õcs (IUblica!i às d1.."Dúndas. 

Partindo de um fali) de s:ravidadc relativa- a pm!iC, 
pdo genro do general Ozicl, de um posto de sa5olina em 
!iOCi~o.'Ciude com uulras pcssoiUI em Goiânia - 111 den6n
cias !õt il\"l)lumaram e h,1jejâ regà.tram fatos de proFunda 
grnvidadc, oomo ameaças de morte, lcnlalir..s de suhor
nCI, c 3 ... -ompm,·açã,, cada ve.~: maior de nslo envol\i· 
mento 00 genro cm ne~óc:ios iUcit""' na lirea d:.1 distri
bui.;ilo de dc:ri\·ados de petróleo. Mesmo se nàu ll{!i!llse de 
maneira fraudulenta na!ll cmpre5a!ll de que particira. o 
s:enn.l jã teria sohre si a suspci.;ào de que usara de sua in
fluencia pa;!õoal. pela própria condição ck· senro do a.c· 
nc:ral OzieL junto u e~ealões inferiores !.lo Conselho para 
ohter fa.::ilidade,; nu~~o ~o.'Oncc55Õe!i c na optra.do fora d3 lei 
de sua5 alividudcs na :irea da distribuição. 

Até o mi."IRiento, dtve o C~P ou u Mini,;t&-io. as se
&Uinteo; explicaÇÕe'l ü oriniilo p(lbli.::a: I) A con ... -csRiio de 
um ('OitO de @.asc.llina no centro de Goiãnia a u.mu firma 
da qual ~o.'l)nslan como s6cio o Sr. Josf: Lino C)·priano, o 
senro, preencheu os critiorios estabelecidos pelo CNP 
como •ca50s ex.cercionais" em que nova1 coneessões po· 
dcm ser expedida!i? :!) Qual o interesse que o genro tem 
nas firmas Atalaiu e \\"anzitu. cujas atividacles foram 
c:tJnslatadas como frauc.lulentas por três fiscais do CNP 
cm mi!i!io fl\Calizadura na bu!IC de dislribuiçio da Shell 
cm Guiõnia? 3) Por que o chefe do Sctor de Planejamen
to de fiKalilaç:lo do Con5elho c os dois fiSC"ais que cons
tataram a!l fro1udcs da Atalaia c da Wandtae elahor01ram 
um rclalúrio, datado de li de março de 1983. foram de
mitidc's no dia 12 de ma~ :lc 1983? 4) Por que o cheFe 
da Divisiu de Sesurança e Informações do C!"JP fl)i de
mitido loso após elaborar um relatório sobre as ativida
d" do gcnhl duseneral Ot:icl e o envolvimento do Con
~elho roi demitido apÕII enviar eue relatório ao Serv'-o 
Nacional 1k InForma~ Existem ainda outros poolos 
a merecer explicaçõe~, ma11 o esclarcx:imento dcuesji sa
tisfaria, em grande parte, a opinião pública. 

N5o acrcditamo1. em principio. que o general Oziel de 
Almeida Costa lenha algum envolvimtntcJ pa50&1 na 
maneira pou~o.'O ilibada com que o ConKiho que pi'Ciidc 
vem se componando com relaç;lo a csse5 negócios irre
gu)ares. t muiro mai5 provâvel que ele tenha sido envol
vido, tm sua hoa fi: de militar que aprendeu a delcsar po
deres a suhordinado1 e asora se tranque, assuslado, pen
sando em comll agir em relacia l vinda a público de.SIIls. 
ocorrénc:ius. 

Nilo filrá hem i sua imagem de ausleridade, por6m, 
tua omis5iio diante desliCs fatos. O gener-dl deu ordem a 
tod05 os fun~ionlirios do Conselho para que niio prestem 
declaraç..'lCR SIJbre o a55unto a jornalistas. Foi mail alán, 
ordenou a seu chcf'c de Gabinete que niD preste decla
raÇÕCI nem mc!IITio a escalões superinre!i do Governo e 
teve prova di150 o Gabinete do MinistN das Minas e 
Energia ao conta~o.1ar ontem a chefia de Gabinete do 
CNP. e ser infonnlldo dt que o aeneral Ozicl não daria 
explicações. E'iperumo!i que o pre5identc: do CNP nll) se 
esqueça que al~m de JeUS supc:riore~ te,\rilo)Js possui um 
superior de fato: o Presidente da Repdhlica, que o no
meia pura ,, ~o.'ilrgo. 
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ESCANDAWS 

Torrloelsdeaiaclu 
E o pnol._ do OiP • alo 

Primeiro, foram abordados com tC'ntativas de IUOO,... 
no. Depois, f~rum ameaçados de morte. Finalmente, 
perderam ~eus empre11:m. Para Bn:nno Calpro, Edegard 
Eg)·din Rondina e Scrs;io Aze"edn Fon.:ca, fiscais do 
Conselho Nacional do Petr6bJ, estas foram as conse
qUências de lerem dc!ICObcrlo, dur.1nte uma misslo fisaJ.· 
li7.ador.s em Goi:inia. os negócios frauduh:ntes pratica
dos por JoH: Li no Cypriano- genru do presidente do 
CNP, g"'-neral O.del de Almeida- e seu sócio t:birajara 
de A len~ur A vclino. 

Os fiscai1 elaboraram c a!iliinaram um relatório denun· 
cianOO as ir~sularid:uks no dja li de março último. e 
foro~.m demitidos do CNP no dia quinte. Antes., Ser1io 
Fonfoeca fui amcu._ ..... do por Cypriano. que tamhf:m ofere
ceu a Edegard um clK.-que de Cri SO milhões para que 
n3o assinus!it o n:latórin. 

Procurado ~nte, cm BrasDia, por auessorc:s do gabine· 
te do minisuo da11 Minas e Energia, Char Cais - que 
de~ja\·am explica~o-ões 5obn: o ca50,jd que o CNP i vin· 
culado àquela Pll.\tu - o general Chiei de Almeida 
r«U50U·»e:' a pn:!Ciur ellclarccimenlos sobre o acindalo. 
Os A51õC!õsores de Cais, prc<1Cupados com possfveis reper
eussões nesuliva5 do caso para o ministf:rio, receberam 
através do chere de gabinete du prc11idin~o.ia do CNP, co
ronel Milton Tavam, u lacõnica n:Rposta de 01iel: ele 
mandou diler que não tinha nenhum esclarec:imento a 
pres1ar e que prtreria manter silindo sobre o caso. 

O(et"bl ''puro•" 

Si'rgio Atevedo Fonseca. que está no Rio, onde aeom· 
p;mha seu pai. o general Ar)" Vaz da Fonseca, que sol"reu 
um enrarte, connrmou todu 1111 den"llneias sobre po5tos 
••rantaflmas" de Avelino e Cypriano. O gcnro de Oziel, 
SCBUndu Fonseca. lhe propõs o JXIgamento, em dinheiro. 
de uma quantia ••em aherto'' para que nlo fosse elabora
do o relatório. Ele informou tambán que Cypriano man· 
linhu contratos parlieulilrCS com Avelino, uma vez que 
seu nome não podi:J tonstar na razão social das empre
la!i fraudulentas, da·ido à sua condiç&o de &5C550r doso
gro, nn CNP. 

Outro fiscal que assinou o relatório, o capitio Brenno 
Calgaro. cru, na Cpocu, chefe do Departamento de Fisca- . 
lizaçilo do CN p e tamhém conrll"mou III den"llncias. Cal
,.am disse que atê hoje nlo sabe porque foi demitido: 
rontou que t-Ji chamado ao derarlamenro de pessoal. 
onde lhe foi solic:itado que pedisse demisdo e. diante de 
5ua rewsu. foi e1oncrado .. por 5eJ" di5pC11!<.6vel aos ser· 
viço• do órgilo". 

Culpara inronnou lamhim que. na f;pnca em que fo· 
ram d""!icoherl:l.5 as irregularidades do aenro de Oziel. foi 
abtna uma sindic;ln.:ia interna no CSP pura 11inve!iti· 
.1arb possíveis obtençõe5 de suhomos por parte de fiscai5 
do órgilo. Com base nessas "investigações" ,lembra Cal· 
JBn.J. o lilf..-al S&p-io Fonseca foi ucusaoo de ter recebido 
CrS 300 mil para nilo denunciar um motel de Goiãnia 
que mantinha borijiies dC' 1<1s fora das C'!peeificaçtles de 
segurança do CNP. A acusoc::to era ••absurdu", secundo 
o racal. porque na verd11.de, as proposta5 de suborno de 
dono5 dC' I"Ostos de gaso1ina não se contavam em milha· 
res, mus an milhões de cru1eiro5. A mesma misslo nscal 
Interditou 18 p011os e as propostas. '"sempre aenerosas"'. 
foram recursadas pelos agentes do CNP. 

O rcra:iro fi~~:al do CSP en,·ah.ido no escl:ndalo do 
senro de OliC'I. F.degard 1-=.gydio Rondinu, aeredita que 
Cyprfuno. na i:poca DMeJ.sor do ,generaL deve ter eonsi· 
derad,, ••uma ufronta" o fato de 01 fi5Caisle\·arcm adian· 
IC a elahor-.Jçilo do relat6rio. mesmo Silhendo que ele e• 
1ava en"-olvido no caso. O Osc:al diz ter reçusado um ehe
que de Cypriano no valor de CRI SO milhões. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seo;ilo 11) · 

Sem ........... 

Os três fiscais do CNP de.:obriram us fraudes de Cy
priano e Avelino entre setembro e dezembro do ano pas
sado. quando realizanm misslo fi.sealizadora em GoiAs 
paru investip.r irregularidades na compra de c:ombu&t"
veiR por pos1.01 ••run~aJmas" de aasolina. que recebiam 
indevidamente do CNP re5sarcimento de fretes. Os apn
tes constaram que a empresa distribuidora de derivados 
de petróleo Atalaill, de propriedade de Ubirajara de 
Alencur Avelino, J,,aalizada no km 829 da rodovia 
Belbn·Brasília. nio fUncionava. ma1 eomprara 378 mil 
litros de diesel e gasolina, junto à filial de Ooiãnia da 
Shell. 

O!i fiseais descobriram. tambem. que a empresa Wan
zita Distribuidora de Petróleo, tamh~m de Avelino.Jc:q. 
limda em Min~. nlo possuía tanque nem bomba de 
querosene iluminante. mas havia compndo. durante o 
ano passado. 1.~ milhão de litroo de c:ombusthel. Os fa
turamentos de diesel conta a Wanzila. durante o ano de 
82. indicaro1m uma quantia de 2,2 milhões de litros de 
óleo. IJ1Csar de Minaçu aer uma cidade de apenas 12 mil 
habitantes. 0s facais conclulram leU relatório de dendn• 
c:ias P'-"CCindo a eaSIUc,io da Distribuidora Atalaia, por 
nunca ter funcionado, e proputeram maior rigor na fis
oalizlu;;lo da Wanzita, almt de CKigirem a dcvolu.;io dof 
"alares do!i fretes relativos ao fatunamentodas empresas. 

Cuo Co-: ...... ""'dllldtldo 
aoBuooCeMnl 

O Palicin do Planalto interveio e a troca de acusac;CSe!i 
•obre rapoMabilidades no .. muro dc Cri 488 billules 
do grupo Coroa-Brallel deve detenninar, no inicio da 
pró"ima semana. a demWào do diretor dJI Área de Mer· 
eudo de Capitai5 do Banco Central, Hermann Wey, ou 
d~ ohcfe do departamento de Fisoalizaçilo do Mcroado 
de Capitais do Banco, Deli Borscs. 

A intenção do pre!iidente do Banco Centrul, Afonso 
Celso Pastore. era deililr o caso evoluir natur.llmente. 
atrav& de sindieãntia int'-Tna cm c:arâter !dsiloso. Mas a 
publieaçio de tr«ho de documenlos aeusadom contra o 
diretur da Área de Mercado de Capitais pelo J-ldo 
lludo e O Eoudo e ainda a interveno;Ao do Pol:lcio do 
Planallo provocaram Forte rea~o de w .. ., .. a~ mesmo 
ameaças velada& de •"pãr o caso Coroa .. Brastel" •s ela· 
ras. 

GolthouCU.oro 

O ministro da Fazenda, Emane Gal11õas. serA obrjp. 
do a upliear i Câmara dos Deputado! os entendimentos 
entre as autoridades da Arca econ6mica- Delfim Netlo, 
Jo~ Fl&vio Pi:cora e Carlos Langoni, enlào presidente 
do Banco Central- em maio deste ano, e o empra.irio 
Álvaro Armando Leal sobre o agravamento da siluaç!lo 
do gru~ Coroa-Brastel e as providencias tomadas pelos 
ministros para a soluçill do problema. A deeisio foi to
mada durante a reuniilo da mCI8 da Câmara, esta liCRla• 

na. 

Ji UOI 001 .mi 

Ubirajura de Alencar Avelino, dono de dois postos de 
aa"'lin.a na Belirn-BrJW1ia, km· 740 e 829, e da distribui· 
dora Wunlita, em Min11çu, Goiê.s, que era ali: poueo 
tempo sócio de Jo~ Lino C)priano, scnro do aeneral 
Otiel Almeida Costa, pre5idente do Conselho 'N'aeional 
du Petróleo, CSP. ~um dos pivôsda mê.fia d05 rretesem 
Qoii\s. 

llbirajura falura\·a uma media de Cri 3 milhões por 
m!s em freies res.sarc:.idos pelo CS P. Seus dois postos na 
Bclem-Brasília, ali' de1.eml1rn de 1982. eram post01 fan
tasma'i, que e"listiam apenas ni listagem de revendedores 
do CNP, mas que alt lê nuncu tinham vendido umaaota 
de derivados de petróleo. A outra firma de Ubirajara, a 
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Wan.tita, em Minac;u. GoiAs, nilo tinhallnques ou bom· 
ba.s de querosene, ma,; mesmo assim vendeu I milhio e 
~7 mil litro5 de:~~ose derivad''· Vendeu ainda 2 milh.les 
17 J n1il litros de óleo diesel, 541 mil litros de guolina e 
:!00 mil de álcool em dez meD, de janeiro a outuhro de 
19M2. sendo que o municípjo onde ~ encontra tem ape
na:~~o 12 mil habitantes. 

Ao pen:eber que o general Oliel Almeida Costa, pn."lii· 
dente do Conselho ~acional de Petróleo- CSP,Ienta· 
\"a uhurar o es.:ãndulo da máfia dos fretes envolvendo o 
súcio de 11eu aenro, o fiscal LJUe deseohriu as irreaularida· 
des enviou, em 23 de março par;sado, relatório ao c:hefe 
da Di,·BU:o de Sq-uram.·a e Jnform&4,."Õc:'s do Minil~rio 
du:~ Mina5 e l.:ner@:ia, general Waldemar Ara6jo. rela· 
tóri~ que denunciava que o problema ••ocorre em todo o 
P..1is e '-'RI toda!i us base11 de abilstecimtnlo e .:onla com a 
parlicipa.llilO de seus gerentes··. 

"Vale res5ultar. 0.1mo agravante, afirma o fiseal. que 
di,-enas vCl.es este• freies silo pBJOS por estimativas e 
lam hé:m atra\i's de informaçôes prestadas pelas próprias 
dislribuidoras, o que ~ inadmi5slvel, uma vez que os 
ma i ore.• bencor.ciad&.U são C"Jao; próprja5." 

"Sem a participado dos gerentes da5 bases distribui· 
duri.ls", a1n1inua ele, ••seria impossi\"CI efetuar esta frau· 
de. Os preços de derivados de petróleo slo iauais em 
qualquer parne do P..Jis, e pura que i11so ocorra, 6 neces
sária que O!il rretes da hase de aba5tCCimento para O postO 
re,·endcdor sejam ressarcido!i pelo CSP''. 

.4 demlncia era acompanhada de rana dOC"umenlaçlo 
que compr,wuria. sq:undo 5CU autor, ••115 diverw for
mu:~~o de 5I: beneficiar deste5 I"CIIsarcimenlos. tanto por 
parte das distribuidoras como das transportadoras e dos 
poslos re\·endedore5". 

Entre os dCK"umentWI citados. estã o relatório especial 
d~ CtoiP n• 271/8~ -Cloiania. de9 de setembro dcl982, 
que conta a história de um Ragranle cfetuado na ""Trans
pt.Jnadord CentnJoOeste Ltdu.", propriedade de Gettilio 
Ribeiro l.cite.. de um desearregamenLo de 90 mil litros de 
óle,, dibCI em IJ tdnqua de armazenamento clandesti· 
nos, enterrados nu frente du oficina dL-sta traraportadora 
de derivildiJ:~. 

A diliJ;Cneia llJI:ulirou ainda um tanque clandestino 
pan1 IS mil litros de p50iina no subsolo da própria ofici· 
na. O n11grante era acobertado pelas now fiscais de n• 
3~.875 e 32.891, d< 24-8-82, emitidas pela Booc da Easo 
Brasileiro de Petróleo e .367.019 da mesma data, da Base 
de C ia. Jpirunga. com destino para as cidades de Poran· 
galu, Mir.JL-ema do Norte e Presidente Kennedy -
Gnião, que di•tam 463.883 • I.OS6 Km da Base de Goii
nia. 

"A Tran5porladora Centro-Oeste, afirma o relatório, 
e propri~o.1ária de 8 postos revendedores que fazem parle 
da "'Rede Carreteiro de DerivadUi de Petr61eo Ltda.", 
sendu que o produro ap.ra:ndido desrinaYa·se a CSKS 

p•l!l.ttJ5, sendo UM:ira e veaira nos desvios de produto 
raru apropriar·5C de ressarcimento de de FreieS, JNliOS 
pelo C~P." 

"Todas as Transportaduras que efet.uam entrea;as de 
derivados de P"'lróleo na llrea atendida pela Base de 
Gui~nia eretuam este tipo de comi:rcio ilea;al, inclusive 
ahusteeendu Postos Reveodedom de divcrsa11 bandeiral, 
nu ãrea metropolitana de Qoiânia e adj&cenclas. •• 

:Sào conlenle em fkmitir os que apurnam as fraude!i 
cnmetidus f'Cio 5Õcio de SC'U genro. o aeneral Oziel AI· 
meida impediu qualquer chance de defna aos fiseai5, 
negando-se a atender requerimento do fiscal Rraio Aze
vedo da Fonseca solicit11ndo informe sobre o mOii"o de 
sua demi554o. 

O requc:rimenlo, dirisid,, ao presidente do C!'IIIP, foi 
prolo~o.'VIildo com o n' 511.470, no dia I I de março de 
19Hl, às l!'h27m. Nele o fis.~al afirma LJUe '"lendo em \"ii· 
la seu prcjuilo nos aulo.'i de prUCCHO çonfidmcblJ, vem 
pela pre~nte e paru fins de prova em Jul10, contra a pa,.. 
te \Jenunl.."iunte, requerer a \'. S• a autorizaçLJ do forne
cim~nto do11 documentos, L"Ópia da den~lneia feita ao 
CSP e cópia do iulgamenlo da sindic:incia"'. 
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Scp.und,, comcnliirios no CJ\P, a orifcm dtsta denún
L'III "'eriLI o proprietário d'' Motel Kama Sulra, de Goiã
nia. Que teriJ dcnundadn u ti:~~ocal r sua ~uipe p11r cor
rur.,;ol'h,, 01icl indercriu o n.-querimento c manteve 5ua 
dcd,;,Jo de demitir ,,)o fi.,cuis. 

01lel dl1 que o colpo I dos ftocols 

Goiãni01 (Sucursal I- ''hi!i.n nlo me inoomuda. Cada 
um fula o que quer e cu ml,, dou importdncia a quem estA 
IUiandu Í"t.~õ.U''. [)C't'U r,,rmu. o general 0/iel de .1\lmeida 
("o,.ta, pn:~~oidc:Rte du Conselho r\acional do Pd.róleo 
(C"~ PJ. re~oopondcu ii pcqtuntu de que há den6ncias afir
manllu 'lUC ele: linoreceu 1.111 seu g:cnru JosC Lino C)·pria
no na ~ru.-e!r.iàtt de poikls de gawlina no Estada de 
<il.'llo1!oo, Fh: ulirmou que tudo i5so foi pn1voc:ado por um 
ru.r.:al dcmilido do (.\,m;elho pt1r irregularidades no ser
\"i'"'' ~ nà\1 J'l'r dcnurn:ia.r \:Ui"'" alguma.. 

Scguntlo O.t:icl. c:Ji!lla é a versilo verdadeira, "pude ir nu 
Cl\tP que I h~ mu!lltro tudo'', que culmina com a demi~asio 
de tr\:~; t'i~illfl.. l:.lcs eslil.\) ro\.t:endo isso sem que os interes-
ML'5 ~Jam d~o.,.·larado!i. Porque, •·a,, in,is de: estarem fisca
lilando, no diu lb de n''"embru do ano l)il!i~tado, quando 
era o 'SCU ili:\·er C!~~Lar \rabalhlllndo, uleR esti\vam cm farra 
ati: mc1u-dia em um mntcl aqui em Goiãnia". 

Falto 

Pura ,, gcner.1l 01iel de .·\lmeida. essa dcmiSIAo seca
rueteri7ou por r alta no C'Umprimento do dC\"Cr C nilo) por 
quo.tUu p:\So,ll ou de "·ida parti.:ular de ninguêm. "Dia 
1ft de n,,..-cmbro do uno JliiiiHado- observou- eles de· 
,.crian1 C'"'ilar trabalhando aqui. porque estavam ganhan
do diilriu c isow é uma questão injustifi.;;;_,·el. O general 
cncurtnu ~o.•nnversa. afirmando que essa i uma jogada 
~mira ele. c que ningu~m 1uhirA àH ~;ua~~ ~o.-oslas. porque 
··essa r,,i umil t.~uestiln meramente administrati\"11 e que 
niiu c:n,.t•l,·c a 11eriedadc qu~ um11 denúncia de!isa teria, 
ca.,.n se t:aractcril~ rc:ltl meno1 a hipól.esC de ser \C:rda
dc". 

Mais adi3ntc,t.~uestionado peloH repórtcrc:i que o asse
diaram o generul 01iel de Almeida se negou at~ mesmo a 
re .. pondcr ''utra:. qucstõ~o."S de ordem económica e finan
ceira du P:lis. 

J11n1ol •• BruOio - 20-11-KJ 

c .. .., do Ollel-... o ....... de 
prnres 11•• obl'eft 7 po~t01 1o DF. 

I..IJirritJ Sih:u 

O 1-enro do General Oziel de Almeida Costa, PI'Ciiden· 
te do Clln,;elho 1\iacional do Petróleo, Jo~ J.ino Cypria
nu • .: ,, pivl; L"Cntral do ,:rupo di.'! parentl.'!s du CSP que 
ohlC\'t ~o.-on.:essl\c:s para c:xplora,ilo de: sete: 1)\)Stw de 111· 
!oOiin3 no Uislrihl Federal no inicio deste ano. 

Os parentes, tnlre ele11 a mulher e doislilh''" do Gene
rui Fran.:iSL"t.1 d;l!lo Chagu!i Melo Smtn."fi, que era aSIIC550r 
do Gerac- Grupo de Ra\:ionaliu~iilo dos cOmbustíveis 
- ór(!il'' do CSP. c 'lUC' a.:aha de 5c: apo~nLar, se: uni· 
rilm em h1rno de Ju51: Uno enuqando a ele tod!J o di· 
nhciro nL"L"CSsllrin ao pagamento das custas da rqula
mtnlm:3o das lirma,; e ih1S in"·eotlimentos iniciais na ins
taluçãu dm. postos. Em Lroca de sua atuaç;lo para C'oor
dc:nar o grupt' ele ganhou partic.ipaçlo L'm b.KIO!i o5 pos· 
to,;. 

Uma pro,·a de que as ron.:essões para os sete postos 
roram dudus cm 1rupo 1: a puhliC'olçiu no Diário OOclal 
d1 Unlio daR Rtstllu.:ües do Plcnârio do Con5c:lho ~a
cion:.l do Pctróle,, que as rq:ulnmentou. Ess3fi rL"SO· 
lu~rr"t.\c"i rnram publicada!~ em SC"QfJ~ncia, para OS !itte pos· 
tos. O n"rmal seria que interessados na ob~n,ão de no
"a"~ conc.:cssdes dessem entrada em l:pocas direrentc:s 
enmu u rtdido no C"P. A .:oincidencia da entrad:. dos 
pc:did,,~o dos sett m,,,.lra que Cllta\·am agindo em grupo. 

Onlc:m. a rnnle que denun.:•ou ao Jonull de Bra1A11 
que Jo§ê Lim1 C~·priano oren:~o'CU chequts no valor de ate 
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Cri 50 •n•lhõc~t aos (i,cais Strsio de A1.c:vedo Fon!ieC'a c: 
1-.dc:gard 1-:ndio Rondina fez um01 correc;lo na5 den11n
L'ias rubli~.·adas C'ntcm por este jornal. o ad\·ogado Cll:lio 
Prandi, a"'i!!C!~i'k'r do diretor de FiKalizaçào do CSP, L'O• 
n.1nel J,,sé: J.:denilard Ta,·arcs. e tamb~m advogado da 
Supergashni"', r,,j intermetJiãrit1 ap:n.l!ll na tc:nlativa dt 
suh,,rno de l:dc:ganJ Rondina: nu tcntatl\·a de ~aubornar 
Sé:r(!ill hiD'ol.'\::J o inlermediãri!J r\)i outro udVtlgildo, Wil .. 
fridu .·\U(!UShl Murt.~ue". 

Js.,,, prova mais uma ligaç:lo de Jose Uno Cypriano 
CllRI o pru('l) de f:.miliares que ohte"·e L'l)nccssões de po,; .. 
to:.. pois Wilfrido ~ um dos sócios do posto Bri.IL-opel, a 
ser L"t.ln!itruidt' nu QN:\.1 IS, lote G. Ceihi.ndia. e lamhm. 
rc:J:i!~olradt• em ntlmc dos dois filho" do General Melo 
S.1:1re,;, Jos.: Hcnrit.jue l.opes St11.11'CS e l.uiz Fernand.., 
L,,pe., Soare"· c tamWm de F.liane Almeida Santos. 

l!s..._, li(!i.l~iin entre Jusi' Linn e Wilrrido de"·e ser cscla .. 
n."L·ida. pnis. l.'!nquanto parlicipu de um doR posto'i .:onse
J:U•d•'' piira 0!11 parc:nte5 de runcionáriN do c~ P. ele ~ 
hmn..-m de conrianc;a do (!enm do Gtneral 07iel. a ponto 
d..: sc:r cncarrL"giidiJ de prnmn\'cr um encontr.., L"t.'m um 
lisciil dn CNP ao qual ~;cria ofc:reddo um cheque em 
bmntn que (lllderi;l "'C'f rrcenehidl' Ctlm "·alar de at~ CrS 
~O milhl\cs. 

Ontem. u n-liscõtl F.deganJ E1ydio Rundinu.localill.l .. 
dt' e111 Bmsília p11r este jornal. C'Onfirmou. c:mhora tcme
ro~''· as dcnúnL'iaR publicudas de que ha1.iasido tentad!J 
de "uhorn11 p.,r Jnsé: Uno Cypriantl, C'm janeiro de5tC 
"n"'· para não dar and:m1entt.1 ao rebllório que estava 
clab\)rundn juntamente com Sé:rJ:iO de A.t:evedo Fon~~Cea 
e Brenn'' CuiJ!aro sl.'lhre a ~~~o ir~gularidadcs praticadas pe .. 
la.,. Rvendcd•.na"' Atalaia c Wan1it.a. no btudo de Gtliás. 
onde ,, (!Cnr" de 01iel tem intcrcsSL"fi. Confirmou tam .. 
Mm que o intcrmcdiiirio da tentali\•a de suborno rui (1 

aw:!lSI1r d~ diretorde l'i!i..:alizat::l.o d,, CNP. Clilio Pran .. 
di. 

1:n101 rontc do Mini:stério das Minas e Energia n.-velou 
tlnlem 4ue no início dc.1 ano. quanOO u Mininro C~sar 
Cal' L'llbrou do Gem:ral Oziel uma explicação 5obrc 11 
~..·,mces~;llo de sete J10!ilos u poruntc:s de runcion4rim do 
~..u,ua. '-' Presidente do CNP remeteu aa M1ni'llro uma 
lista dns postOA e os benC"fi..:iudus. omitindo o de SC'u 1en .. 
ro. "'' ra.."Uher alista o Mini1tro teleronou imediatamen .. 
\c.,_, <Jencra1, perguntando Jhlrque niu havia. incluido o 
d•' genru. au t.~uc Oliel respondeu: "Genro nio é paren· 
t..:: minha lílhu ~ par.,nte. miis ela nào recebeu nenhum 
J'l1!õh.1, il'fl\.'lliiS(\ marido". 

Sd deta .. oo CNP podo 
p6r ft01 l llllifto do fnte 

Scr:i nCL't'!lsária umu verdadeira denss.a nu Conselho 
r-..u..:itmal do Petróleo. C~P. para que se apure o real en
"'"•JI\ imento de runcionários 5CU5 com 11 mAfia do frete, 
pc,i!lojiÍ nUo existem dúvida:. de que h.t rumifi~ações e face 
;.m \ulumt de dinheiN em jor:"- mai~ de CrS JSO mi· 
lhõc:s pu(!os só neste ano, i: premente o 11aneamcntn. 

De t.~Uc C:Ai~~otem ligot~rr'l'ie!o enlre umi1 m1Uia de parentes 
innuentcs, in~o:lusi,·e o genm do presidente do drg;lo e a 
CtlnCCSSào de p011t011o de @BSOiina, que~ atribuição C:XciU• 

siv:. do (ICL'5idcnte do CJ'IoiP. cst4 fora de dl1vida. P. rato 
L"t.110JlrO\"Ildll O ra\llreclmC:nhl L"'m pGSlOI de: ,P:IIHUiind 
d;,., ramilius do pi'C5idente Oziel Almeida Cosia, do Oe
nero~ I Frunci~;~o das ChõtJaS Melo Suares.. de Damilo C ar .. 
lo!o (it•mt~t, Eduurdu \'ignoli e da5 ~~enhoras de Lui~; Dir
L~I Pidnin e Aloi5io Medeiros Muare7. todo!illgados ao 
("11;1'. 

O genro de 01iel Almeida re~:c:hcu no mínimo umu 
l."t..''ll!.'CS-.iio de po .. tu de sasolinll, o .o\uto Posto Santd. 
C"Lo..:ilia. em que ele era sócin de um dos membros da mê.· 
lia d11 rretc:, L!hirajura de Alencar -~"·elino. dono de quin .. 
1.1: pt.l~thl" de ga~tolinu em Goiás e nu Piaui. 

J,,s.: Lino Cypriano. o @.enrn de O.t:ltl, seria o vcrda~ 
dciro don,, de todo!o c,;t~ posiO"'i mali. na ~poça, de 1976 
:. I 'IMO, ele tro~h:•lha\'U no C:SP e n4o pudi11 aparc:a:r 
~.-omo fa,·ore •. ado. Ubira.jara st:r.a apenas testa-de-ferro 
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de: José Lino, que teria a Pl'!i5e dos poRtos alrads de con
trutns purliculure!i. 

Quando a fisculi7uç;lu d,, CNP desC"obriu que Ubiraja
til Avelin'' aplicava o B''lpe do frete c pediu a ca~~osaçâlo) 
d,, ~gislrL1 do Po!UO .-\tu laia- um dos que pc:rtc:nccrium 
a J,,.,~: Lino -. u1 tri."S filt:JiH re.:ebC"ram a~iso prévio c: 
Ji.lram p..r.ch•s na ruu. antes quC' pude11sem levar adiante 
"'U:III in\"C!ali(!a~,:l;es. 

O próprio Generul Oziel di11sc cm dec:laraçdes publiC'a· 
dil!~i, !ii:ih.atl•'· no Correio Brazlllense. que L"'itc5 fiscais 
crum L"Orrupto .. c que por iSS(I nã.., poderiam H:r levados 
cm cunla. Ma,; a bem da "erdade, 01itl rala apena1 do 
que nu,·iu di1cr p..,rque, oliciahncnlc. nunca existiu uma 
sindi..:ãnci;• no CNP paru apurar poHsiveill &t05 de cor
rur~.,·ãu dt'S trt~o fiscai11 em causa. 

.-\ muiM prtwa disso 1: que um dosli11.:ais, 5e:rJio Azc:
wdtl F-on:K.-ca, pediu. em requerimento protocolado no 
dia li de m:~rço passado, .:ópias. das demlnc:ias e do re
sultad,, da !llindicãncia e nunca recebeu nada. Outras 
prtnalli Cli:Ucm de que,, Gen~ral o,icl falou apenas pua 
rrute~r interesse!!, e seu ato o en..-ol,·e diretumcnte com 
a má lia dtJ frete. Os fi!oeais ((Iram demitidos "porque o 
C" !'li P ni1o pr«-i~ta,·a mai11 de scu11 scn·iço1", e rec:cberam 
1nd:1,. a!lo indcni,;•.,;ôeH a que: tinham direito. Eles 5abíam 
que C!lota\oum sc:nd,, den1ilidC1s p..,r .:uusa do rclatórin mu 
li.:aram de mUus amarrada~; porque: o CNP nunca lhes 
di!lo!IIC que os C!õta"a demitindo por L'Urrupção. porque nilo 
e'istia smdiciin..:ia. AJ)C'na~o, 5c: i,;fiO ocorresse. ele,; teriam 
dircih' de dcfc,.a c: possivelmente sendo absol"·idos na 
!loindiL':inl·ia, Clo)ntinuariam 11 apurar a máfia do frete, o 
qu..: na,, ilgrad,,u ao,; ulh''ll runcioniirios do órgão. 

Segund!J ainda us liscais. Josi Lino teria entrado em 
campl' c oren."Cidlo). atrav'"'l de d11itõ intermc:di.Arim.,os ad
.....,l!"ados Clilliu Prandi e \\'ilrrido Augu~to Murquc:s, CrS 
~ milhl\e!i de cru1.eiro:~ a cada um dos fiscais para que 
não e!ocrtve!i~~«:m qualquer n:felincia à Wan:zita e o Posto 
Alaluia no relatório. Quandtl recuSilram, JoK l.ino C'hC· 
g,•u a :.mcaçar o 11~~eal SC::rJi,a F onscca de morte. 

O ud,·og:•do Clélio Pr:.ndi. a5SC:S!IOr do diretor de 1-"is
c:llilo:u;Un do C~P. Curonc:l José F.dc:nizard Tavares, i 
também adv•'lildo da Sup:rga~tbrã.~t. o que i: ilegal. \\'il· 
rrido Augusto MarqUL"!!o e um dO!o bc:neliciados L'Om pos
to~ de t;:asolina n'' l>istrilo Federal. 1endo, ponanto, 
muilo lip.ado i\\.\ ('~P. 

,\ de,·us.o;a nc11te ór~o dtvc:rú apurar lodos estes falos, 
Mm l'Om.., exa•nin01r uma a uma a!i t.'Oncasõel de postos 
l."ttRL'\."<IiOOi rela General 01.ic:l desde IQ79, espedalmcnle 
o da,; ãrc:õt" pioneira,;, port.~ue ~o Cites os de maior chan· 
"~pura apli.:oar o Jlo)lp.: dos fretes. Ficam cm áreas distan
lc c d~ dif~«:il fiscalinçlo. Mas 05 piv& da. mt.fi.a do frete 
nán se imrortavam et)m isso porque contavam C'om cum
pliddudc!ll nn mterior do órgão. 

E,i,.lcm n:ais suspeilas de: que- o ui.lico 5C' estenderia 
d(:sde a cunL"L"'ISÜo de Pt•stos em áreas pioneiras - übi
rujara tem 15 l'''sll'l!l, como ele prc'lprio admitiu - at~ o 
trJRII'J1'Ul1:. superfatunmento de \·mda!l c: o ressarcimen· 
hJ dC"\Ies freia . .'\!tlim. a!l duas estrulura5, dentro e (ora 
d'' C:\IP. se \:Ompleturium. montando-se uma estrurura 
CôiJlõlt de faturar centenas de milhões de cruzeiros mtn· 
!oulmcnle. Tudo i"''M', i clnro, às cuslafi do conlribuinte. 

Sloell 0011ftrmo -lu 

.'\ Shell divulg,,u onlcm a !icguinle nota sobre as de
nllncias dl'l Correio: 

''Em n:la~ilo lo nuticiârio publicado por este jornal, 
na edi.;iln de IR-II~HJ. lllo)b o titulo .. C~P demite: quem 
upura fraudes". cm que a. Shell ~ citada, inrtlfmamos 
que: :1 l~o.,r:i~;la,ào de pl't\r'U úni~o.'U dos derivad~ de pe
trt\lc:,, no.s p.,st~ de .sen·ic:n implica na cx.istencia de alí
nea,. cumpens;.1h\rias de rn:tes na e"trutura de preçw;. As
~tim. nas lo..:alidude."' di!lotantL"!ii da ba~e ahil~tteL"Cdora, 
,,n.Jc t)!lo frete!~~ de enlrq!a de rmdu\os 5ào mais elevados 
as diMrihuidoras pagam e!lo"'iC'S rrete!laOIIlransportadOTCS 
e Pt•"»tC'riormcntc: !le re!l!lo:ar~o.-c:m junto 3u C:\IP. Com iS!io, 
há o riSL"t.' P•'lcncial de: transponado~. principalmente 
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proprietários de mie de poslos de diversas distribuidoras 
laculizddll.s em municirio!ll direrentc:s, 5e apNvc:itarem 
dos Rist~mu d~ prec,"l, llni~o."<' adquirindo produtos para os 
p05h'!il mais distantes da ba&e abustccedora e 
entregando-os naf. mais próximO!'. A identifi~açilo destas 
irre"gularidudes pelaR distribuidoras~ extremamente difi
cil. P.'i~ exigiri01 o acompanhamento R11ico da carga des
de a arQ!:c:m atê o destino dc:darado. ~esmo um controle 
de lempu de viillem entre abastecimento pei\J mesmo 
veicula 6 pn:c4rio, pois como normalmente o transporta
dor raz c:ntregw;. p3.ra pastos de dirc:renta;. cumpanhias. 
ele pode alternou as viuarens entre a!l mesm11111. Apesar des· 
!135 dificuldade5 nu hipótft.e relatada e ou1ras que pos
sam &X."Orrer, a Shell procuru coibir essa5 priticas e, ao 
mesmo tempo. dtnunci;í-lw; uo C!'I.IP. conforme. aliás, 
"'-"Orrido a1m um dos p05Ws cilados. Na maléria puhli
coda no Correio Brazllloa,. de I M/ li - poslo de pru
rriedade da Sra. Ten:.1inha Prudenle Valadilo, quando 
cnnstollamos que a \·enda dessu re\l'endedora subiu inex
plic.-avelnJLonte. lshl foi feito atril\1'1:~ de cartu remetida à 
clienle, em 1•-4-82 e po5tcrit'r cnmunicaçilo ao CSP, de
sencadeando as pro"·idi:ncias cabi ... ei5. Com relação ao 
po5to .o\talaia, de Miranorte, ele cxislc c L"Omeçou a fun .. 
cionilr em maio de 82, regislradu nu C~P sob o n• 
020434-0, L""ertifi.:ado em 25-5-81. Quanto 110 p.>Sto Wan
zitrl e Sarna. igualmente citado, tuda5 as notas de vendas 
!lnlicituda5 pela fi~uliz:u:olo do ('NP foram a ele cncami
nhudas em 29-12-142. A Shell n.ilo accila fatos dessa natu
rua que. altm de a prejudicarem nnanL"'f'iramcnle, não 
condi1em com 5eU5 princfpios éticos e comerciais", 

A nota du Shell apc:na5 vem confirmar que realmente 6 
muito fâcil apliC~t.r o solre dos fretes e que todos ga
nham, uanto o posto revendedor. como as transportado
ras e a1 di5tribuidoras, que ""-"them do CN P a importãn
ciu paga ao5 transportadores. 

Ma!il o senhor Joilo Madeira, Jerente de comunicaçlo 
SC.'cial, errou ao annnar que o pos.to .4.talaia de Miranor
le começou a funcionar em rftaio de 1982, pois as foto1 
que- o Carreio BrufllenR publicou foram tiradas em de
Kmhro de 198.:! e revelam que o po5to nunca funcionou. 
pelo menos ai~ a data da5 fotos. 

A CUõ& i:poca.· o que havia no local eram construções 
ina~uhada5 c que só poderiam ~rrvir para aplicar o aol
pe. Aliús, o próprio Uhirajara Avelino e o dono de uma 
tr.ansportadora, a Transwanzila estando, portanto, den
tro daqueles com maior risco potencial de fraudes. 

,. ............ 
.............. de 50 adlllclH 

O aenro ckJ acneral O~:iel Almeida Costa, Jos6 tino 
Cypriano, teria ofc:rec:ido a cuda um dos fisc:ais quedes
cobriram o C5Cilndodo da mi fia doa (reles- Sl:rsio Aze
vedo Fon~. Brenno Cafsaro e Ede&ard Egydio Rondi
na. - a imporlãncia de CrS 50 milh\Se1 de cruzeiros para 
que ficassem quietos e nio revelassem o contelldo do re
lalório ao (.'~P. · 

A deniincia envolve também Wilfrido Augusto Mar
ques, Kdvosado o sócio da firma BRACOPEL - Brullia 
c.·om~rcio de Derivados de Pelróleo Lida.- que perten
ce tambem a Eliane Almeida Santoa, e os dois filhos do 
general Lopes Soun:s. funcionêrio do Conselho Nacio
nal do Petróleo, que procurou um do1 fiiCII.is com a pro
posta de silênci". 

A fonte que wnfirmou esld. notlc:la disse ainda que Jo
K Lino Cypriano e o verdadeiro dono dos POIIOS Ala
laia. na Beltm-Bra511ia, e da distribuidora Wanz.ita. ~a 
i:poc:a em que: foi pedida a conCC!ii!iiilO de1tes postos, ele 
era funcionâri" do C~P e niiu podia fiaurar como pro
priet:lrio de puslo5 de gu1olina. Por iss.o, L"Oiocou Ubira
juru dt Alencar Avelino como cabeça e Leria feito um 

- ..:ontrato particular qut aarantia &CU6 intereii.5CI. 
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Poltu lplraqa, em Rio F01111010, 
llmbfm doi 10lpe 

Oulru posw que aplica o aolpc d,, frcle to situado na 
Mira do projeto Rio formokJ, de bundeira lpirallJa e de 
rrorriedadc: de l:nrimar Hobernais da Rocha. que conta 
~o.'t''" 01pcnas dua11 humba11. ma11 que vendeu, de janeiro a 
julh" d~ 19~2. mai5 de um milhio de litros d.:óleudie.el. 

l im c:rminholo plac:r M.o\-3936- da Pavitcrco Trans
rurtC"rr Ltda .• sit" à rua Goiãnia, cm BotafOJO, n• 3!i4, 
em Nerúpoli!i., Goiils. saiu ct.rrq,ado de Qoiãnia com 
111.100 lilro5 de óleo die5CI c:om de.stino a f'onn'-'50 d\l 
Ar:II'Uilia, no dia 12-1-81, para aba5tC\.-er o ro5tO de F.n· 
rim;Jr Rocha. Jâ no dia 13 ele estava de volua à Ooiinia, 
depc.Jis d~ ~o.'\lbrir 1500 km de estrada e voltava 01 carrea~ar 
m:Ji!'Ô 16.100 litro5 de óleo diesel para o mesmo po11to. 
llc"'ta vtz " m'11ori1ta da P..aviten.'"tl gastou mcn01 tempo 
ainda porque jâ no dia &q;uinte tinha voltado a Guii.nia 
p:~ru LM.arregur m:~i~ uma VCl 16.100 litroli para o pwto 
l!nrimar Rocha. que ve-nde óleo diesel como um srande 
po!iltO mus tem apena!il duas b"mbas. 
~o mi:5 de fC\creim, o mUlllmo caminhi~ MA-J9J6, 

trabalhou no dia 9, \I'Oitou a Goiünia no dia li e fe~: uma 
viagem de 1.~00 km p"r dia em 12 e 13. Mas foi no más 
dt m:no que furam batidos todos os recordes. O cami
nhii" fez, de a~urdo I.'Ont as notas fiscais n' 72303-S, 
7.:!.:!tc~-1 e 722Hb- I, da lpiranga, trC!i "·iagc:nsdcGoiinia a 
F"rn1oso em um 1U diu. Uma maratorur. de 4.500 k.m 
tran~r•1flundo 37.200 litro~ de ólto die.sc:l para o poslo 
l:nrimur Rocha que neste diu, deve ter tido um movi
mcnt•' udma do normal. No dia 22 foram feitas duas via
gtn!i no mesmo diu, transportando-se 32.200 liii'OI de 
óla1 dieHtl. A Puviten.-o futurou durante o periodo, um 
tol;rl de 20 milh&5 de çrua:ir01 cm fretes J'IIJOI pelo 
cnntribulnte. 

O Sr. Alfertll J•nma- Sr. Pre5ident.e, como Lider, 
pew a pula"·ra para uma cumunicaçã"· 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinlo)- Concedo • pa
la"·ra iiiJ noHc Senador Aderhal Jurerna, que falarã 
como Líder. 

O SR. ADERBAL JliREMA (PDS - PE- Para um• 
~o."Omunicuçolo de Liderança. Sem f'C\"isào do orador.)
Sr. Presidenle c Srs. Senadore5: 

Serei brc\"'f'. ,'\penas porque em função de &rabalho de 
Lidtrançoa, nolo csla\·a pn:5C'nte quando o nobre Senador 
Lom:~nhJ Júnior prestou da tribuna dc:Kta Casa. uma ho
mcna,em ao Minislro Jarbus Gonçalves Pawrinho. A 
Liderança do PDS nio )Kldcria deixar de se solidarizar 
com o discurso do Senador Lomanlo Jllnior, porquanto 
u cx-5cnudor Jurbas Passarinho, atualmente Minislro da 
Pfc,.·idéncia So~iaal, nata Casa, nata cadeira. deu brilho 
invulgar ao Senado du Repiiblica. Por i110, e pela sua 
vida de homem pllbli<o conhecid• em lodo o Pais, Mi
ni5tro pelo terceiro vez, Governador de Estado. Senador, 
Lide r. Presidente do Senado, S. Ex• fez jus, sem drlvida. 
ao di5eur5U que aqui pronunciou o Senador Lomanto 
Júnior. c:om aquela oratória que 1od01 nóa rcspcitam01, 
pcuque ele vem da terra dos homens que falam bem, de 
Rui Barbosa, de: <k16.vio Mangubc:ira, de Aliomar Ba• 
leeiro, e tuntm. oulros. 

Por issn. Sr. Presidente, trago, em nome da Liderança 
do mc:u Parlido. a inlq.ral solidaridade As palavras do 
Stnud•lf Lomunto Júnior nata tarde, quando ele data· 
ca, não para nós que conhecem01 Jarbas Passarinho, 
mus paru eJF.emplo dos mais joven!l, I rJSura fmpar do 
Minisaro da Previdimcia Social, nosso U-i:ompanhtiro 
muita querido, Jarba"So (jonçaiYU Passarinho. 

Er01m estas as puluvra1 que eu queria que ficassem net
ta urrdc, noA Anai5 do Senado, porquanto Jarba11 
G~Jnr;al\l'es Pas~arinho, que se en~o.-ontrd hoje no Rio de 
Janeir\), está ouvindo DR seu11 diretoi"CI: at6 agora nio fez 
nenhuma transformação impensada mas, muito pelo 
contrArio, está agindo com a prudCncia que se aconselha 
u. um homem npcrimentado, num Ministtrio &lo diflcil. 
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que pn.•do;a do :~poio ndo :~penal do seu Partido, mas de 
lodo"' os P..artido5, para que P•l5S:Imll5 recuperar a Previ
di:ncia §,lcial que e.c;t;\ atravessando um:1 srande eriJO.:, 
cri~c. aliJ5. que niiu i: pri" ili:gio d• Previdéncia, no mo
DI~Dll' ~lle nús atrU\"C':r.samo5. Muilo obrisado. (Muilu 
hern~J 

O SR. PRESIDE~TF. (.\lmir Pinlo) -Concedo a pa
luHa ao nobre Senad"r Ju!ilé Fragelli. 

O SR. JOSt FRAGELIJ (PMDB- MS. Pronuncio 
u lii."8Uintc dis;cur50. Sem n.-vi!iiil.n do orador.)- Sr. Pn..,;i
dcntc, Srs. Senad\)J"C!il, eu n.ilo pro1ramara nenhum dis
cuhO Jlõlr.a t!il:l nossa asão do Senado. No entanto, 
depar~i-me mui'l umil ve1. na impren11a de hoje, c:om 
"·úria!i maniiC:5taÇÕC5 politicas, no 5entidn de se admitir 
um Clllliibi" que .:u jultz•1 anlinaci"nal. que seria. de um 
ludu, aL-eitar-se a tese da5 elti~L"!i direla!il e, de outro. a 
prorr•'Jaçiiu do manduto dC' Gtneral Fia:ueiredo. 

Ma i"' surpreso fiquei ainda, e quero acreditar que dC\"C 
hner um cns:ano na infnrmaçilo de que o no1150 eminen
le c ~o."Stimad" CiO\-ermldur do F.5tad,, de S.ilo Paulo, 
t-"runcu MonUJro. leria manife•nado a sua opini.ilo no 
mc'illiO 5Cntidu. 

Sr. Prc"'identc, Srs. Senadore5, o m•ldO como tenho 
rudidu urrcciar e cn~arar csse5 4 anos de dCSJO'Iemo 1-"i
IUC"ircd,,, lr3t:-me u sen5Uc;ilu de que os homens piiblic:Oii 
n.""run5ir\-cis de nO!i"'l tC:rra eslão até mesmo perdendo o 
jui1u. "·ej" aqui que e~sa le5C da prorrosa.;ãu do manda
tu d" General Figueiredo teve manifL"Staçõts fav"rAveis 
da Prt:s.idcnte f.k, PTB. a nOOre Deputada lvcle Va.qas, 
d,, D:rutadc' Mur.:httan e de oulru5 personalidades. in
clusive, CllDIO di!il5e, do G1wtrnador de São Paulo. Em 
primeiro lugar. u sirnple5 lese de prorrosaçio de manda
lo de\-cria ser deresa a qualquer membro re5ponsávtl do 
PMDR. Acho que esta tbe t1tmbêm nilo P"deria seres
po5ad3 por qualquer poliEico ~o.-onscic:nte das suas respon
suhilidad~o."!ii R\) \."tnário da pnlltie~~ n.-cicmal. Eu disse que 
nólli L'5t:~mu5 t."Om 1.1uatru ano5 de desgoverno Figueiredo: 
1ó a admini51r-.rçii•1 financ:eira deste Pais. no perfodo, 
mo5tr3 L'\lmo a administruçoolo Flsuein:do tem sido uma 
calamidade nacional. Suu J::::xc:eiCnl!ia pe1ou a divida ea. .. 
terna L"Om quarenlil c trCs bilh.k.'5 de dólai'Ci. Com o stu 
prodamad,, de~ncanhJ pelo trabalho da administraçlo 
c d1l (jo..,ernn. e nio !iiOU eu quem o di7. mas aquele que 
muis de reno C1lD\iveu com o Presidente duran1e este 
pcriodu pre.,idcncial, o General Gulbcry do Couto e Sil
\a. Aliü~. esse de11cncant" d" Senhor Joio Baptista 1-"i
guein.'do ptl"s truhalho5 d" elendo carpo que deveria 
exC"ra:r c niio ~xer~o.'C, hoje i:, na verdade, um folclore na-· 
cional. comentado frcqUentcmcnlc n05 trabalhos, nas 
t.'Tõnica5 da imprensa brasileira. 

Não bastasse. Sr. Presidente, Sn. Senadore5, o desca
labro d;r administraçol1J financeira do Pais, durante esles 
quatro ano5, nó5 temos. ai, C5Sc: rosftrio de escãnda1DI 
que fa~:cm com qut todiJ5 nós. bra5ileiros, coremos de 
vers:onha, nolo pelos fatos cm si, mas. sobretudo, pela au-
5éncia de providencia!! do Governo, no sentido de res
pon!labilizar aqueles que silo apon1ad01 como aproveita· 
d"n.'5 da riqueza nacional c da misl:ria CJ"CliiC:CDte do pO'IO 
brasileiro. 

As nações, Sr. Presidente, marcham sempre para u 
arundc:s re\l'olu.,;õe!i tocadas. sobretudo, por dois fatos: 
peha rufnu financeira do E5tado, que auim se desacredi
ta. de um lado. e. do outro, pelos grandes escãndalos que 
marcam a dL..:adCncia moral e politica das classa diri
gentes e, principalmente, por aqueles que do diretamen
te re5p"nsAvei!l pel" poder do Estado. E eu ainda trarei 
uqui, mui5 tarde, com ccrtua no próa.imo ano, farei aqui 
um raralclu hi5t6ri..:o para demon!llrar como a hi5tória 
5C repele c como us nações se des1roem em con5eqU~ncia 
d~s d1li'l ratos; a de~repçilo nacional pela rulna fi
nan\.-eira do roder c5latal e pelos ucãndalos sociai1 e fi .. 
nam.-eiro1. qui!" 5empre acompanham wr situaçüel infia.
cion4rias e a Jri"C!ipon5ahilidadc daqueles que deviam IJ!

Iar J'C'I,, bem da~ coi11as da Repiiblica. 
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Por isw tudo, Sr. Presidente, Srs. Sc:nadores, como 
bem se cx.prcua aqui um jornalista: ••a Naçlo fic11 sur
presa c: 01 poliliL"'S fiatm perplexos quando ainda aur .. 
gem homem1 públii.'N que querem fazer casa bara:anha 
das elmç&:.s dirclas por mt~.is dois anos de prorropçio 
do mandato du aluai Presidente". 

Parlicularmentc: quero diLer, Sr. Presidente, que eu 
preferiria mai1 dua5 dicadas de elei"-õus indiretas do que 
dois ~~~.nos mais du Governo Fisueircdo. Eu acho que u 
desgraças nacionais nio se acruc:entariam muito por 
muihu ano11 de eleit:ôes indiretas, mas a Saçlu nio resis .. 
tirill a mui& dui1 anos dcuc: Governo que. em quatro 
unos, fez c:reKer a1 dividas nacionai.s em mais de 56 bi
lh,les de dólara. Em 478 anos de vida nacion•l. esses 
cumpromisso5 chegaram a 43 bilhões, e só na admini• 
lraçilo figueiredo foram a 90 bilhclcli de dólares. para 
niu falar na divida interna nacional. 

Da. minha parte niu tenho nenhuma dú"·kla., Sr. Prai
denLe c Srs. Senadorc:s, de que nóa descumpriremoa as 
metus pan:c:e-me que ji da quarta cana de intençcla do 
Brasil ao FMI. NAo tenho díividas de que o Brasil ainda 
rarA Refilei próxima~ anol o que fuz Lui.t Felipe, J'CICRle 

da França, que assumiu o governo depois de Luiz XIV. 
UpoL'II em que, como qora. se sucediam os emprhtimos 
p6blicos do E5tado ao povo, a juros de 8, 9 e lO"+, e Lui1. 
Felipe. não querendo decretar a bancurrota total do E~-o 
tado. re-~ aquele 6dito, de 1715, dizendo que os próprios 
rmprestadores dr dinheiro ao Estado deviam reoonhec:er 
que aquelat. taxas de 8. Q e 1()':1- eram muito altas e que, 
punanto, cunrordavam com o f:dito que aR reduzia a 4,._, 
lui1 Felipc usan de uma ironia muito "melhanle à do 
nos.o;o atual Ministr.., do Planejamento. 

~as o que drvcmos re!iumir t que ate Governo Fi· 
(!Ut.:m:du nila tern dado ii Naçilo nada de bom e, no meu 
enlender, em abenura demo!:rãtiat, parque qualquer ou
tro Pre•idente. no !iiCU lus:ar. a leria, da mama maneira, 
concedido ao pova bra5ileiro e, muho poHsivclmente, 
s.:m N caltuí:imos de5tiC5 dC'is 'llltimC'J ano1 que antecede
ram às eleit,ii)es de IS de novemhru de 1982. 

()Sr. Lalz Caw-alaateo- Permite V. Ex• um apart~ 

O SR. JOSit FR.4GELLI- Poio nio. com muito pra
ler. 

O Sr, Ub Canllcanle- Senador Fragelli, sob c:erlol 
U5peclus, v. Ex• estA ati: seneroso. porque nxa a dlvida 
externu no infci&J do Governo Fisueiredo, isto f:, a dlvida 
que elo herdou, em 43 bU!Wes de dólam. Mas V. E•• -
e ai~ que vai a pnerusidade- estA &Jmitindo que naque
la oportunidade havia reservas que iam a mais de: li bi
lhi\es de dólares, ao pUlo que hoje u raervu inLerna
cionaais sio negativas. 

O SR. JOSit FRAGELLI- Quue 13 bilhilco, V. E•• 
tem toda a razio e eu retinço, 

O Sr. Lab: Cavalcaatl'- Então, o c::re5cimento da divi
da externa, no atual Governo, nilo foi &Omente mais de 
50 bilhtklt de dólares como d.ii6C V. EJ.• Sem nenhum 
uagero, a divida externa elevou-se mais de: 60 hilhõn de 
dólares, só ne5te Governo. 

O SR. JOSit FRAGELLI- Só no Governo Fisueire
do. 

E \lUCrem prorrua:ar a mandat&J deste homem em ti'Oal 
de eleiw..'"Õel dirctas! 

Aqui eu jé citei vários nomes: ltctc Varp.1, M.arche
l.an e.seaundC' oj&Jrnal-e issuf:queC:deestarrecerpara 
nós: 

"O Governador de Silo Paulo, franco MOntoro, 
admitiu ontem no Congresso Nacional a hipótcse de 
a prorroJal,"io do mandalo do PreiidoniO Figueire
do ser discutida num conteJ:to de neg.xiaçôe:ii com 
\o'istas ao restabelecimento da1 eleic;:iks diretu para 
a PresidCn~ia da Repíiblica." 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc:çào li) 

l!u niio quero acredilar. Estou certo de que o n01so 
eminente Governador de Silo Paulo, meu velho L"Ompa
nheiru do11 buncoH a~adC:micos. vai dar um desmentido, 
porque não~ puufvel que um llder peemedehista possa 
oonscntir num cambalacho çomu Clille. 

O Sr. !\llirlo Mali - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSit tliAGEI.I.I - Pois nlo. 

O Sr. Mõrlo Maio - Em verdade, o mandato do Pre
sidente Figueiredo j6 até prorrogado. Foi prorrosado 
pelo !ICU ant~r. em 1977, quand&J o Pretlidente Oeisel 
im(M.)s ii Na~j:lu o 2t ou 3• 10lpe, eomo de5dobramento 
dn I• s.olpe de 1964, fechando o C.'on1re510 NBC'ional a 
preteAto da relfuma judiciária e reformand..,, a seu hei· 
prunr. u (.'un5tituic;ão, hai-.undo de 2/J para a maioria 
uh'iOiula a reronna da Constituiçilu c a nomeaçio do1 
Senadorc5 ind.ireto5 rara adredemente aarantir o coltgio 
~:leitoral, e pr&Jrrugando tambim, a&J mesmo tempo. o 
mandato do seu JU~o"eR50r para ~is unos, como até esta· 
helecidu. Entlo. eu acho que ê uma exorhitincia, depois 
de ~tri5 anos de pacienciu d&J povo brasileir&J, querer-se', a 
e1t11 altura. prnrrc.,pr ainda mai&4.l mundu\u do Sr. Fi
gueimlu. Sós não ap:Uenlamo!l mais: a J1acienc:ia da 
Naçilin bra5ileira nilo i11Uenla mais a prorrogaçio do 
n1anduto do Senh&Jr Presidenlc: du Repíiblica com a seu 
MiniHli'rio. 

O SR. JOSI: FRAGELLI- Sr. Prc>idente. eu quoro 
di1er que:, em nenhum momento, eu paritic:ipei das ale
gria.;. de algun~ do~ oos'IIO!I chefes politioos, inclu'Si\l'e do 
nO!I50 partido. com u dec-larações d&J Pre5idenle Figuei
redo no continenle negro. Achei que nes:rw; eram a!l in
ttn('õelll de S. f.x' Não "'i ahflolutamenle naquelas decla
raçt'\c• mais uma ahertur;1 para o debate fran!:o e bem in· 
1cnd1lnado da tC5e da5 elei(Ões direta5. Ao contrArio, eu 
inaerpretei aquçlus dL'C'I3ra\r'ÕCJii L"'mo um sinal verde que 
S. E"' da\l'n av 111eu Partid&J, paro ele a!:eilar ou não 5ohe· 
nmamente, como o PDS. e dNa ve1 ac:ho que pela 6ni\:a 
"'e1. pil'l•ando P'" c:im11 do Pre5idente, a te'Se da5 eleições 
dirc:ta~. 

lnfelitmente, a minh;:~ "·elha dc:scrença no Presiden1e 
lti!Eil se ~o·onlirm..,u. 

•"() disse-n.ilo-ditõSe do Presidente da República a 
propósito das eleiÇl\Cs diretas. deixa pasmos os brui
leirD! e perf'lnM os polltiL'OI." 

Furam O!l versinhdli lidos pei~J Senad&Jr HCiio Oueiro111: 
i: u disse-nüu-dis!IIC. t:m Angola, S. Ex• fu. alJuma• de
clara\r'\1e5: logo adiante, na Argilia, fez outras decla
raw.,il~C~;: V&Jitou a.1râ5 inteiramente daquilo que se supunha 
sc;r o ideal do Presidente Figueiredo, de ver o Pars, pelu 
eleiçôe!l direta.s, devoMdo A. plena democracia. 

O Sr. ldll1 Caolcante- P~rmite-me V. lix• um apar
te'~ 

O SR. JOSit FRAGELLI- Pois niio. nubn: Senodor. 

O Sr. Lulz Clwaleaare- Só para lixar a minha po
IIIOiltl, como eu co11tumo faze-lo sempre nesta Casa: sou 
rudiL"almente L'Onlra u prorroa:uçllo de mandatos. Nilo h6 
motivo ul1um que a ju5tilique. Muito obri,ado. 

O SR. JOSit f"RAGEI.I.I- ~ui to obrisado a V. Ex•. 
que C&,m&l sempre dá uma conlribuiçio, talvez pudesse 
di.r:er. de .>rdem l:tica e de etic:a poHtica que- muilo ele\·a 
esaa Casa e a tOO,,s nós ~o~ue dela fv.emos parte, pela sin· 
I.'Cridu.dc com qu~ V. Ex• sempre oprime u ~eu. modo de 
sentir to ~u modo de pensar. V. Ex• nilo 1: um homem 
de n:scnas mentais. 

Se nó'i, a preteJliJ de abrir um dehate MJbre ele1çôcs di· 
rela5. ~o-unKntinnos tum bem em di!ICutir a prurrogaçio 
d,, mandato do Senhor Joilo Bapti&tll f-'isueircdo. ou ji 
Jl&:rdemtlS .> ruizo • .:um., parc:c:e que aljtuns perderam, ou 
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snmos extremamente insenu05, por\lue no nnal poder6 
ha,·er prorrosaçiio de mandato e nio haver eleições dire. 
las. (: bem passivei. 

1-:u leiu aqui que hi c:erlus meios militam que se incli· 
nam pela prorro~iiu d~J mandato da Pre5idente fiBuci
red&l. Estou ceno de qur es5e5 ~o"CriOR meios militares silo 
a me-ma Cl1pula dirig~nte que est4 ai no Pl11nalto. 

Sr. Pn."'adente em exercic::io. eu s:mtaria que f05!11C acei
la a idi:ia da Presid&'nle de,ta Ca5a e d&l Congrego Na
\:ional de um plebiscito enlre ~, pov&J, nlo !KJ entre o po· 
vo, mas de um rlebi~ilo também entre a oficialidade das 
Força!~> .'\rnu.adas. para sab"r se ela aceitaria essa troca 
inadmiM;vcl de eleiç~ ditetas por prorroaaçio de man
duto. Tenh&J !:eriCia de que a olicialidade das f-"OI'\r"BS Ar
•nada!lo derrotaria de maneira fragorom a idi'ia de prorro
ll••do de mandato. Se esse plebiK"ito for feito, ver-se-A 
que nilo ~ semlo uma p:quena c6pula de militares encas
telada na~ prerrogativas e n01 benc:fic:io'l dc-.te Oo"'llrno, 
que pode pensur na id6;ia infeli.c de dar mais dois ou atf: 
quatro anos, romo dito Deputado Marchczan, de man
dalo a mai~~o para o Sr. Joil•l Baptista Figueiredo. 

Qucro dinr. Sr. Presidente e Sn. Senadora, que ve
nholm de und.: vier c:sla'S manife~taÇÜC'5, mnmo de uma 
aut&mdade pura n& altamente colocada, mponsbel e 
a'alada. wmo o Governador de Silo Paulo, eua 10luçlo 
nii.o pude ~~er impmta am11nhi a nenhum de nM PaTla.
am:ntares do PMllB. liu. por exemplo, nlo valaria ja .. 
mais, nen1 c:omo questll.CJ rechada, a prorrogaçiO de 
munduto se al1uns lideres mal-nisadoa do meu Partido 
qui!OC'.:'i...em levantá-la e impü~la como uma soluc;:io .,arti· 
dária atravi:Jj da queo;.tàu fo:hada. 

O Sr. Itamar franeo - Permite V. Ex• um apttrte? 

O SR. JOSt. FRAGELLI - Com muita honr3. 

O Sr. ltamu Fnnco - F.1b1u ou,·indo V. Ex• com 
mui1:1 a.lençà\J. V. E~• se coloca de uma maneira demo
crâtiC':a quanto ü prorm(!aciu de mandata5. Certa ve1, 
liw di!! ir.juntamente com o Senador Mend~o"5 Can.:.le, ao 
Supn:mn Tribunal Feder;:~! ttntar impedir a prorrogacio 
de mundaiO!I. de prefeitos e vereadores ... 

O SR. JO!IIt FRAGf:LU - Lembro-me dioso. 

O Sr.llamar Fruco- ... c lamentavelmente a dec:isio 
do nn~51.1 Supremo f&Ji manter 11 prorropçllo. por conve
ni.:nci~ da rev,ime. Veja V. Ex.• ... 

O SR. PRES.IDE~TE (Martins Filho) - (Fazendo 
Mla.r a campainha.) - Lembro ao nobTe orador que só 
di!oopumos de mais cinoo minutoH. regimentalmente, para 
a presente ~~eulo. 

O Sr.ltamar fruco- Sr. Presidente, vou tentar. em 
ul1uns qundos, complementar meu pensamento. De 
fonna alguma queria atrapalhar o diseuno do Senador 
J,,si: FriiiJCIIi. Queria apenas. lembrando esse aspecto da 
pNrror,aylo dos mandatos dos prefeito• e vereadores, 
di~.er a V. F..x' Senador Jo56 Fras.elli, que temos uma 
&Jpurtunidade 6nicu, pelo menos o nosso Partido. A1ora, 
nu ""nvcnçào do dia 4. poderlamos aprovar uma m&JÇio, 
nüo permilindo que o Partido ingressasse na tese da 
prorrogaçilo, mas lambem nilo permilindo que. amanhi, 
u l,artidu ingrc11a5se na tese de K aproveitar do pro.:esw 
dire1v puru a e!iOOihu do Presidente da Repúhlica. Ac:ho 
QU..: seria tonveniente que, nesta coR'ICI\ÇLJ. nós Rdssc
moll: O Purtidu ~ c::onlra a prorrogacio e tambtm nil.o 
participurú do proL'IC!IIMI indireto. Digo i5tO dentro do 
meu principio de coeri:nc::ia porque, quando da escolha 
pelo PMDB de um ilustre aeneral, fui um dos poucos 
aqui. juntamente cnm d Sen11dor Gilvam Rocha, contra 
11 ingrcli!iO do Panid.> neuu faixa do processo indimo, 
para di,.putar a Presidencia da R.epdblica. Se bem que 
'-"5"" convenção que • aproxima, a do dia 4, 1uia uma 
nportunidade 6niC"ol nlo só para a apresentaÇio da tese 
que V. t:x• derende, e a defende democraticamente. 
L"(lm&J é do Reu feitio. mas. também, poderiam01 
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a>mplct&\-la, ditendo que 1101150 Partido nlo vai partici
par do proc:aso indireto, pois nos50 Partido quer 111 

clei\"ÕeS diretafl, que 6 a vontade nacional, que 6 o dnejo 
du Nadu brasileira. 

O SR. JOSE: FRAGELU - Nio lenho d6vida de que 
vamos chegar a asa conclulio, porque tambán tenho 
düvida de que o PDS nilo ac:eilar.t, de maneira nenhuma, 
us eleições diretas. uma vez que o Prnidente da Repalbli
.:a jâ pós nas milos do seu Partido a soluçlo final da 
questão ... 

O Sr. Joio Colmoa- O PDS, a>m alauma• exeeçl1os! 

O SR. JOSE: FRAGELU - O PDS, com honrosas 
e•ccc'*. I: V. Ex.•. por todos os titulas. tem sido uma 
honrosa exccçAo, ao lado do Senador Luiz Cavalcante, 
do colqa que agora preside cata SeSIIo, e de aJsuns ou
lros cnmpanheim1, sraças a Deus. 

F.sse articulista da Falha .. S. Palllo, depois de relatar 
as manifai.BÇÕe!l do General FIJucircdo na Africa, per
JUDha: ''Estani. o Oeneral FiJueiredo desejando no Inti
mo, 11 prorroaaçio de seu mandato?"' Eu nio tenho dllvi
du cm raponder alinnMtivamentc, Sr. Presidente. Todu 
C5!WII manobras do Sr. Joio Baplill:a FiJucircdo tal,_ 
nilo sejam dele, sejam de outro, porque ele 6 um homem 
que nii.o tem tido. em nada. orienlaÇIO própria, nem na 
polltiaa, nem na administraçlo do &lado. Sua Excclin
ciu deseja, no fundo, talvez levado por aquele ...._1'111' 
que o cerc:a. daej11. a prorrosaçlo de seu mandato. 

F.u duvidaria. por eJJ.emplo, que o General Joio Bap
tista figueiredo propuM:U~C dois anos de mandato Iam
pilo e eleiçi)cl din:tas. e entrea;asse o Governo para o Sr. 
Aun.-liulkJ Cha~"' Sua ExceiCnc:ia nunc:a faria islo. Ja
mais o General Figueiredo teria este gesto de srandeza e 
daamb~ilo. porque tem mostrado que suas tendCneias 
5i'lo outrus que nilo ataa. 

A minha manifcstaçào, Sr. Presidente c Srs. Senadora 
6.. 50brctudo. para que fique a palavra de um Senador do 
PMDB oontra as manobro que. sem dllvida nenhuma, 
cstüC' sendo ltvudas a cabo para. possivelmente. R che
aar ao conchavo de eleições direw em troca de uma 
prorrosuçào de mandato. 

Eu niio vou dar qualquer adjetivo a essa manobra: 
quero di7.Cr apenas que ela t antinacional. que ela t an
tibrasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRF.SIDENTE (Marlins !'ilho)- Conc:eclo a 
pulavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMU!IIDO PARE!IITE (PDS - AM. J'ro. 
nunciu o seguinte discuno.)- Sr. Presidente. Sn. Sena
dores.: 

Fal! alauns dias. a imprensa de Brasilia comentou a vi
sita que um srupo de prefeitos do Amazonas realizou ao 
l!stado da Bahia. conhecendo de perto os proarcssos da 
heveicultura naquela Unidade da Federaçio. 

De acordo com a noticia veiculada nos jornais da Ca
pital Federal. aqueles titulares de comunas intcrioranas 
do meu btado li\!'aram profundamente impnssionadoa 
com os serinsais de cultivo que tiveram a oponunidade 
de visitar, testemunhando a assistfncia a eles prestada 
pekJ Governo Federal. quer sob o aspecto lknico. quer 
10h o aspecto creditlcio atrav6s de uma cobcnura ftnan
ccira ampla e continua. 

Em verdade. Senhor Presidente e Senhores Senadora, 
tr.at.a~-se da repc:tic;i'lo de uma velha estória muito conhaci
d.a~ de lodos nós amat.onenses, acostumad01 que esta
muli. desde h i muito. com o tratamento desisual que no1 
~ imposto. noladamente no que concerne ls riquezas na
wrair com que Deus houveo por bem dotar a nossa terra, 
de un1 mudo particular. e toda a Amazdnia. de maneira 
aerul. 

Acontec:e L"CCm o cacau, Senhor Pre•idente e Senhores 
Senadores. Encontrado cm estado nativo no Amazonas e 
no P..ar4 por volta da qunda metade do skulo de-.teue
te. ele ·roi levado para Canavieiras. às margens do rio 
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P..ardo, tomando. enUI.o, em terras baianas, o auno de do
Knvolvimento que todos conhec:emm, perfeitamente 
bem. 

Doi, Senhor Pre•idcnle e Senhores Scnadom, a razilo 
de cu atar quase cena de que, ao invh de impreuiona· 
dos. os prefeitos amazonenenses devem ter ficado pro
fundamente amarauradOI. nio em vinude da •istinc:ia 
total que eles constataram ser dada aos scrinplistas 
baianas. mas. isto sim, em dtK:orrinc:ia da falta de •ia
têneia e de estimulo aos nossosserinplislu do Amazo.. 
nus. 1."Uja abnqaçlo e desprendimento, cuja pcnistâlcia 
que ah."BriÇIIIS raiils da teimosia masoquisra,alaunsaeto
res da Administraçio Federal parece que ainda IICfttiram 
em toda a sua extendo. de modo a permitir que CSii8 ab
nqa.-ilo. esse desprendimento e essa teimosia IC trans
formem em prantia de produtividade e. por via de con-
5tqUConcia, em c:reKimento K'OIJõmico e JOeial. 

Agora mesmo, Senhor Presidente e Senhores Senado
res, os serinsalilitas ama.wnen&e&. ameaçado• de ue
cuçilo iminente por pane do Banco do Bruil, vivem mo
mC'ntos de verdadeiro desespero, aentindo que, de uma 
hor.a para outru. podem perder tudo aquilo que levaram 
anos e an01 para realizar, enfrentando toda sorte de difi
culdades, em meio A. uma ambil:neia natural hostil e 
agressiva. completamente diferente daquela em que R 

desenvolvem os serinpis de eultivo da Bahia. merecedo
rc5 de ampla cobertura crcditleia e de permanente alilis
tCnciu ttcnic:a. 

Por tudo isso, Senhor Presidente e Senhores Senado· 
res, apelo mais uma vez ao Govemo Feder•l no sentido 
de que, entendendo as pec:uliaridadcs do território ama
zonense, c:nm suas curac:teristicas acoRsicaa próprias e 
particulares, determine ao Banco do Brasil, ao BASA, A. 
SUDHEVE., e ao PROBOR. adolem medidas o com· 
portamcntos realmente compatlveis com aa nec:essidades . 
do Amazonas. dã:orrentes daquela• peculiaridades a que 
uludim01 anteriormente. 2 prementemente neceuArio 
qu..- us linhas de crédito Hjam ampliadas. do mesmo 
mud~l que ampliados devem &Cr os prazos para amoni
zaçtlo. com a nforma imediata dos titulo& jl vencidos e 
ntlo 11uldados. conliiderando que os serinaalistas amll.o
nens..-s, se nio liquidaram 01 seus dibito&. nlo foi porque 
dc:ieju.ssem voluntária e dol01amente agir de mA fi:, mas, 
simplesmente. porque ~o.-ondiçlJes terrivelmente advenas, 
snmerne conhec:idas por aqueles que vivem a realidade 
du Amazonas. não lhes pennitiram honrar 01 compro
mi~!I<.IS assumidos na oonformidade das cláusulas contra· 
tuaii de financiamento. 

E quando se fala em serinpis de cultivo, Senhor Presi
dente e Senhores Senadores, o mesmo raciocfnio e o mes
mo entendiml."nto dtvem Rr usados em relaçio aOIRrin
suis nativos hoje em completo e11tado de abandono. O 
Governo Federal precisa, urscntemente, compreender 
que não i abandonando osaerinsais do Amazonas para 
estimular a formaçlo de serinaais de cultivo em outros 
~stados. que nós vamos voltar a possuir a hCBemonia da 
produçilo mundial. O Amazonas, habitat "natural da 
.. tl~ves. Brasiliensis""l; que noccuita de: maior inc:cnLivo, 
muror utlmulo e maiores facilidades. com viatua poder 
produzir maia. IJI.pDftar mais, &aranlindo um nuxo 1<.'0· 

nõmiL"O mais pujante. em condiçõea de oferecer aa mais 
.ampJaJ vo:~nl:lgenJ para a conquisra da noua emanc:i
poçilu. 

Ainda I; tempo, ponanto. Senhor Presidente e Senha· 
n::s Seoadorc:~. de sahtlllr a produção aomffera do Amazo
nas. Mas as pro\·idCnciaa prcciaam ser tomadas aaora e 
jli. anles que ICj.a~ tarde demais, e nós continuemO& a viver 
apenas. com a lembrança de um fausto que o tempo h6 
muito jCr. deixou parv. trú. 

l!ra o que tinha a di..:er Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEI'iTE (Manins Filho)- Cona:do a 
palavra ao nobre Senador Man:clo Miranda. 

Novembro de 1983 

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pro
nunLia o seguinte discuno.)- Sr. Presidente. Srs. Sena
dorn: 

Se a produção nacional de Limento vem atendendo l 
d•manda inlcrn•. nào t menos mio que o preço du pro· 
duto vem 5cndo anualmente maUorado. nlo tanto pelo 
aumento do cu1to da produçlo, como, principalmente, 
('~:'la irr.a\!'ionalidade do •istc:ma viário. c:nonnes u dif. 
tilncias entre o centro produlor e o con•umidor, enquan
to oa p~ dos combustíveis continuam num crescen
do. 

A empresa Camarao Corria Industrial, no mercado de 
rimenao desde 19,, no intuito dr minimizar o problema 
do ttunsporte no aaravamcnto do preço do produto, pre
tende instalar em Bodoquena. Estado de Mato Orosso, 
uma unidade fabril para a produçlo de qualrocentot e 
sessenta mil toneladas por ano, operaçlo prevista pan 
janeiro de 1989. 

E~~o.'Oihcu Mato Oros10 do Sul, por causa da expando 
das auas fronteiras agropec:uãrias, que prante wn cresci· 
mento econõmieo de oito por cento ao ano, enquanto a 
demanda de eimento t maior que a oferta pai, feita o 
abastecimento de einqUenta a ~c:~senta por oento do aau 
consumo prlos útados vizinhos, eapecialmente Sio Pau
lo e ParanA. cubertas distincias medidas de mil quildme
lroJ por via rodovilria. 

A existfnc:ia de I."JI.cepdonal jazida de calc6rio, com re-
51."rvas superiores 1 dois bilhões de &onelada11, de alta 
qualidade para o cimento. pode resultar na lransfor
muçilo da resiio da Bodoquena em um doi aranda 
pólos ci1111."nteiroa do Pais, acrando 1.450 emprea011 dire
tos, entre a f6bric:a e a produçlo de carvlo veptal, FC!Iul
tando numa arn:adaçAo tributAria da ordem de tr& mi
lhões e du1.entos e cinqUenta mil c:ruairos anuais. em 
moeda de outubro de 1983. 

A produçil.o da f6bric:a de Bodoquena re1ultarê na 
ec:onomia de 660 mil barris de petróleo por ano, no valor 
de 19.800.000 dólores, de.:orronles do óleo diael poupa
do pela redução da di1tãncia mklia de transporte cm cer· 
cu de 700 quilóm1.."troa. 

A implunla('io d~o.-ssa fábrica. representando investi
mento da ordem de cem milhões de dólares, influirA be
nelk"Hmente no desenvolvimento resional e no aprovei
tamento rarc:ial dos reHorcslamentos eJI.iltentes no Esta· 
do. sem utilizaçilo pi'C.'visla at6 ~~&ora. ao mamo tempo 
cm que re5ultuni na desc:c:ntralizaçlo da produçio de ci
mento. atendendo a recomendação do Conselho de De
lienvnlvimento F.condmico. prec:onizando a auto
suficiência de abaste..imento a nfvel estadual. 

O Sec:retário de lndllstria e Comircio de Mato Grosso 
do Sul. Eruldo Saldanha Moreira, em oficio endereçado 
ao Ministro da lnd6stria e do Comircio. em 13 de ou
tubro llltimo. juslilic:ou CMC empreendimento: 

a) quanto iii deM.-entrali.t:açio industrial. que t uma 
dus prioridadel!l nacoionais; 

b) quanto i\ deSL'Oncentraçlo do desenvolrimento 
econõmi~o.'t,, "·iabili1ado o fator produçD.o-mercado; 

e) quanto iii promoção do abastec:imento a menor 
('USIO Qrcg&tivo; 

d) Quanto ao aproveitamento da mio-de-obra ocio
sa, produlindn melhor distribuiçlo de renda•: 

e) quanto ao aproveitamento de insumos abundan
tes. potencial parc:amente explorado; 

f) quanto ao incremento da rec:c:ila tributAria do Es
tado: 

I) quanto à salutar disputa de merc:ado em fun;lo 
da concorlincia emergente; 

~) quanto ao atendimento de toda o late do Estado, 
hoje servido eom PI'CiiOS elevados. por produtores de ou
tros t:Atad111: 

I) quanto ao desenvolvimento ec:onómico e social 
advindo deue fnverzimenro. ranlo a nlvelresiolUII como 
nacional. 

l::.m carta-consulta ao COI. de 2!' de maio de 1983, a 
Camars~, Corria Industrial salietava que o Estado de 
Muto Gro!iliO do Sul n:m apresentando acelerado riro
L'\.'5!00 de Q('Upaç.ilo territorial. com expando BJrlcola. 
deslac:ando-se as culturas de srl.os. com um crescimento 
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anual dC' 128 a 190 por <:enlO, c:nquanlo o Utado vC sua 
o.:unomiu cn..'11cer cm oito a deJ: por cento ao ano. 

Como produto de ha~e, o cimento a .. 'Ompanha eue dc
!iCnvolvimenlo c sua demanda suhiu de 260 mil toneladu 
em 19M I paro 323 mil toncladus em 1982, dC\,.endo 5UJ» 

rar um mi.hiiu de tnneladus em IQ92, 

Por UOLfUilDlll, e~tSa demanda t atendida pela fábrica 
ltaá. &."111 Ctuumhii. e pclo!i l::':stadns de Sin Paulo c: Po~ra
ná, a prndu!f::lo interna de J~ mil tonelada~ ano, 72'4-
dr"'trihuidor ptlr l'ern,\"i:•. 2()Cl. pLlr hidrovias e sete pur 
L'COhl "ela~~o mdtwius. 

'' ~.·~•mph:menl:riO~'hl do fornecimento. par Slu P.o~ulo e 
pelo l'uranã, repn.-,;enhlU, no ano pa!Uiado. o atendimen
to a ~b';. da demanda, .:reMo-endo a ~uda ilno. devendo 
ulinpir doi,., te~,~ em 198K. 

O lrUn'ipurte feihl ulililil as rodovias, numa diailãnc:ia 
p:mdcrado~ dç mil c trinta e dono quilómçlrus, a mais cur
ta d.: Siln P.o~ult.~ a mai5 l,,n,:u de Minilll Gerais. 

Com a no":a fâhrica em Badoquena. eua di11incia se 
n:dutir4 a trc.nntl.l!i quilõmetro!ll, "'"Om uma economia 
real r,:,Jrn..,.,pundente u 700 quilllmetNH de transporte N

dtwi;írin. 

,\ n:du('llo da distãnr.:ia média transportada rcpn:M:n
tará unua economia unulll de mail de trinta e um milh,les 
de litru111 de (llen diesel, nn valor de dca:nove mil dõhues 
JlC.'r uno. 

Instalada a rãhrica, a O.'Onumia do Eslado se benefi
l'iará com u p.er:a.;ão de 1.100 empregos diret01, arrcca
daç.:lu de mais de doi!i bilhões de ~o.Tuniros de impostos 
anuais. d\..,;envol"imento de 14 mil hectare& de Rorestas 
de eur.:aliplos e cunstruçllo de fe'lrnos de alvenaria para 
produção de 60 miltoneladaH de carvAo por ano. As jali
das de culr.:ürio em Bnd~Jquena e5tiu entre u maiore5 do 
Brasil, de qualidade excepcional, pmsibilitando a dispo
nibilidade lk cimento a mais baixo preço final, levando 
um investimento de ~o.'CIO •nilhõe'S de dcíl11m. a uma Te~iiio 
por !loe de~Cnvni\H em term1"' industriais. 

O pn:jeta da C;~maflt' Corri:a refere--Jie 11 uma fábrica 
de r.:inu:ntCI Portland com capacidade para 460 mil tone
ladu,. pnr ano. c.'Om Histem;~ de ca.lcina(,iio via scca, para 
menor ~o."Un\umo cnerJI:tico e a utili~ de carviu vege-
131, abundanlc na rcsii1o. 

O pn1jcto se enquadra perfeitamente na ksislaçio em 
vi.-or, porqu~ man~m a oferta igual ou superior i: de
mand;~, atendendo sua expansão às disponibilidades dos 
prindpai1 insum01 e meio5 de transporte para a di5tri
buição do produto, adotando-ac 1ecnologia de produçio 
;~tualimd:a. 

O Ciovernu de Mato Grosso do Sul ji. demonstrou o 
seu intercue n:a reali.~:açio des5e projeto, que nio apenas 
impul5iona o deaenvolvimento cconõmico do Estado 
mas enY\'IIw: intei'CI!IC nacional, dinami.&~~.ndo uma pro
mis:MJTõl reJ,iilu. pmdut:indo aprecibel economia de 
to:Umbustlvets. mobilizando mllo-&le-obra e redU7.indo o 
pl'e\.-o do cimento • .:uja demanda vem tendo impulso 
t::I'Qk.'Cnle naquele Eslado. 

Di01nte dissn, esperamos que o Minis~rio da lndllstriu 
c d,, Comércio ra."'tude o a1sunto, deferindo nse pleito, 
que atende u justas aspiraçõe5 do povo mato-sroMCn5C. 

f.ra o que tinl\amoJi a dilCr ~Senhor Presidente. IMuito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Manin• Filho)- Concodo a 
ralavru :ao nobre Stnõldor Itamar Fnnro. 

O SR. ITAMAR FRA!'ICO (PMDB- MO. Pronun
cia c.1 seauinu: di,.c:urso.)- Sr. PI'C5idente. Sn. Senado
TC!II: 

Rtu:bemos '50lic:itlll;4o do Presidente da Aasoc:ialif.o 
c,,mcrdal e Industrial de Uberlãndia, Celson Martins 
Burgc!l, no sentido de reivindicar dnta tribuna junto ao 
Governo de GuiAs a complemenlaçAo da rodovia Caldas 
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No\'ils - d•vilill de MiDaa Gerais, interlipndo-a ê. Ara
gu:..ri e permitindo uma upmximaçin mais rãpida e dire
I a entre o Triângulo Mineiro. Anipolis e Goiãnia. 

."- Aasociaçlo Comercial e Industrial de Uberlãndia. 
cntidude incandvel na defesa dOS intei'CJISCS da resilo, jê 
~n..,·i,.,u mcniiJcm ao Governad..u lris RC"tcnd.e, solici
tando a implementação dessas obras. 

1-.nlre I)Utras ahservaç.le!ll, a Associação dCiilaC'a que 
"\"Cm a~o.'Ompanhando cum interesse a conatruçl11 e pavi
mcntuçilo da lipçilo rodoviiria entre Caldas J'.iovaH
l\~rumhaibu. bem r.:omo ro1 fraça5 ao no1110 constante 
trab01lhn reivindir.:ativu que no l:::!itadn de Minas Gerais, 
,.e acha ~m fase de C:\JOS\ruçil,1 e pavimcnlaçio, o lm:ho 
rur.lmiâril),lipndo Ar~~gu;~ri :'t divi101 de Goiâ5, para, cm 
~o.'\IOe~àu &:11m a G0-1.)9, chea~u-se a Caldas Nova5. 

l~ntendemos que, pavimentados eues tro:ho5 de mdo
\o'ias. ui-se implementar um maior intercimbio c:omer
r.:ial entre n~J'i!liO!Ii l-:5ludos, din;~mizar o turismo para Cal
das; NO\'a!i e diminuir a di!ihincia entre n'J!il& rqilo e 
{ioiãma. 

A~:.~m sendo, sulicitam05 ao ilustre Governador que 
incluo~ a pavimentahiio da Ci0-IJ9. trecho Corumbafba 
-divisa de Min;~s Gera~ is. peiOi motivos n.postos e pelo 
alto inlerA~ eaJnõmic.:a da medida prop01ta. 

Sc111 mais. na cxpectaliva de que a assunto merecerA 
de VoYa t:x~o.'CICncia a melhor atenção, cxpres~~oamo5 nDii
!liil!to 'iiiUdar.;:ÕL"!iro", 

l>esl.ute. apei3MO!i, também, ao eminente Oovern.t
W.u d.:.: Cloi:l-. par;~ que envidc esfoi'ÇOA viKundn a efeli
'taç.:ln da referido estrada, o que 't'iri;~, sem dllvida, bene
lkit~r um;~ extensa e produti .. ·a rq:iilo de Minas e Ooiã5. 

t:r01 u que linha a dizur. Sr. Presidenle, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Manino ~ilho)- Nada mais 
huvendo u tralar, vou encerrar a presente ae!illo, desig
nando para. a sesslo 1mlinã.ri;a de amanhl. a seauinte 

ORDEM DO DIA 

A) Moi- lod ...... .,. 0- do Dlo '"'" ... o 
Plenirlo ... I ...... ·-- ler _. .... ~~~. 

(§ I• do un. 368 do Regimento Jnterno.) 

PROJETO DE LJ::I DA CAMARA N• "· DE 1976 
(N• 76/75, na Cal8 de ori8em) 

loll'oduz lllleraeioo u CIDGIIUçio ... IMo do 
Traballoo, opro•ado ,.ao DO<IOIO-Iol •' 5.452, do I• 
........ 1943. 

And;~mento: 

S-4-76 - l.ido em Plenêrio c despachado ls Comis
!Wcs de Con&lituido e Jusliça, de lqislaçio Social e de 
Ecnnomia. 

1•~9-16- Aprovado n11 Comiulo de Constituiçlo e 
Justiça. P.o~recer pela constitucionalidade ejuridicidade e, 
quanta ao mérito. favorAvel. 

8-.1-79 -lneluldo em Ordem do Dia nos tmnos do 
arl. ~lt. I l•. do Rqimenlo Interno, roL aprovado o 
prc.,'i.'iCguimento da tramitaçila da mat~ria. 

~3-3-lC.O- Aprovado na Comiuàa de lq,i1111çio So
!o.'ial. P;~n:a:r favori\vel. 

(t-11-ICIJ- Aprovado na ComiMlo de les:islaçio So
cial. Pan:a:r r01tilicando pronunciamento anlerior. 

211-5-81 - Apruvado na ComiPio de Economia. Pa
ro..-er f;~,·orllvel 010 Pmjeto de lei da {."limara n• IS, de 
l'l'lh. 

22~S-R I - Lidos em PlenA rio os Pareceres nts 250-
CCJ. 251-<:I.S. 2~2-CLS o 253-CE. 

Quarta-feira 23 5493 

PROJETO DI:: LEI DA CÁMARA N• 12, DE 1977 
(N• 1.203/73. na C••• de orii!Cm) 

A.....,.lo lod-ao ort-117 do Lei"' 4.ZI5, do :r7 
do •••lido 1963, ... ''llllpie lllllre o Eo1a10111 .. Or-
- .... " ........ do Bnlll". 

And01n1~nto: 

23-J-77 - Lido em Plenário e despachado à Comisdo 
de (\Jnstitui"i1o e Justiça. 

:!4-ll-lt2- Aprovado n01 Comi'üo de Constiluiçlo e 
Ju'iti~a. Pur~o."Cer favar6vel, çom Emenda que apresenta 
de n• 1-CCJ. 

.J0-11-8.2- Lido em Plrnúrio o Parecer n• 933..CCJ. 

PROJHO DE LEI DA CÁMARA N• 23. DE 1977 
(N• '196/75. na Caoo do urigem) 

Alrero o ndoçio llo 11t. 147 do - "' 
U!IZ, fo I• do -lo de 1943 (Cauolldocio du Leio 
dol"robal .. ~ 

Andam~nto: 

2-5-77- L1do em PlenArio e despachado la Comis
k'Jes de lesis1ação Soc:ia.1 e de Finanças. 

17-5-79-Aprovado na Comiulo de Legislaçlo So
cial. Pare..:er eolicitando o exame preliminar da Comis-
5i1o de Conslituiçlo e Justic;a. com voto em separado do 
Senu~or Raimundo Parente. 

.JO..S-7"1 - Aprovado na l"omis51a de Constituiçio e 
Justi'"'a. P.t~rC\.-c:r pela ~o.-onslilucionalidade c juridicidad~t. 

27-9-79- Apruvudo na Comii5lo de Leaislaçio So
cial. Parecer ravorbel. com Emenda que apresenta de n• 
1-CLS. 

J0-4-80- Aprovado na Comiulo de Finança. Pare
cer fuvorével ao projeto e A emenda da Comilllo de (.o. 

s:islaçilo So.:i;~l. 
2-5-80- Lidos em Plenãrio 01 Parecerea n'l 247-CLS, 

24M·CC1. 249-CLS e 250-CF. 

1•-R-80- lncluido rm Ordem do Dia 1em a discuulo 
encerrada com aprc:sentaçio da Emenda n• 2, de Ple
nário.. de autoria do Senador Jol6 Lina. voltando ls Co
mi!IIÕ!a. 

8-10-80 - Aprovado na Comi.ssio de Constituiçilo e 
Jusliça, Parec:cr favorável à Emenda n• 2 de Plenêrio 

IY-10-MI- Aprovado na Comilisio de Leaislaçilo So
cial. Parec<:r fa~vor6vcl à Emenda n• 2 de Plenêrio . 

29-4-82 - Aprovado na Comissio de t'inança. Pare
~o.'Cr favorável A Emenda n' 2 de Plenirio. 

3-S-as2 - lidos em Pleni\rio os Panc:em nts 21 5-CCJ. 
21~.('1.5 e 217-CF. 

4 
PROJI!TO DE LEI DA. CÁMARA N•·40. DE 1917 

(N• 2.155/76. na Cua do Orii!Cm) 

Dlopõo ..... • ,..._ ............ .,c
Nodaal de Senl(o Sodol, ...-.·-la e 
,....ociode .... wfo•~oodolsod•aaiiOI _ .... du. 

Andll.mento: 

1•-6-77 - lido em Plcnêrio e despachado ills Comis
!Kk:s de l:ducaçilo e Cultura e de finanças. 

10-5--'79- Apro~ado na Comisslode ~c Cul
tura. P.Jn.'CCr filYorãvel, 
~2-IO.JU- .o\pravado na Comiss.ilo de Finanças. Pa

n."l.-er fuvor;i .. ·el. 
26-10-IU- Lido em PlenArio 01 Pareceres n'l 1.045-

CH: e I.Oollo-CF. 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 19, DE 1978 

()ol• 838/75, na Casa de OriJIOm) 

Prolle o eabnap oo odqolnnle do cuo pnlprla, 
por lnlermidlo do Sllle111 Flooocelro de Hoblloçio, * ... ns de equlpamearo comualtúlo e de lal'ra
lllntura •rllaaa. 

And01mento: 

17-4-7H- Lido '-"Til Plcnúrio e despac:h11du 65 Comis
sôc5 de Economia e de: finanças. 

IJ-!'-81- Aprovado na Comisdo de Economia. Pa
recer contrArio, !:Um vulo vencido. em 1c:parado, do Se
nu\lur Lui1. Cavalcante, e voto vtncido dm Senadores 
Alhc:rtn Silva e Marws Freire. 

lfi-9-KI- ,\pru,·;~do na Comissão de Finanças. Pare
L""er favorável. 

18-9-.KI- Lidos em PlenArio os Parm:rcs n'li 715-CI: 
e 711\.CF. . 

6 
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 20, DE 1978 

()ol• 1.725/73. na C••• de oriJIOm) 

Denne u lnfroçileo-'" relod•u l olmdoçio de 
telcalos, replo O nopedlto ,_O jalpllniO O d·--......-.. 

Andamento: 

17-4-78 - Lido em Plen6rio c despachado .la Comis
iÓel de Con5lituiçãn e Justiça, de Transporta, Comuni
c:açôe5 e Obrai Públii:as e de Finanças. 

4-4-79- Aprovado na Comisslo de Constituição e 
Justic;u.. Parecer favor6.vel. 

IIS-6-ISO- Aprovado na Comisdo de Transporte, Co
minicaçõcs e Obras PúbliC8.5. Parec:er favorivel. 

IIS-J-It2- Aprovado na Comissilo de Finanças. Pare
c:cr farorivel. 
I~J-82- Lidos em Plcnirin os Parecem "" 61-CCJ: 

~-CT c 6J-CF. 

7 
PROJ~TO DE LEI DA CÁMARA I'' 25, DE 1978 

(N• 1.626J75, na Casa de oOrisem) 

Pemlle o dodUÇio do lmpoolo de R.,.o de~~
..,. oalolioolo IIIHica, loolulte rodlopollu, .... 
- de lohonlllrlo o elrwps, oo um e ooodlcieo ••• ._.n... 

Andamento: 

26-4-7R - Lido em Plenirio e despachado li Comis
kles de Ec.:onumia e de Finanças. 

6-9-78- Arruvado na ComiasAo de Economia. Pare
cer contriirio. 

14-8-110- Aprovado na Comissio de Finanças. Pare
cer favora\vel, no!ii termos de Substitutivo que apn:xnta. 

24-J-112 - Aprovado na Comissão de Con&tituiçl.o e 
Ju~~otiçu. Parecer pela constitucionalidade e juridicidade 
do Substitutivo da c.·omi11são de Finanças. 

Jl-3-112- Lidos em Plenârio os Pareceres n'ai04-CE; 
105-CI' c 106-CCJ. 

PROJHO DE LEI DA CAMARA N• 12, DE 1979 
lN• 1.6116/75, na Casa de orõ,om) 

Modlllu dllpaoltiYo do CaoiOIIdoçio du Leio do 
Tnloloo, opro•odo polo o.em ... 1e1 •• 5.452, de 1• 
do mola de 1!143. 

Andamrntu: 
2~S·l· 79 - Lido em Plenário e despachado As Comis-

5\lr" de Lcgi~~olaçilo Social e de Finanças. 
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10-!li-79 __: Aprm.·.ado na Comi5d.o de Lcgislaçio So· 
dai. Parecer solicitando audiCnciu da Comi5Sao de Cons· 
titui~An e Jus.tiça. 

28·11-79 - Aprovado na Comiuil.o de Con5tituiçilo c 
Jusli~a. Pui"C\."Cr favor6.vel. 

23·10-KO- ,\prO\·ado na Comi111sio de Legisluçio So· 
dill. Parcr.:t:r favorévcl. 

I!'·ID-KI- Aprovado na Comissil.o de Finança5. Pa· 
rca:r favor;lvel. 

IY·IO-ICI- Lidos em Plemirio 05 Parec..'1:rc:s n'J 957· 
CCJ. 9S8-CLS e 95fi-CF. 

PROJHO Df. LF.I DA CÂMARA N• 13, DE 1979 
(N• 4.907/78. na Casa de orõ,em) 

Aoreooenll porqnr.. oo 1n. ZOe di o..a rodocia 
10 on. 516, ombas do Leio' 5.169, deli dejoHiro de 
1973 (CádiJO do Prooeuo Cltll}. 

Andamenln: 
211·3-79- Lido cm PlcnÍirio e despachado ê~~o Comi!i

wles de Constituiçll.,, c Justiw.:a c de finança111. 
21-6-79- Aprovado na Comis!IIAo de Constituiçil.o e 

Jusuça. P..arec:cr pela constiluc:ionalidadc cjuridic:idadc e 
contrdrio no m~rito. 

25-J-82 - Aprovudo na Comilli.a de Finanças. Pare
cer IU.,orilvcl. 

31-l-82- Lidos em Plcnã.rio os PareRrcs n'5 96-CCJ 
c 97-CF. 

10 

PROJI:TO D~ LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1979 
(!11• 1.019/75, na Cua de oriJIOm) 

Allen o li' do •n. ZO do Lolo' 6.zll, de 9 de de
zom•ro do 1975. 

Andilmento: 
.:!6-4-79- Lido cm Plen6rio e despachado i Comissio 

de L:ducaçi1o e Cuhura. 
.:!H-5-111 - Aprondo na Comi11i1o de EduCIIçlo e Cul

tura. Parea.-r favorilvel. 
29-S-81 - Lido em Plenârio o Parecer n• 285-CEC. 

11 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 79, DE 1979 
(N• I.SII/79, na Casa de oriJIOm) 

A.,....oll porqnfo 10 ort. 50 do Lei"' 3.107, de 
26 de opiiiO de 1!160, IJIIO dllpile ...,.. o Lei O,.Ool· 
FI do Pre•ldindo Soc:lol, ollerado pelo Lei "' 5.190, 
de I de J••oo de 1973. 

Andumenlo: 
26-10-79- Lido cm Plenário e dc.lipachado is Comi~-o 

llllk.s de Lqislação SC1Cial c de Finanças. 
26-6-KO- Aprovado na Comissio de Lcgi1laçi.o So

cial. Pun:CC"r ravorúvel, nos termos de substitutivo que 
aprcscnla. 

IH·II-82- Aprovado na Comi5si.a de Constituição c 
Ju5liça. P..arccer pela injuridicidade do projeto c do subs
tituti.,,, da Comi!llilo de Lcgislaçla Social, com YOto 
vcni:ido, L"IT1 separado, do Senador FranOJ Montoro. 

31-K-82 - Lido1 cm Plcnârio os Parcc:ercs nts 692· 
CLS e 6~J-CCJ. 

IZ 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1980 
(S• 28/79, n• Cosa de oriseml 

Dó oo•o rodoçlo ool4' do on. 79 do Leln' 3.107, 
de 26 de -•o de 1!160 (Lei O,.Ooko do Pmloliaelo 
Soc:lol~ 

Andamenhl: 
14-J-HO- Lido cm Plcnalirio c despachado às Comis· 

5\'\c." de L.esislaçi1o Social c de Finanças. 

Novembro de 1983 

27·11-KO- Aprovado na Comi!rlsi\o de l.cgislaçilo So
ciid. P;~n:ccr favorãvel. nos termos de suhstituti,·o que 
.upi'CIIIenta. 

IJ-5-81- Aprovado na Comi51io de Conatituiçil.o c 
Ju~>tiça P..ara:er ravurâvcl uo Projeto, nos termos do 
Suh5titutiv,, d;1 ('omi5.'iào de Lcgi1la~ão Social. 

25-b-KI- Aprovado na Comil!iii'l.o de Finanças. Parc
!:er f~m.m\vcl 80 projeto, nO'i tcrmol dt1 SUh5litutiro da 
(',,mis!iiilo de LL'gi5la(i1o Social. 

1 •·K·M I - Lidos cm Plenário as Pai"C\."Crc5 n"S S!li8-
CI.S: S59-CCJ e S60-CF. 

13 

PROJ[TO DE LEI llll CÂMARA N• 21, DI: 1980 

(S• 1.015/79, na C'••• de orisem) 

A-11 ponianlu oa .n. 80 do Leln' 5.107, de 
13 de IOiem•ru de 1966, IJIIO orlo o fllodo de Gonnilo 
.. Tempo tle SerYico e tlã 1111tn1 pro'ldi~~~:lu. 

Andamento: 
28-!i-KO- lido cm Plenário e despachando As Comis

~s de Lq:i5la~ão Sac::ial e de Finanças. 
14-8·110 - .'\pruvado na Comiuio de Legi1laçi.o So

cial Pal'e(."Cr fa\·orã,·cl. nus tcrmo5 de Substitutivo que 
orera.""e". 

16-~1-KI-Aprovado na (.'omiDilo de Constituiçiu c 
Ju!ltiça Purect:r ravorüvel ao PNjclo. nos termos do 
Suhslitutivo da Comis11àn de LL'Iislaclo Social, '-"Om Su
bcmcnda que apresenta. 

2h-11-HI- Aprovado na Comi!lllillil.o de Finança5 Pare-· 
L"er ravorúvel ao Suhstilulivu da Comissão de Legislação 
Social, com a Subcmenda da Comis1io de Constituiçio e 
Jusli(u. 
.30-11~1- Lidos cm Plenário os Parec:ercs nts I.JSI

CLS, IJ52·CCJ o I.J5J-Cf. 

14 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22 DE 1980 

(N• 147/79. nu Cu•• de orisem) 

Dtl oo•o redoçio oo ort. 30 do Lolo', 4.11114, de 30 
de Juo•a de 1962, .... dllpile ..... I prollaia de 
ll.lloledrlo, e diÍ OllrD protldinolllo. 

Andamento: 
21S-!'-HO - Lido cm Plcn6.rio c despachado U Comis

SÕb de Con5lituiçAo e Jusli~a. de Serviço P6hlicp Civil e 
de l.qislaçi1o Social. 

1 H-6-KO - Aprovado na Comissio de Constituiçlo c 
Justiça. Parecer pcla"con51itueionalidade c juridicidade, 
com Emendo que apreM:nta de n• 1-C"CJ. 

4-11-80- Arruwdo na Comisd.a de Serviço P6blico 
Civil l .. .ar«er favorável ao Projeta e A ~menda da Comis
sàa de Constituição c Ju"tiç-.a. 

14-S-8t- Aprovadn na Comi5d.O de lcgislaçio So
cial PaFCL'1:r ruvorâvel ao Projeto c A Emenda da Comis· 
!iilo de Omstituiçil.o e Justiça. 

1~-5-81- Lidos em Plenirio w Pareceres n'& 191· 
CCJ. 192-CSPC e 19J-CLS. 

15 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• Jl, DE 1980 

tN• 3.239/76. na Ca1a de oriscm) 

Dlopole ..... 11l'oqoinolo OI<Oior de 0111U1u101 oo 
exerddO" de moodoro leaJolotiYo llaololpol. 

·l.:!..ft-80- Lido cm Plcnãrio e despachado às Comis· 
liÕCI de Con5tituiçilu c Ju5tiça c de l::~o.""Onomia. 

19-11-110- Aprovado na Comissão de C!Jnstituiçllo c 
Justiça P..arcc:er pela canstituc..ionalidadc t juridicidadc. 

.J0..4-R I - Aprovado na Comi'S...,ão de Economia Pare. 
\."Ir ruvorlivel. 



Novembro de 1983 

6-S-K I - Lidos em Plomlrio os Parec:cros n'S I 37-CCJ 
o llK-CEC. 

B) M•drla 001 tnlllllqie -IUI. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO !11• 337, DE 1981 

"Vota.;ão, em \urna 6ni.:o, do Projeto de Lei do Senado 
n' 337, de 1981, de M.Utoriada Comis!iia 1-:1pecial do Jári 
Popular. que altera dispositivo do Código de Proceuo 
Penal, tendo PARECER. 50h n' 741, de 1983, da Comis-
oilu 

-de Caudtulcio e J•ltlca, favorável, nali termos de 
Subslitutivo que 1.1rerec:e. 

17 

PROJETO D~ LEI DO SENADO !11• 280, llf. 1'180 

Volaçilo, em primeiro turno taprec:iaçilo preliminar da 
constiluc:ionalidade, nO& lermos do art. 296 do Regimen· 
to Interno), do Projeto de Lei do Senado nt 280, de auto· 
ria do Senador Itamar Fran~o. dc:lerminando que a Or
dem do1 1'\.dvopdos dn Brasil opine iOhrc: a CICOiha de 
magistrados que devam integrar tribunais com jurisditiio 
em todo u terriWrio nacional. tendo PARECER, 50b n• 
6J4, de I ~~J. da Comisdu 
-H CDIIIIiiUicio e JllltiCII, pela inconstitucionalida· 

de, ~o."Urn voto vencido do Scnad&Jr Jo56 lgnicio Ferreira. • 

11 

PROJETO llf. LEI DA CÃMARII. !11• 129, DE 19HJ 

Discusslo. em turno 6nico. do Projeto de Lei da Cli· 
mara n• 129. de 19RJ (n' 121/83. na Ca11a de origem), que 
dii nova mlaçllo ao inci!iO I do art. 22 da Lei n• 6.448, de 
11 de outubro de 1977. que di5pôc sohre a Organi1.ação 
Plditica e Administrativa do5 Municl'pios do5 Territórios 
Federais c d6 outras providencial, tendo PARECF.R 
I'.~VORÁV~L. !k>h n• 997, de 1911~. do Comi.,!u 

- do C-lhdçio o Jlllllca. 

O SR. PRESIDE!'ITE (Martins Filho)- E"é encer
rada a 5C!roSilo. 

1 l.r,unta·sr a sr.uio à.t 18 hOI'US r JfJ minuto.,. I 
0/SC'l!RSO I'RQNL',\'C/.400 P!'LO SR. 

CiABRIF.L H!'RMES !olA SE."SS.40 DF./R-1/.JI,I E 
QL'E. !','1/TR/:."Gl'E À REI'IS.40 DO ORADOR. 
SliRI.4 l'l'BI.ICADO I'OSn:RtORM/iNTf.". 

O SR. GABRIEL HERME.'I (PDS- PA. Pronunci• 
o seguinte di11curw.) Sr. Preside-nte. Sr'i. Sen11dorcs: 

l!stou chcg:ando de uma ,.i.,em a&J meu Estado. cm 
... ,,mpanhia do Ministro Jarbas Pa55urinho. l::ra meu dc
sej&J, re1istrar cxatamentc algumas passagcn5 de~ta via· 
gem que me dciAou prorundamcnte satisrcito. Prorunda
mcnlc satisfcilo c feliz rorquc ti\"C a oporlunidade de ver 
~o."Omo se pode vi,·er ncslc mundo c n&J meu catado ~o.'Omo 
pe.'150a .:ivili~:ada. Ci'tili1ada no mai5 amplo sentido. in
.:lu5ive neste tiio dincil mundo da política. 

O Cl·Senador Jarba~; Pauarinho. dci"'i5 de aMumir o 
Minislério da PrevidCnda Social- eu tive a oportunida
de: de verificar- dc:scnvuln um grande esforço DOi dias 
nnc:diallllii à 5ua numcaçlo. intluliiive no feriado de IS de 
nnvcmbrn. trabalhando todu u dia, wm oa culaborad&J
res do MiniSl6rio. Antc5. pude ,·er a turdialidadc com 
qu.: ele rc..:cbcu o Minis16rio d:u~ milolii d&J ilu5tre MiniR· 
1r.1 que resignou. homem rcspeihivc:l, çompctentc, que. 
"'"'mo OU\· i h:i JKIUCO, ~o.-omo ll"dos nós dc\"c ler .:omclido 
ralhas.. crNs. mas a quem o Pais deve muitos a..:crtos. 

O Mini5tr&J Jurbas Pa,sqrinho trahalhou. como disse. 
todo o dia 15 com 5CU5 auxiliam;, no sentido de cumprir 
u miliisAo que lhe foi dada pelo Presidente Juilo figueire
do. numa hora dificil c num do5 mai11 difTceis setore~~o da 
udminiRiraçi:o do Pais, o Jetor da PrcvidCncia Social. que 
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re.o;J'Ondc pe-la tranqllilidade de mais de cem milhócs de 
hmlllileiros. e S. F.x• ni'ht 5C limilou aOll seus auxiliares. 
pr1~..:ur.mdo aquele..\ que li:m alauma vi\"Cn~:ia du auun
tn. paru bem se Rituar c poder cumprir mai11 uma mis5ilo 
que lht 6 cntre@:UC. No dia imediato. 5CJUiu para Bel~. 

Sr. Presidente, dis!K: que me cnnronou verificar que 
amda temos. (lruças a Dcu5. homunlii civiliudo~~o. no sctor 
('llli\ic..'\l do nosMJ P..s.íl' e dentro do meu Estado. O Minis
lro Jarba.lii P..s.o;sarinho. chegando ao meu l:.stado. r&Ji re
... -ehidn com cordialidade pcln Govcrnddor do l:liitado c 
p11r Iodas a11 iiUtorida.d~o."l' daquele pedaço tiJo querido do 
Brasil. F~ti n,•,,:ept:lllna...to de m:meira 5impâtica por tiJd&J 
o ('CJ\"O. pela imprenllil, c: deixou pur11 os que liveram a 
&Jpmtunul:•de de U51ii'ilir. impre1115:lll hoa, de apiJio e eiJn· 
IOrlu para. um h1unem bem intencionado, 'Iuc merece ser 
:1p1tiado para ba:m cumprir !lua mi5são. 

lnf,,rm11, roi confnrtador vcrilicur qua,;c todOIII'CIIpt.)n· 
sáveio; dos sindi~o.•ato5 dil clas5c 1r:1balhadora do meu E11-
1:1d1,, a Fedcraliu,, do!l Trabulh.s.dore5 do Pará. I'C\."Cbcr o 
Mmi5ll'tl Po1:aSilrinh1,, que a tnd115 pediu apoio c suges
llic ... duranle a. .. ua pennanC:n.:i:1 llohrc 1lfo priJblemus du 
Pre\idência. Vi a conli.unça com que foi tratado o Mini5· 
tro. \'i o cuidado ~o.-om que S. l::x• anotou as considc
ra(",\es que lhe roram apn."5Cntadal suhre 11s deficiência!i 
do 1\F(!':lu. Oepoi~~o a "i5ita aos órg::lu5 da Previdência 
l.juando U~o.'("lrnpilnhei S. 1-:x•. IJuvindo m diria:enles. pe5· 
Sllil!ii que ali estdvam prucurando o Institui o pan1 algum 
rrl'hlcma. 

Oru. Sr. Pra.idcntc, ilill, demonstra 11 !iC'riedade .:um 
que este .:idadà1J que. sem dÚ\'ida, prtlcura conhCC"er o sc
tor. Jarbao; Passarinho. 6 b&Jm lemhrar, 6 talvez o 6nico 
nu Rcpllblica que: teve a oportunidade de servir a trã 
prc!~oidcnles. em II'Cll ministêriN direrenl.ei, que ICVC OU· 

\ras mi!oo5üe!i, nela" ugradi1ndo a mui\o~~o e, J'IO!!Si\·clmcnu:. 
dC!<o:ll!radandl' a alyuns. ma5 trabalhando com srricdade. 

Apr1wei11J, ~o."5te registro. p;.1ra di1.cr mail, Sr. PFC5idcn· 
le. que chear;aram de I&Jdo '' nn5110 Purá c:ompanheiru5 diJ 
nO!II!IoO P..s.rlid,,. gente do po\·1.'1. sente de todus as classes 
~UC" u t:!I.I"Cra\·am no .o'\cr1Jpllno. para lc\·ar·lhc a prova 
de amimdc e ~o.'<'nfi;mç.a. c 11.1\: alegria. P&Jr vC·Iu \'OIIar à 
."\drninistraç:lo du Pais. 

O Sr. tlfllo Gueii'OI - Permile V. E"-' um aparlc. 
n11hre Sen:td&Jr Gahriel Hermes".' 

O SR. GABRIEL HF.R~ES- Cum muito pruer. di
~endo antes. mai5 uma vez. uo meu n11bre colega, com&J o 
rc1 o Senador Joào Calmon. ni.o conheci muitos Guci
ros. mufo tive o prazer e a felicidade de convi\-cr quando 
jovem. com um h&Jmcm L'Om mponliahilidade num actor 
dilidl do Pari. que naquele tempo .:h11m.ivamo11 da Polr· 
ciu, Policia que Rmpf$ pren..Jc. 11cmpre amcdr&Jnta. que 
sempre é violenta. m11s linha n11 Pa!itor GuciroJ, pai do 
Senudor HCho Gueiros. um homem correio, um homem 
de hem. um hl.'lmem prudente, c sobretudo. um homem 
~o.-oncili:ldtlr, um homem que davu gralias a Deu,;, prot~o."ff· 
lanle. com,, a um ou1ro que,11cndo espirita, o nosso Pro· 
fcs5or No1uciru de Farias. eram duas almas que Deus 
CIJincara Jlilra acom,Jdar o Sr. Magalhh..,. &rata, que era 
exollamente u ,,po!ilto, um h&Jmem fos;n11o, um homem de 
dct:isl\e5 violenta5. O P.tstor Guciros e o Profegor ~o
gueiru \lc 1-arias eram duas alma" 1ranqUila11. boa11o, para 
:~wmu..Jar, c umbw nu. Poli.:iu. Ouço V. b.• Senador. 

O Sr. Hélio Gueiroa- ~obre Senador Gabriel Hcr
m~. antes de 1uck1. !)!:\....., perdli.o a V. (~"' por nil\) lhe ter 
.:on~did,, 11 a parle. ma11 não foi por vontade própria. O 
nos.o;u eminente Pl'l.-sidentc Mnac)'r Dalla acionou a cam
panhin. acendendo aquelas lu1.es. c jâ tomando ares de 
dur pnu8eguin1en1o à !IC5.11d&J à minha m.·eli;.~. 

O SR. GABRU:L HF.RMES- So V. Ex• mo permite, 
lnuv11 o n&Jsso Pre!lidentc por ISIIim proceder, p(lrquc. a11 
numerosas vc.t:~o."ff que presidi esla C'asa c a Câmara. pro· 
.:uru1oa respeitar '' Rcgimenln. cm bencfTcin da ordem, 
d,, lempo. a55im. Não eslava dcrcndcndo o Presidente c 
!loim o Repirnenll.,. c a nós mcsmo5. 

Quarta-feira 23 5495 

O Sr. Hélio Gueii'OI- Só mlo queria dciur que ficas· 
se tal fulo como uma dc5COnsidcraçilo. V. E•• de maneira 
nenhuma. o faria. 

O SR. GABRIEL HER~ES - l.onse do mim ate 
pen!LI.Imenlo. 

O Sr. tléllo G•tii'OII- V. Ex• sabe que C um dilchJ 
omtiBo meu e cumpanheiro. 

O SR. GABRIEL HER\fF.S- Vi Kluz vermelha d05· 
de quand11 pedi o aparlc a V. Ex•. 

O Sr. Hillo Gueii'DI- V ot&J ir. ra7lo do meu aparte. V. 
E'' rala em pcs50a5 civilil:õida5, mas note que no episódio 
quC c:~;t4 na.rrando. quem esta hancando o civilizado i: o 
Gnvcrnud&Jr du meu EsladiJ, n Sr, Jade r Barhalho. 

O SR. GABRIEl. HERMES - E iot<> mo <unfortou 
ba~l;mle. Foram 1lli dllis &: congralulo-mc. 

O Sr. Hfllo Cueiro~- Ma5 como V. l::x• está falando. 
parC'\."C que C OUIN o cidadilo elca:anle. Quero 1.-oloc:ar os 
pingiJC nll!l i5. 

O SR. GABRit:L HERMES - l'io caso for•m oo 
dois. 

O Sr. Hflio G•elros- No c:a110. quem deu a dcmon•· 
tra.~ào dr elcg:incia. de .:orle~ia. de diplomada. de cor· 
dialid.tdc. roi o Ci&J\·ernador d11 meu Estado. que, sendo 
inforntado da visila olicial d11 Minislm da Pmridi:ncill 
Sn.:ml at, meu Es1ad11, foi ao seu cn~o."''nlnl, acompanha· 
do de tudiJ o seu Ken.:tariado, pilra ret"eJ'Ciumi·lo. para 
dar-lhe a:c boa"""'inda5 c c,li&Jcar o Governo do Estado à· 
dh,,,, .. ição de S. t:x•. Quunto .iloh5Crvalià'' de que a cida
de se ui\"IJNÇ()U ~o.•um a presença de S. 1-:''· c que V. l::x• 
\"iu muila a:cnh: do in1eri11r, ~s-d~o.-s~alçolii, e pf:5-
.:;d~ro·adus. todl"»> para rL'!o."c:hcr IJ nruso Ministro da Previ
di:nda !illi:iJI. mais uma vc:1 reciJrro a depoimento de 
iiU!~olrC fumi1iar du Senador Jarhils PaSHarinho. narrado 
em tiJch,s o!ii jornai5 do Bra.5il. c~~op~o.-c::ialmcnte no O Ube
nl. Quand&J alguêm pera:unt&Ju a essa pc550a" que acha· 
\"a de iltl''ra :aua ca5a estar cheia de amigos do Jarba5, ela 
dis!IC': •·amiB05 d\) Jarha5, nãiJ. EuC5 sti&J 11.migm; do Mi· 
nis\m," ~obre Scnack,r (i11hriel Hermes, sem querer põr 
cm dll\·idu a lidelid;Jdc. e l.:aldadc dos .:iu:um;tante5 que 
mdcuram o nobre ~tinistro da Pre\·idi:ncia ~cial no Pa
rú. sou levad11 a admitir que ali esuavam mais os amiJ:os 
d,, Minislr~o,~ c nAu propriamente os amigos de Jarbas 
P..s.'i. .. urinh11, uté pt.1rquc. ann pa55ad&J, na5 clci~. CSM."ff 
amis.os nil&J roram tão numerosos cnmo" Minitro pen~~oa
vu 'lUC liJs!iC'm. 1-:.ra este meu apanca V. [x•. 

O SR. GABRIEL HERMES- Muito ohriJodu. Apo
na5 creio que os amigos f!Jram realmente numerosos. 

Sr. Prc:lidcnte c Srs. ScnadoreJ. é o Ministro Passari
nh&J um homem sério c competente. Di5W nflo se pode 
ter díivida. t tamhf:m um homem cambati,·o. um tribu
no, com,, diKSC o Senudor HE:Iio Gueir~. E. natural que 
homens comiJ Jarhas Pa!i'iarinho oomprcm debates, 
~o.'Omrrcm animo5id:J.de5 c comprem dc5arctn5. F. por 1er 
5i:rin c L"Orrcto. teve Jarba11 Pas11.1rinho. quando assumiu 
IJ Governo. l&Jgo apú5 :1 Rc\·oluliilo. de tomar algumas 
mcdida!i, que- 5Ci- o fi~:eram 50frer baslantc, mesmo 
5C poupand11 de ra1er aquilo que lhe era !iOiicihldo. atE: 
por lei ou por processo5 que lhe chegaram 6s màciL 

Mas. como disse o Senador Joio Calmon. a que o Mi· 
ni'itro Jarhas Passarinho re:~lizou n" MinistCrio da Edu
C"açii.o e Cultura. r..,i um trabalho respcithel que merece 
05 maiores ciCJ!:ioS. O 'lUC o Ministro Jarbas Passarinho 
re~: na própria Pre,·idCncia. quando de 'iUa Gcs111o no en
tão Mini1t~riu do Trahalho tamhf:m "6 merece resrei1o. 
Temos de reçonhecer que S. Ex• e um dos hiJmcnlii do 
perfl"dO do1 revolução caluniado tn:mcndamcntc. de ma
ncir.a tristonha. TambCm temos que rec:onh~o."CCr que I; 
muito 1.-omum tal fat&J acanlect.:rL'(Im h11mtn5 de Vlllor. E 
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Janhas Pa55arinho o~. nin{!.uém pode c;:onLC:stur. E Jar~ 
bas Passarinha C um homem correto, ningui=m pode con
lntar. ~ pi.li d.: famflia admirável - ~ Uml das QUalida
des que obsc:l'\l'o "'-"'" homens. 

Na PrevidCn~oia. não tenho dúvida nenhuma, Pa!llsari
nho vai sair-,;e hem, stá estudando com conSC"iencia o 
problema. A verdade e que S. Ex• estãestudand,, (Om se· 
ric:dadc o problema da Previdtn<:ia. mas nl.o ouvi atf: 
&.(l!ora S. E.x• dar nenhuma afinnati\·a, 5enào aquela de 
que tem que fle'r estud-o1da uma snlução pa:ra a PrevidCn
ciu, a fim de que alc:am."U um equiUhrio, pelo que ela re
pre!lenta pura a tranqUilidade do Brasil. 

Conrto nu futura administração do Miniluo, como 
conno no Br1111il e no povCJ bruileiro, povo de uma for
mac;io exce(k:ional. Depois somos Pais sem o problema 
rat:isla que envolve o Mundo, Pafs sem problemas de re-
li:gi5o, pois cada um pode praticar a sua com liberdade, 
Pais em que pretos, brancos, amarelos, religiosos de 
qualquer cn:nca casam entre si. ronnam ramilial, somas, 
esl,.. a realidade um Pafs admir,i\-el- e foi esEc fato, tal
vez, que fel cum que um Presidente da Repíi.blica, levo
R a PrevidCn..:ia S,1Cial ao homem do campo, e é: preciso 
nilo esqut'\.'Cr que !iÓ nesta área temo5, aproxidamente, de 
30 m ilhÕC5, que se beneficiam do1 recurso5 dK previcitn
C'ia. sem particira,n."lll, c:um um reul para PS fundos. Eate 
gc::~tu de bondOOc:, porf:m, nlo devia ser prAticado cala 
que~ a verdade, com o dinheiro que e de uma coletivida .. 
de, dinheiro que é daqueles que pagam a Previd&lcia, da
queles que entram c:om 1cus rccu~s para ter bcncflc:ins 
C'omo a aposrntadoria, o mfnimo que o homem mais 
simplm precisa ter para ~ua tranqUilidade no futuro. nes
te ato uma da5 causas d.: dili..:uldades financciru e uma 
das preocupa~s do Senador Passarinho. Pr«isamos 
pensar como fazer c:Dc grosso de c:erca de 30 milhões de 
brasileiros. dependente~ da Previdên"ia, c o Governo 
que os colocou no órglkl trazer recursos para a Prc,·ide:n
cia Social. 

Sei que o Senador Jarba5 PaMarinho alã pensando no 
problema. Sei que o Minillro Passarinho CitarA convcr
lilndo com atuãrios, c:ontadorc:li, econamist:as na buS&:a 
de !lnlu..-ües. 

O Sr. HélloG•eln11- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HER!VIES - Estes. ao problema• 
que c:st5o na" prenc:upaçlles do Mini1tm, homem bem· 
intencionado, com capacidade de tomar conhecimento 
de uma gama de problemas, o5 muis diversos e dig,o. C'Om 
elt ralei dos problemas 10'iais. Ouço V. Ex• 

O Sr. Hélio G.....,J - ~bre Senador Gabriel Her
mes, dou mru testemunho em ravor da prcoc:upaç;lo 
constante de V. Ex• sobre os problemas 50C'iais do Brasil. 
Sou companheiro de V. Ex•. c:om muita honra minha. na 
Comisslo de Ltgislaçiio Social. Vejo que V. &.• est6 
sempre muito atento a lodos 01 projetas de lei, e ~r desta
ca sempre, procurando dar, l5 vc:zes. ati: wto an ~epara· 
do, sempre dcmonfltrando uma preocupaçio npec:ial 
pelo problema social. 

O SR. GABRIEL HERMES- Muito obripdo a V. .,., 
O Sr. Ho!llo G .. lrao - Nobre Senador Gabriel Her

meJ, o Minill:ro Hélio Bellr.fo er:a um Mini.nro cliC'icnte 
do Oovcmo Fisueiredo, um Ministro que c:stava dando 
conta do rec:ado. O Ministro H~io Beltrio, depois de 
vArios estudos, de muita preocupação. de muita anAiist, 
de muita avaliado. disse ao Presidente da RepOblica que 
ncce•itava de 420 bilhões de cruzeiros para atender a 
CiSa ma111a enorme de quase 100 milhões de brasileiros 
que, direta ou indiretamente, depende da Prcvidencia 
Social. Pcrsunto a V. Ex•: ~justo derrubar toda uma""' 
trutura para começar tudo de novo. quando seria l'ic:il 
para o Oovemo c:onc:edcr cases 420 bilhões de cruzeiros. 
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atê porque, nobre Senador Gabriel Hc:rma;, 420 milhões 
de c:ruiteims foi o a;.touro da Coroa-Brastel. que vai cair 
nas c:nslas do Gu\l'ern(t. Entilo, para a Coroa-Brastcl. 
'lUC vai beneficiar duis ou tr~!lo, o Governo dc:ixa-ae lesar 
cm 420 billmcs de cru;u:ir05, mui, na hora de se atender a 
quase 100 milhões de brasileiros, o Ooverno começa a 
pe,hinc:har. a.faztr e&:onomia subre esses 420 bilhões. e 
vai mudar um Ministro. Mudando o Ministro. vai ser 
mudada também toda aquela estrutura, porque ac:ha que 
enc:on~NU um Ministro que vai fazer mais ba:raw. Com 
isw é: que nii.o poiso concordar, nobre Senador. 

O SR. GABRID.. HERMES -Talvez possa ••plicar 
a V. Ex• 

O Sr. H6Bo Gaol101- Derrubo-se todo um plano, um 
projelo, uma estrutura porque se encontra um Ministro 
que talvez vá fa7.cr a coisa mais barata. 

O SR. GABRIEL HERMES- Posso explicar a V. 

E•• 
O Sr. HIIDGMiros- Voujli. ouvir V. Ex• Esta, a mi

nha p~upaçilo. Um (ioverno que est.t pal'll dei"ar o 
poder a um ano não devia chegar num Ministe-rio sensi· 
vc:l, como o i! o da PrevidCncia e A11islincia Social, e mu
dar tudo. da cabeça aus pts, nas vf:speras de deixar o Go
verno. Seria umu providencia P\lra o r.eu su~o.'C550r. O cer
to, o prudente da atuill Admini!i.traçlo ll!l'ia m:anter a 
me5111a estrutura, c:on~o."Cder os 420 bilh&:s de cruzeiros e 
deixar que o novo GO\·crno tomu~e uutra.a medidas. Er.a 
a ob~ervaçilo q uc, com todo o respeito, desrjava fazer ao 
pronunciamento de V. F.x• 

O SR. GABRIEL HERMES - Meu caro Senador 
Hi!lio Guciros, sr V. Ex• tivesse assistido A. poMC do Mi
nistro Jarbas Passarinho c o di~Curso de S. Ex• e do Mi
nifltro Hélio Bcltrio. homem pelo qual tenho a maior ad· 
miração, pmfunda ami.z:adc e n:speito, como homem que 
prestou serviços a este Pu.fs, homem, dia;o, competente, 
anotei numa p:1rte do diSL'UJ'JO do Sr. Minjsrro Hi!lio &1-
trJ.o, quundo S. Ex• adiantou que talvez ali pudesse di
zer para o Senador Jarba5 Pauarinho que, sraças fl in
n:açio, -e S. Ex• lumenta.va, quc:tiVC55e de dizer araça.s 
à innaçüo -os 400 bilhões fouem •para:cr para ajudar 
resolver, em pdne, os problemas que ele apontara em 
suas obscrvac,i;cs c:rllic:as. no seu pedido, nas suas eliPn
ciu.ao MinisE:ro do Planejamento. 1&[0 o Ministro Hilio 
Beltrão declarou lá, com a Casa. cheia. no momento em 
que passava o cargo ao Minisb'o Jarbas Passarinho. 
Anolc:i bem esta passagem, esta declaração do Ministro 
Htlio Beltrão. Senador Hi:lio Gueiros, tive&se V. Ex• 
ac:umpanhado o notic:iirio da imprensa. teria visto que 
foi um dos auxiliarca du Ministro Hi:lio Beltrio que. no 
dia IS. quando se reuniu com o Ministro Jarbas Passari
nho, deu infonnações, primeiro, de que havia recursos e 
S. Ex.• fi'assc tranqUilizado. E. anote-se, das primeiras 
p~·upadcs do M iniltro larbas Pu'51rinho foi saber o 
que havia de rc:'unos e se suhcicntcs para vencer ates 
!Jte5CS que estavam 'hegando, neste ano, c possivelmente 
os meses que virão, ati! o meio do ano. Saturalmentc o 
Ministro Jarbas Pauarinho estA procurando verificar. 
Confesso, meu C'aro Scnsdor Hélio Gueiros, tenho con
fiança na Administraçlo do Ministro Jarbas Passarinho. 
S. Elf l: um homem sensato, e um homem que merece 
c:onfiança. Sua nomeaçlo foi recebida como um ato pro
'\l'idcncial. E disse: eu, quH.ndo me pcrsuntaram no ParA: 
deixa o Min istirio um homem hom, um homem compe
tente: c um homem tamb6m da melhor qualidade, e tam· 
bi!m capaz. o substiwi. Estas foram as minhas dcda
rações que dei no nosso Estado do Pari, que saiu na im
prensa, sobre esses dois eminentes homens p6blic:os. 1: 
preciso que se note, não foi o Praidenle da Repablica, 
foi o Ministro Hl:lio Bc:ltrio que. por motiVOI conheci .. 
d01. se afastou do Minisl&io. O MiniJtro larbaJ Paa.ri-
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nho convidado, como homem competente que ii. homem 
com a c:xpertend3 de dois MinistE:rios, agora. ocupando o 
lcJ'C'ciro. num k'I'C'ciro sOvemo - caso raro - repito -
no Brasil- aceitou o con,·ite. O n:sultad,l, como vemos, 
foi a confiança que levantou nos meiO!i. empresariais; 
conliança nos meios opcrãriosj assisti, no meu &lado, 
os prcsidcnte5 de sindica.to5, homens du povo, presiden
tes de outros órgãos de classes, todus c:onfiantcs, certos 
de que teremos uma administrac;ào, equilibrada, uma ad .. 
mini5lrado comu nece1!õila a Mini5tério. 

O Sr. Hllillo G•elrus - Permita-me V. F.x• um 61timo 
aparte'! 

O SR. GABRIEl. HERMES - Com muito prazer. 

O Sr. Hlillo G1ei1'01 -Quando V. F..x• salientou a( o 
fato de que t uma ~o."Oisa. intdita um c:idadlo ocupar um 
ministério tri:l ve-..:cs, em trCI governos, respondo a V. 
Ell' rom uma interpclaçilo da coluna do apreC'iado Car· 
los Ca5lello Branco. e um tópico de quatro linhas, por
tanEo. não vai aborrcx.-er V. Ex• nem os nossos ilustres 
cule(!as, que di7 o eguinte: ••f.m tc:lcgruma pauado cm 
Jui7 dr h,ra, o lei1ur Mfltcm d.: Paula Ara6jo pede que 
transmila 5ua pergunta aos governantes: nlo existem ou
tros hrasilc:iros J1ara oC'upar ministi!rios que nio sejam os 
mesmos de 20 ano!ll atrtí=(~ Carlos Ca5tcllo Branco", en
tão, veja V. Ex• que atE: um mndestu leitor de Juiz de 
Foru UC'ha defeito naquilo que V. Ex• acha virtude. Sio 
l: Jl055i\'CI nta r ... lta de imaginaç.ilo do Brasil, que ainda 
!!C r.:crulcm, par01 M mini5lfrius do flm do Séc'ulo, pe5-
!i.oas que estavam ainda nos meados do stculo. 

O SR. GABRIEL HER!VIES - Eu ""pondoria apo
nas a C:~te cidadiio que mandou 01 recados por CAla rasu
ra inteligente de 'olunista e escritor que 6 Castc:llo Bran
co: I:::a.istir. existem milhare.!l no Brasil, agora. quem ti· 
nha a obriaaçilo, o dever e a responsabiUdade de Clrolhrr 
era o Presidente Joio Figueiredo. E o Prc:5identc Joio 
Figueiredo, que fui buscar entre seus c:ompanbciroa, en
tre u homem que ele cunhcci11, da sua confiança, c repilo 
a \', F.x•, um homem de confiança do Brasil. E, quem 
5ahc se ele n.!J.o chep.rã ainda a Presidente, ja\. que o Mi
nistro Jarbas Pa5su.rinho 6 um homem de alta qualifi
caçilo. e lcm &.undiçõcs para atinsjr .a PrcJijdéncia, nio tt-
nhu dúvida nenhuma. A realidade: i: que o Brasil f: um c:c· 
leiro de homens capazes, de homen1 inteligentes, e um 
Pais que, graças a Deus, que sabe buiC'ar as soluções e 
acredito que teremos soluções boas 'omo tivemos esta 
do Presidente i·'iguc:in.'Cio, nio' fatendo uma aventura 
indo buscar um cidadão 'ompetente e 11 ele enuq:ando o 
Minisltrio da PrC\'idc:nci,:~ e As!li!ltCncja Social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadoi'C.'i. meu registro era para 
dar noticias do que eu vi no Pari, c vi um ParA alcare, vi 
companheiros do Ministro J:trhu5 Passarinho confiantes, 
que o abraçaram ao v~lo em Ministi!rio tio importante 
que responde pela tranqUilidade de I 00 milhões de brasi
lciro'S. Vi, Sr. Senador, o homem humilde da minha ter
ra, principalmente, aquele que e hoje um homem que nós 
temwt que rc5peitar; os sindi~atos da5 classes trabalbado
ra5, satisfeitos, C'onliantn na administraç.!lo de Jarbas 
P..assarinho. 

Era o que tinha a dir.er, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmai.) 

DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. 
JOÃO CALMON NA SESSÃO DF. 21-1 f.IIJ E 
QL'E. ENTRF.G(IE A REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA Pl'BI.IC.4DO POSTERIORMENTE: 

OSR.JO).O CALMON !PDS- F.S. Pronun<iao,._ 
auinte discuno.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dentro de 48 horas .-6 submetida A aprcciaçio do 
Coni""RD Sacional. Propoota de Emenda ê Conlli
tuiçio de minha autoria, I'Cita.bclCC"tndo a vinculaçlo 
obrijgal6ria ele ll'lo do Orçamenro do t:nilo e de 2S'f> 
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dos orçamentOlli os Estados, do Distrito Federal e doa 
Municlpio1 para a manutenção e desenvolvimento do 
Ensino. 

Ontem, o jornal O l!olado do S. Paulo dedicou um dos 
&eul editoriais a esta inir..ialiva. que nio i' apenas minha, 
porque subscrila por 3!'5 Deputados Fcdcrai1 e 65 Sena
dores da Rep6blica. 

Vou ler esse primara editorial, que r~:presenta um 
apoicJ inestimável a essa causa 1acrossanta, a causa da 
Educa~w"ilo em no!ilio Pais: 

A. C"OIIItltlllcio lf 01 I'KIII'IOI para o eMino 
O art. 92 da antiga Lei de Diretrizes e Bases da 

Educ:açilo Nacional (Lei n• 4.024, de 20 de de
zembro de 1961) estabelecia: "'/\ Unilo aplic:arA, 
anualmente, na manutençio e desenvolvimento do 
ensino, 12~. (dare pur ~o.'C'Rto) no mínimo de suare
ceita de impolitos e U!i Estado•, o Diatritu Federal e 
UI munic:lpiOJ, 2()il (vinte porcento), RO mínimo'". 
E•sc: artiJo acabou nvogado J• falo em função de 
uma e1drLh.ula interpretaçio, por parte da 
Consultaria-Geral da. RepUblica (cf. Paro.:eres 733-
H. rubli<ado no DO de )D/8/N. e 789-H, DO de 
1'1-2·691, do§ J• do art. &S dal'on>tituiçlo de 1967, 
transformado, oom peque-nu alterações, no 12' do 
art. 62 da Emenda Constitucional de 1969, intc:rpre
taçio que roi muiro alán do texto lesai. De rato, 
este vedava a ''inculaçlo do produto da arrecadaçlo 
de: quulquer tributo ts/}ft'(/lro a determinado óralo. 
1\Jndo ou despc:S&L, e-nquanto a Lei de: Diretrizcs e 
Ba5CIIi trata\·u da Rrrita grral tk tmpo.uos. qur obvla
nwntr, lfli, Jt ,•onfwult ,·om rstr ou aqutlr tributo 
(pur rxtn1plu, o /mpr•sro dr Rrnda. o /('1, o ICM, 
rtc'.J. Foi o qur tkmmutraram, buojlsnfll'fimtntr. 
pnr ~xtmplo, Pontrs dr Miranda (COtMntdrlos ,; 
Con.ctltuiflio dr 1967, Editora RC'\I'i~~ota doi Tribu
naio, tomo III, 1967, p.p. 202/Jl e Manoel Gonçal
ves Ferreira Filho t('omrntúrituà COIUiitul('ào Bra
slltilfl. Saraiva, 2t volume, 1974, p. 91 ). F.ntrc:tanto. 
um governo autoritârio, que Rmpre subordinou a 
interprctaçlo das lris às conveniCnciu da sua vonta· 
de. impõs, na prAtica, igualmente ao sabor dos seus 
interes~~e~. essa ideia de que a lri nil.o poderia vincu· 
lar qualquer pel\.'c:ntual da receita de impostos a coi
IUl alsumd, o que, aliAs, transronnaria em inconsti
lucionai'S os anigoa 127 e 130 da Constituição do 
1::':1tado de São Paul,,, que, entretanto, ao que saiba
mos, nun&:a foram inquin:~dos dr qualquer inconsti· 
tucionalidade, mesmo porque eram e aio perfeita
mente .:onstitucionais. E. 111sim, como dizia hA dias 
o Senador Joil.o Calmon. ··os ministros da Arca eco· 
nõmi~a convenceram o soverno de que as vincu
laçôc:li deveriam ser eliminadtll" (o que, entretanto, 
L"'ma vim(Js, nil.o se aplicava ao caso eslabclecido na 
Lei n' 4.024,, e o art. 92 foi revogado de fato, L"Om 
"os pen."Cntuais destinados .l educaçlo desabando, 
att atingir 4.66% em 1976". 

Nes.M anu, u Senador Jol.o Calmon apre:srntou 
emenda que vinculava I 2"- da reccitll federal de im· 
postWi e 24'\ da ellltadual c: muncipal t"manutençJo 
e dese-nvolvimento do ensino, emenda rejeitada por 
falta de tpJrum, o mesmo ..-um que nunca faltava 
quando (I todo-podrroso E!Cecutivo exiJia a pn:· 
scnça dos parlamentares. 

Asara, volta o Senador Joio Calmon .l carp, 
propondo emenda aditiva ao an. 176 da Consti
tuiçil.o. L'Om o seguinte teor: "Anualmente, a Unilo 
aplicarii nunca 01enos de: treze por L"Cnto, e os Estd· 
dollio, o Distrito Federal e os muni~lpios vinte e cinco 
por L-ento, no mínimo. da rc:ceita resullante de: im· 
J'H'SI.Os, na manutençilo e desenvolvimento do ensi
no". Como que rara ~o:ompensar as aJ'Iic:ações de
cre&L"tntes da receiLa de impost!JS no ensino, o sena· 
dorc:IC'\·a tomando ror base sua emenda de 1976, de 
12 paru I:- e de 24 para 25 o pen:entulll a sc:r a ele 
dDStinlldO. 
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Eila folha. que nunca se conformou com o desca
so ,overnamc:ntal pelo en&ino, que aempre protn· 
tou L-ontra as continu.as rcduç&s reais. d.o orçamen
to destinado .l educaçio - enquanto crncem di 

monstros estatais imprudutivw responsAve.is pela 
nossa dívida interna e pela redu'-'lo doi eipaços da 
iniciatin pri,·ada -,considerando, na mais lq;lti
ma tradi~Jo liberal, a indL'Ciin4\'el obrigaçlo do &
lado de manter um sistema de en11ino pllblioo, e 11· 
vre, à altura das exigCncias e nuce.uidadn nacionais, 
c:sla folha nio poderia, agora, deixar de dar o seu in· 
teJr:ral apoio l emenda do Senador Joio Calmon, es
ptrando ~o~ur o Congresso cumpra o 1eu dever, como 
legitimo repi"C'ienlantc: dos mais altos intei"CSiel da 
~.1ç;lo e do fKI\"O, independc:ntemc:nle do que este· 
jum pen~~;and,l ou venhum a pensar (JS tKnocrauas 
q1.1c: se: !ihuam na primtira linha da ,'Vnmftlk/arura 
niiLional. Sa primeira linha e nas linhas succ:SAivas. 
jã que um sistema nal.ional de instruç.ilo póhlica, tti· 
ciente e ~11pa1. de abriJr:ar Ioda a nossa populaçio 
que: tem direilo ã escola. nlo parece ser preocu· 
piiçil.o maior do1 n,m,,J..Iaturlsta.c, por demilis ocu
pddO!ii L"t.lm a defesa dr 111uas mordomias. 

Pelo m&:nos desde 1%7, a partir da Conatituiçio 
de: janeiro du'luehs ano. esdruxulamenle interpreta· 
dd L-omo vimos, o Eltado brasileiro. entre tantos ou· 
tros dt~miolndos, \o"Cm fugindo a seu dever constilu
cional de, no mínimo, dar escolaridade completa, 
ali os 14 ano11, a noS!IIa inflincia e juventude:, obri· 
pçio inscrita na Constituição mesma, que se inv"' 
L'OU pllrll desviar rc:c:un011 do ensino para outras ati· 
vidades. l111w pt~ra n;lo fal:.r do gra.nde engodo que 
foi o cres~o:imento desordenado do ensino superior, à 
custa de uma iniciativa privada, freqOentemenle 
despreparada e pnancio111a. ~ tempo, a~lllr da c-rl.!t 
ou por C'OU.'itl da c-rL~r. de devolve:- ao enaino o que 
nunctt lhe podrria sc:r tirado. E a aprovaçio da 
emenda di"' Senador Jo.ilo Calmon seré um primeiro 
e decisivo ptuiia neua direçilo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este editorial d'O llta· 
h à S. Paulo se insere na linha que vim!JS defendendo: 
ser dada .l F.ducaç.ilo a prioridade que ela jamais mereceu 
em no!llo Pais. 

O Jornal salienta, com muita propriedade, que o pre
texto invocado pelos tecnocratas em 1967 para a elimi
naçio da "'inc:ukv;ãa de receita arçamentâria para qual· 
quer finalidade tinha .:amo objetivo evitar que o orça· 
mento da União, dos E!lltados e dos Municipios fos~e lo
teado. Na realidade, depois da nefanda c:liminaçlo deB 
percenlual obrigatório do or..-amento para a educaçio. 
n6s tivemos numerosos cuos de impostos no Brasil que 
são vinculados. O lmrosto Oni...'O sobre lubrificante, e 
sobre Combu:nfveis Uquidos e Gasosos por exanplo, só 
pode ser utilizado na oonanruçlo e na manutenc;io de es· 
tradas. Ocorre a mesm;l coisu c:om o Fundo ~acional de 
Telecamuni~a~r'Õai para o qual todos nós contrihulmos 
ao pagarmos as nossas chamadas telef6nb::as, mensal· 
mrntc, ou no momento dr tmnsmitinnos qual&p~er tele
grama. Mai111 recrntementr, IUI'lliu o chamado FI~SO
CIAL, que f; um fundo rigorosamente vinculado. 

Por todos tlilit!li motin•. não seju~~otinca muis a hostili· 
dade sovrmamrntal ao restabehx:imento da vinculaçio 
nbrit:at6ria dr um percentual dos arli:mtento!ii públicos 
para a educac;ii,l. 

Qualroten\\)S e oitenta e três 11.nus após ,, DeKcobri
mcnto, o Brwcil ainda ostenta esla fndices vergonh(JIIJ5, 
que nàa me canso de salientar: sete milhões dr crianças 
permanecem fora das ei-COias e~~~ dos nos.sos meninos 
em flor não terminam a eflc:ula do I t Cirau. 

De51.a vu, segundo todas as informa~w"t.ies que tl:m che-
gado ao meu oonho.:imento, não hOU\"C nenhuma decisilo 
do Olimro g~ernamental no senticL.• da torpedL"'I.mento 
dessa prO['I.'I!Ii\a de emrnda ã Con!iitiluido. Segundo che-
gou 311 meu canh~imtn\o, atravi-s. inclusi,·e. da Lide-
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rança do meu Partido, dc:sta w:z nilo hA nenhwn11 rec:o
mendaçlo no sentido da rcjeiçio dessa proposta de 
anemia. De maneira que caberi e11.clusivamente aos 
parlamenlares integrantes do Senado Federal e da a. 
mara dos Deputados o destino de now iniciativa. No 
mesmo dia, depois de amanhi, sc:rA submelida A apre
c:i.a~io do Congresso Nacional a proposta de emenda l 
Constituiçio de iniciativa do nobre Senador Passos P6r
to, emenda que resultou da fuaào de quatro outras emen
das apresentada' por outros parlamentar•. Nutro a c:s
peranç.t, JNI.ra ndo dizer que tenha a certeza, de: qu.e os 
mc:!llmO& parlamentares que viio comparecer à reunião do 
Congresso-Nacional na manhã da próxima quarta-feira 
tambán estario presenta à reunii.o das 19 horas. no de
correr da quai~~Cr4 submetida a Yt.)\tu;lo eua proposta 
que, se for aprovada, vai permitir que a Revolução de 
Março de 1964 se redima do grave erro cometido cm 
1967. quanto a essa vinculaçio orçamcntãria cm favor 
da educação, que existia há vinte r um anos. entre 1946e 
1967 foi eliminado. 

Com a renovação dL'ISB esperança e com os meu sagra· 
de cimentos ao apoio inestim,vel duse jornal que é O la
lado de S. P8alo, renovo o apelo a todos os meu1 colfllli 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para que 
compareçam à reunião de quarta-feira, para a aprovaçlo 
dessa emenda que representará um esf'orço de reden'-io 
da criança br111ileira que não conta cum escolas em nll· 
mero sur~eientc e com profesROres com uma remune
ruçüo condigna. Muita obrigado. (Muito bem~ Palmas.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSA.O DIU'I'ORA 

11• leonlia OIOII .. rla 
Roollzodo o 10 u N.,...,.., de 1913 

Ãs dClOito horas e trinta minutos do dia dez de no
vembro de mil novecentos t oilmta e trb, sob a Presi
dertcia do Senhor Senador Moacyr Dalla, Primeiro Vicc
Preiidenle, no rx.c:rclcio da Presicll~ncia, e com a presença 
dos Senhores Senadorrs. Jai11.1n Barreto. Segundo Vice
Presidc:ntc:, Henrique Santillo, Primeiro·Sec:n:Uirio. Le
noir Varga&, Segundo-Secretário, Milton Cabral, 
Terceiro-Secretário e Raimundo Parente. Quano
Secreliirio. reúne-se a Comissão Dire:lora do Senado Fe
deral. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor Primeiro-Secrelário. que 
trata dos Ac:guinles wuntos.: 

I) Regulamentação da Reonloçl" n• 344, de 1983, 
que criou a Categoria Funcional de Adjunto Legislativo. 
O Senhor Primriro-Secretirio submete ao exame da Co
milsiio Dire:lara :~sminutas d~ Alo' Regulamentadorcs, 
referentes aos Quadros Pcnnanc:nler Cl T. Após discuti
da a mat~ria, a ComisJlo Dirc:bll"ll, l unanimidade dos 
presentes. aprova os atos. que, assinado!ii, vlo à publi
caçio: 

2, Atos da Comisslo Diretora. po~ic:ionando os 
Afentcs Admir.1111trativos e Datilúgrafos, dos Quadros 
Pennanentc c: CL T, como As!li~nte Legislativo, n31 
"Irias Classes e Refer&icia.!l. O Senhor Primc:iro
Scx:retário al!larece que, em virtude da criaçio da Cate
goria Fun~;onal de Adiun\o l.eliRI'II.ti"·''· a Cateaoria 
Fun~i,lnal - Assistente Lq.islativo havia fic:ad" ViJBB. 

srm ocurantc:!i. As111im sendo, propõe o posicionamento 
nesta Calesoria dos Agentes Administrativos e Datilõ
srafos, o que propiciaria~ grande e!iiUmulo. alf:m de se trol· 
Utr dr pNvidencia semelhante à adatada re:.x:ntemente 
rela Câmara d<•• Deputados. A Comiosão Diretora, 1t 
unanimidade de seus membros. i11.:eita os argumentos do 
Senhor Primeiro-SL'\:"relârio r aprova a m11ti:ria. assinan
do os doi1 A\o'i. que v:lo ii publicaçilo. 
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l) Ato da Comiuiio Diretora. posicionando T6cni· 
coa Leaislativos na Rcfe~ncia NS-20. O Senhor 
Primeiro-SecretArio esclarece que, em vinude da apli· 
caçlo das disp01içôes da Raoluçiio n• 344/83, toma ... e 
ne0051lria a adoçio da medida consubslanciada no Ato 
ora propm.to, a fim de se positionar os ocupanta no car
IO de Tknico Lcaislativo em posições compaiiYCis mm 
o arau de escolaridade que p011111em. Após dilcu11lo da 
ma~ria. ~ela aprovada pela unanimidade dos presentes. 

4) A tos da Comisslo Dira:ora. reposicionando servi .. 
dores ocupantes das eatesoria funcionais do Orupo Ou
tras Atividadea de N(vcl Superior. O Senhor Primeiroo. 
Sec:relirio eacla...., que a adoçlo da medida sol"az neceo
dria pelas mesmas razões aprnentadas em relaçlo ao 
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item anterior. A matf:ria 6. cm sesuida, aprovada pel01 
presentes, senda assinadOA 01 respectivos Atos. 

51 Atos reposicionando 1ervidons da Categoria 
Funcional de Aaente de Transporte Lesi!dativo, face ao 
que c:onola do Processo n• 004256832. O Senhor 
Primeiro-Sec:ret6rio esclarece que a medida proposta 
dcstina-ae a sesuir 01 moldes adotados pela outra Casa 
do Consresso Nacional. onde os servidores mais antisos 
foram elevados ls pnsic;ões vaga5 na mesma Categoria, 
sendo. auim, de bom alvitre a assinatura dos atas res
pectivos, cahcndo salientar que exiltem claros nas refe· 
rencia ocupadas. Ap6sdi~eu•ào. os Atas alo assinadol. 

6) Projeto de Resoluçio do Senado Federal alteran
do o Regulamento Adminillrati'lo, pan estender aos 
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servidores da Casa identica providencia tomada pela CA
mara do5 Derutad05, Nferente l incorporaçlo dlll 
diirias aOli proventol da aposentadoria. Colocada em 
discw;do a mat~ria. os Senhores Membros aprovam-na 
l unanimidade e aainam " Projeto de Resoluçlo. 

Nada mais havendo a tratar, b dClCnove ltaras e quin
ze minutOA, o Senhor P11:11idente declara encerrados os 
trabalta, pelo que cu, (Aiman Nogueira da Gama). 
Diretor-Oeral e Secretârio da Comilsilo Diretora, lavrei 
a praente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente. 

S•la d• Comis&ào Din:1ora, 10 do novembro de 1983. 
- Mc.CJI' Dda, Presidente em ncrácio. 
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SENADO FEDERAL 

I - ATA DA 2120 SI!'SSAO, 
1M :W lll: NOVEMBRO DE 1!1113 

1.1 -ABERTURA 

1.2- F.XPEOIF.NTE 

1.2.1 - C.-alaclo .. l'rlll...... 
- Referente a Hora do F.-.pc

diente da presente scuilo. dedicada 
a homen3Jear Hericlito Fnntoura 
Sohral Pinto. 

Oradrur' 
SENADOR HENRIQVI:" SAN

T/1./.0 

SENADOR Ml"R/1.0 BAD.4· 
Rd 

S/1. HEIIÃCUTO F0.'0:1"0l'IIA 
SOBRAL PI.VTO 

FAI.A 0.4 PR!"SIOf.NCIA -
A'-''"c·iotiw.~, rm nrmrr do .41t>.ftl. 

1.2.2 - M- .. s
Pnoldoa~euRopdll.llca 

- !111•5 211 a 219/R:t (n'5 427 a 
4.12 e435 a 437/K.l, na nriyemJ, ~'i· 
lituindo autóprafn5 de prnjelos dr 
IC'i sa•ncionad,,!i. 

SVMÃRIO 
1.2.3- A•llo a MlllllrOCbefe 

~~ Golll- C.D ola Prnldlnda li 
Ropdblka 

- N' 4!'9/R.l, encaminhando e~
cl:~recimcnlns pre'itadns pelo Mi
ni,tf:rin d:1 FuLenda, em uu:ndi
mcnll.) no Requ~.-rimcnto n• 807/83, 
formuludo com n tJhjeti .. ·o de inlll
truir o Projeto de l.ei do Scna.dt\ no 
IW/112, que submele à :.provado do 
s~nadu Ftderul Ofl (."Ontr:IIO~ \ol~an
dl1 a ohlen.,;ã,, de cmpri:'ilimCII in
ternm:ion•tis. 

1.2.4 - Oftclo lo Sr. I•· 
Socndrio ~~ Clmoro ... o.,..to. ... 

f-.ncuminhundo à revisão do Se
nado autõ1rar,, do seg:uinte proje
to: 

- Projeln de l.ei du Cãmaru n9 

26!iif1CJ (Fif 1.659/113, ntl {";lsa de 
uri(!emJ, que dispõe !ll,bn: a es.."Oiha 
de: dirigent~ de rundaçôa, de ensi
nu superior e d;l oulnl'i pmvidtn
t:ius. 

1.2.!-P ....... -.nnllo ... 
lM111 

1.16-Expollnle ..... IM 
- Lisla n' M. de IQ"J. 

1.2.7- Lolhro de proJetDo 
- Prujeln de l.ei d\J 5'-Tiildn n• 

~R/H.J. de ounuria do Sr. Senador 
Alhan~, Franco, qu~ altera a r~ 
d31.;ila do § 4" da art. 27 da lei n• 
2.004. de 3 de 11uluhro de 19S3. 

-Projeto d~ Re"'ulu.,;.iin n• 
IIQ/Ml. de uutoriu do Sr. Senador 
llamar 1-"mn""",· que eltinttue o§ 3Y 
dn an. 77 du Rep.imenln I nlerno d,, 
S~udo Federal. 

-Projeto de Refl,,1uC"ào n' 
1 :!0/Hl. de autoria do Sr. Sen:1d~1r 
Henrique Somlilln, que altera dill
posi.,;lie~ re,.imentais :ninen~ i1"' 
ct,mis ... ,;õc:!i de inquérito. 

1.2.1- ·-·-la - S• K~7,'83, de autoria do Sr. 
Sen:ador 11umur Franco, ~u1icilan
do seja .:riud'a uma Comis .. ãu F."r" ... 
L'ial, pura e' aminar c av;diur a'i de
nUncius !illbn: rraudo. m,s rn:le5 de 
distrihui~tilo de deri•tadu!t de pL ... 
trõle,,, hem comu a e\lc:nsilo d115 
suh!tldi,,s cunL"t.-didos. ao selor ~ 
tmlirer''· indu!ii'lc cslrutura de 
rn:Ç(I!Õ, '-"Om hilliiÇ Dll!i (!fa\e'i denlln
CiUS do Joroll do Broollla, jornal 
C..-ela llrullllnle e outro~oo ''rgilnll 
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Ata da 212• Sessão, 
em 24 de novembro de 1983 

I • Sessão Legislativa Ordinâria, 
da 47• Legislatura 

Pre.ricle~rt·iu dn Sr.<. Maocyr Dalla e 
Raimu11tlo Pare111e 

.4S 14 IIOR.4S f: .10 All/lil'111S .. 4CI/.4M·SE PRE· 
S/:",\'TH OS SRS. SE!I/AlJORES: 

lris C~li;l - Raimundo l'urcnle - Odacir Suarell -
Guhrielllermcs -llêlioCiueirns- AltundrcCosta
Juàt1 Ca~lclo- Alhcrto Silva- Ueb.·ldio ~unes- AI
mi r Pin111- Jullii: lin\- Vir(!Oit, Tli,.t,ra- Carlos Al
herlu- Dinurle Marit- Martins Filh11- flumhertu 
Lu~.·enn - Mnl't'l.lnd.:s Ondc:lha - Millon Cahral -
l\derh:1l Jurr:-m•t- Marco Mm:ic1- l.uiz Ca.va1t~mte
Lc,uri,·ul Baptista- Pas505 IJürlo- Jutah)' MUBalhllcs 
- l.umuntu Júnior- Jo.ii11 Calmon- Muucyr Daii:I
Ruherlll S:uurnino- llamar Franoo- Murilo 8:1daró 
- RenL'I.IiUJ 1-"ern:iru - HL"Drique Sanlillu - Roherto 
Co1mrn~ - Jnsê Frag:elli - A ffonso Cam:1ryo - Á I varo 
Dio1s- Jaison Bilrn."to- Lenuir Var,u::ts- Pcdru Sim11n 
- Ül."lil\·in Cnrdus''· 

O SR. PRESIDENTE l~h•a•1r D11llaJ- A listo de 
j1n:~ooen.,;a ~~~·u~ooa o tomr••rccimcnlo de 40 Srs. Senad,1n:1. 
tlm·end,, númer,J regimentod. dL'C'Iaro ••berta a !IC'.!Ii-;i\u. 

Sclh 11 protL,.:3o de l>eu'i iniciamos no~SO!o lrahalhm. 

!\ I h1ru du Expediente d:1 presenle seJSàu, n11S tern11S 
d11 Requerimento n• 823, de I 'lK.l, de auturiit do Sr. Se
nudur 1 ilhio lucemJ e uu1ro10 Srs. Scmaduru;, M=ri1 dedi
c:tdi.l .a hi1111L"ll3(!ellr llerilclilo Fontouru Sohral Pintn. 

l)e .. ip.nu C'omis'illc, rnrnmd11 pdL15 Sn. Senildores Oc-
lÓ.\"ill CardO'ill e llumherln I UO.:RII par;.\ introduzir S. s• 
t:m l'llcnilric•. fl•au'ioi.J 

t.-4 rrJJI1/'dnhadn cl11 C"flml.,_,cj,, drdRnatlo. Jú enlrrulo 
rnr plc•ndrlcJ n Sr H"lid/ttJ Fnrti(IJII'Q St"'rul Plntu, 
i11clr1 fii"II{'Qr cJ III%(" tr ril' f'el(f'f'Vclclu. I 

O SR. PRESIDL'ITE 1!\.lua<yr D11llal- Conco:du a 
p:1111vr11 011 nobre Sr. Sen:td'c1r Henrique Santillo. 

O SR. Hf.",\"RI(}l"E SA:VTIL/.0 PRO,\"l".\C/.4 
0/SCI'R.çO Q!"E. BTRE<õ!."F. À RH'IS..IO DO 
OR.4ll0R. SER . .j Pl"BI.ICAI>O POSTERIOR· 
.\ll".\"Tf:. 

O SR. PRESIDEl'iTE IM<•u<yr llallal - Anl<> do 
.:11DCL-der a ralavra iiO nobre Sen~tdor Murihl B;,adaró, o 
Sr. 1'-SL\:retúnu prOL"t.'llerú ;'1 leitura d~ curla do nohre 
s~nadclr 'lel!oC'n Curneirl.l. ;,dusi"·a à l\llmenagt:m que ora 
rr~lamo .... 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO fEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

DiNklr-Geral do Senodo r.deral 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

DiNklr Eaeutivo 

WIZ CARLOS DE IASTOS 

Cftlor Industrial 

RUD\" MAUIER 

DiNior Admlniotrativo 

da imprcn!lu nacional que estilo a 
envolver o Conselho 1'4acional de 
Pc:lról .. l. 

J.z.•-c-1...:1111 
- De SFR. Senadorn, que .se :~u

!i.entarüo do Pars. 

1.2.10- c-aclo 41o Pnol-- Cnnvucaçio de sessl\o ex-
truordinAria a rcalirar-se hoje, ês 
18 hora!il e JO minutos. oom Ordem 
do Dia que de!ligna. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Cümara n• 
23/77 (IJ9 99/o/75, n• c .. a d< ori
llcm J, que altera a rcdaçl.a do art. 
147 do l>ecreto-lci n• ~.4S2. de I' 
de: m.1io ck 1943 (Conlliolid.tÇio da~e 
lei5 dt' Tr-o~balho). Aprot'ldo o 
('lro5scguimento de sua tramitac:io. 

- ProjeUJ de: l.ci da Cãmara 'nt 
21/BO(n• I.OIS/7'1, na C••• d• ori
(lcm). que acrcso=nla paripraro ao 
art. t' da Lei n' 5.107. de r3 de ~ 
lemhm de 1966. que cria o 1-"undo 
de Ciaranti::l da Tempo de Serviço e 
da\ oulra5 prqvidCncias. A.pnn'HD o 
proBep.uimento de sua tramitação. 

- Pruj~Cto de Lei do S~Cnado n• 
l.l7/HI. de auluria da C'omi!i!iàO 
E.10ra,ial do Júri Popular. que alte
ra dispositivo do Código de Proces. 
liU Pc.'l1al. A.proNIIo nus termiJ!i do 
Sub'ititulivu da Comissio de Cons
tituiçio e Jus1iça. À Comi55io de 
Redw;ào. 

- Prujcbl de Lei da Cãmara fl9 

129/R3Cn• 1~1/U. nu C05a de ori
p.e'm). qu~r d.i nova redaçào ao inLi
su I do art. 22 da Lei n" 6.44R, d~: li 
de outubro de 1977. que di,;põe 
Rohre a Orp,un1z~io Politica e Ad
minislrativa dos Munic:lpios dos 
T erritórius Federais e di outras 
providencia,;. A.......-. À 58nçiio. 

- Projeto de Lei da Cãmara n• 
1~/76 ln• 76,'7~. na Ca5a de ori-

gem). que intrudul alleruçõe; nu 
Con50iidado das Lei111 do Traba
lho. o~~pro\"adil pelo Decreto-lei n• 
5.452, de 1• do maio de 1943. A
,. u prosseguimento de sua tra· 
mitu.:iio. 

- Projeto de Lei da C'ãmara Jl9 
I ~/77 cnt 1.203/73. na Casa d• ori
fL'ITI J. que a~o:re:scenta inc:i5os ao arl. 
87 du Lei n•4.215, de 27 do abril de 
1963. que "di~apõe 10bre: o Estatuto 
da Ordem dos AdvO(!adus do Bra
sil'". A.JIIV'IIIIo o pros5eguimenlo de 
sua tramitado. 

- Projeto de Lei da Cdmara n• 
Jf.l/77 (n• 2.155/76. na CuRB d• ori-
8-Cm). que dispõe 10hre o registro 
de entidades no Conselho Nac:ionill 
de Serviço Soc:ial, conC'CSsilu. paga
menlu e rrenaçiio de ~o:ontas, •ub
ven._ões 1uciais e dli outras provi· 
dCncius. A.fi'D" ... o prosseguimen
to de sua tramitação. 

- PrQjetn de Lei da Cãmara n• 
19/711 Clf9 838/75, na Ca.•• d• ori
!JemJ. que prolbe a c:ohrança ao ad
quirente da casa própria. ror lnter
mi=dio do Sistema Financ:eiro de 
Uahiuu;ilo. de obras de equipamen
to comunitário e de infra-eslrutura 
urbana. A.,.,.,..SO o prosseguimen

•to de sua tramitaçiio. 

- Projrto de Lei da c.·ãmara n• 
20f78cn• 1.72S/73, n• Casa do ori
,an), que ddinc BB in (rBÇÔe5 JIL"

nai5 relativas à circuhu;io de veicu
l\bi, re,:ula o re5pecti\lo pl'<k.'CSSO e 
julp:~:mcnta. e dd outra."i pro•·iden
cias. A....,.ao o prosseguimento 
de !iUa lrumitaçao. · 

- Projeto de Lei da Cãmarã nt 
2~/7R (nt 1.626/75, na Casa de ori
r:em), que permite a dedudo do 
lmpn5tu de Renda de ga5tos c:om 
a~~osistem.;a mklica. incluRive radio· 
llratias. exame; de laboratório e ci
ruf1i1L"i, no Cil50 e condil:üe'S que es
pe~.:in~.:a. A....,. a pro5seguimen
to de sua tramitação. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmp,.uo sob a ,.sponsabilidode da Mno da Sanodo r.dllral 

Voa Superflcie. 

s.-m-. 
Ano 

ASSINATURAS 

CrS 3.000,00 
Cri 6.000,00 

Exemplar Avulto. CrS 50,00 
nragemo 2.200 exemplares 

- Proje1.o de Lei da Cãmara n• 
12/7'1 (n• 1.686/75, na C1sa d< ori
~mJ. que modirh..'a di11positi\'o da 
Consolidaçllo das Leis do Traba
lho. aprovada pelo Decreto-lei n• 
S . .jj2, de 1• de maio de 1'1-13. A
YIIIIo o prmseguimento de sua tra-
mitaçila. . 

- Projeto de Lei da CAmara n• 
13/7'1 (n•4.'107/78. na C a,. d<ori· 
gem). que ucre~nta rarflg:rafo!l. ao 
an. 20 e d:J. nova~ redaçilo uu an. 
~86. amhos da Lei n• 5.1169, de li 
de janeiro de 1973 fC'lKiiso de Pro
cesso Civil). A....,..o o pro!i'SCgUi· 
menlo de 5ua lramitaçào. 

-Projeto de Lei da (.'l.mt~ra nt 
17/7'111f9 1.019/75, na c ... d< ori
Jem). que altera~ o§ I• do art. 2• da 
Lei lf9 6.281. d• 9 de du.<mbro d• 
197~. -"""1111D o pm5Meguimento 
de sua tr11mitaçilo. 

- Projelu de Lei da CJmura n• 
. 7'1/7'1 ln• 1.~11/7'1. na Casa d• ori
ll1511), que acrescenta parAgrafo ao 
arl. 5• da Lei ri• 3.807. de 26 de 
•1osto de 1960, que di,;põe 50bre a 
Lei 01J1lnica da Pre•idim~ia So
ciatl, alterada peln l.ei n• ~.890, de 8 
de junho dei973.A,....IIIIoorros
seluimento de sua tramitação. 

-Projeto de Lei da Ciimara n• 
16. de 19110 cn• 28/79, na c ... de 
origem). que dA nova redaçllo ao I 
4• do art. 79 da Lei n• 3.80'7, de 26 
de q:nRtn de 1960 c Lei Orai.nica da 
PrevidCncia Social). A.JII'O'IIIIo o 
pro!iM.11:Uimento eh: 5ua tramitaç'lm. 

- Projeto de Lei da C6mara nv 
22/110 Clf9 147/79, na CB!Ia de uri
lt"fl1), que d& nova mJaçl10 ao art. 
3• da Lei n• 4.084, de 30 de junho 
de 1962. que dispõe 10bre a prons
sao dr bibliotec6rio. e da outras 
providenciaR. A.prot'Mo o pros1e· 
lfUimento de sua tramitaçilo. 

- Projelo de le1 da Cãmara n• 
31/110 ln• 3.239/76, na Casa do.,.;. 
Jt,cm). que dispõe 10hrc: a freqllên-

t. lida a IC(IUinlc 

Nova Iorque, 23 d< noY<II1bro d• 1983. 
f.xm•Sr. 
Senador MoaL-vr Dalla 
DD. Pra.idenl~ do Senado Federal 
Bra!iilia - Brilsil 

Re5llDla a N' ac;ilo. com a realizado da esão magna 
em honra de HerAc:lito Fontuura Sobral Pinto a divida 
de vãrias gera.:ões, pelo exemplo de ainaular fidelidade 
u.o5 ideais democrúticos. pela grandeza de atitudes. pelo 
:le5prendimento, pela bra\r·ura, pelo de5temor. pela 5ince
ridude. 

Tive a honra de integrar o Conselho 1-'ederal da Or
:iem dos Advopdus do Brasil durante OJ anos do Estado 
N(l\t'l. Ali fulguravam valores que se incorporavam deli· 
niliYamente à histôria dos que. naquele perlodo, se tor· 
na\'dm a voz e o protesto da con11c:ienc::ia clvic:a do Pais. 
Se o delttino nilo permitiu a tod01 a ventura de conviver 

. com 05 primeiro~ puR50!i da atual re&lauraç3o democ:rfui .. 
ca. suardou a Sobral Pinto. na. ar.plindida o atorioy ju-
ventude de seu'i noventa an05. para rcrra.entar a todoa 
nós. e aus que no5 1ucedc:ram na Cua dos Advogado5, 
hlcido c bravo como Rmpre, a verberar c:rros e e:~.c:asos • 
a M:mear, por todos 05 rcc:antos do Pal~o a palavra dos tc
mentes a Deus e dos incansêvei5 arautos da liberdade. 

Nunca. em Sobral Pimo. a palavra esconde-u o pem.1-
mentu. Ainda nas horas mais amargas, nio te acovar
dou. não traiu. ni\o silenciou. 

F: essc: eminente brasileiro que o Senado Federal. pOf 
todas a• suas liderunça5, a1ora reverencia, rasando aos 
C~us que prolonpue por muito5 anos vida tio proveitosa 
e di1na. 

A URnte diJ Rra1dl, no de5empenho da alta missi.o que 
me connaram eua Casa e o Governa FedL-ral, rogo a V. 
Ex• façQ ler e c:onlll.ar dos Anais a manifcstaçio do aplau
so e da solidariedade do Partido Trabalhista Brallileiro, 
rara que nilo IC' qucobre a unanimjdade que cfeovco caracto
rizur tio justa consagraçlo. f: con!KJiador ver, apó1 nove 
dicada~~o. Sllbral Pinto repetir, ~om RaymQnd A. Barre, 
"'eu asr.udeço cada dia ii Providimcia de poder tc~n!iirtVar 
a liberdade de pen5llmL,to e d~: açlo que tenho". 1::: Deus 
h& de guardi.-lo fiel au lema criRtlo de perdoar o pecador 
e condenar o pecado. 

Aceile V. F.x•. Sr. Pre:5idente. os proteslus de alia ati
ma e L'Onsideração. 

AtL.'I1Cimamente, - Nll•• c..lro. 

O SR. PRESIDt.'IITE (Mo•cyr Dallal- Conc<do a 
pula\·ru a,, nobre Senador M uriiQ Badaró 
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ciu """olor dr e-;tudantc.; no eurcl~ 
cio de mandato lq!i!i.hUi\o munici
p:ll. A....,.._ n pm~M:J:IIi menlo de 
.;u:t lrumitilc:ào. 

Prnjew de l.ei d" Senado nt 
:!HU;IO. de autnria da Sc:nudur lta
m:tr Frun~o."tl. delermimtndn ~o~uc 01 
Ordem du~~~o Ad,·up:ldO§ dn Bru~~oil 
opine 'iOhre it ~colha de m:lt~i!lllra
dt1S que dcvnm inleJrllr lrihunaifi 
L"t)m juri~iciin em tadn o territbriu 
n:t~it,miL Vltqlo ..n.dl pnr falm 

d-
1.4 - IJISCIIRS()S APOS A 

ORI>EM DO DI,\ 

SE.\".4[10R JAIS(}I\" BARRF.
TfJ- Con5idcra(ôes !'l'lb~ a c:on
junturol Dih:Ítlnul. 

S F..H DOR Ff."R :V.4 .V 110 li E.'ô
RIQI'F. C.4RDOSO- Violênci11• 
que c;Uui:tm sendo prati~ad:n• wn
tra n tc:rritórru e O!i. direitos dc's 
indin~~o Sute~Mawe:. d;.~ Amazõnia. 

Sf."NADCIR JAISOY BARRF.· 
T()- Pnsicinnamcnto dos aP.ricul
tun:s de ._,j:1 do Pais. cnntrot medi
ll3!1o que n.l:tri01m p:tra ser decreta· 
da~~o pelu C'inverno Feder:al. criandn • 
"'""'' imJlC.l!iln incrdente sobre :111 
eAporta"'Õei di.lquelc produ1o. 

Sf:.\"ADOR JL-1"11.41" .\1.4G.4-
LJIÀI:"S- Polilic11 !ialurial. 

.H"NADOR <õ.4ST.4"0 
Ml"I.I.F.R- Cnnvenl."iiu Rq.ional 
do P!.t DB. do Eslado d,, Mata 
Grc»ollo!J. reulirudu no di3!0 do cor· 
rePte mis. 

Sf."'i.4DCIR F..VF..4S FAR/.4 -
Ccmsider'"'--õe" 10hre o sbuem11 &ri~ 
hutíario nucion31. 

SF..'i.4DOR R.4/Ml'.VDO I'A· 
Rf:."N"fl:'- Apelo it dircçilo d:t SU· 
NAMAN. no sen1idn de aulorizar 
a C ompanhiu de ~:tve@m:iiu ··NE
Tl1MAR". ;,1 tmnsptutar ;,utigo5 e 
gi:nerm cito primeir.a n«e~,;idadc 

p3ru ~hlr13Ullo- AM. 

SF..~ADOR C"AR!.OS ALBF.R-
1"0 - Mu.;iio da .o\55emh1Ciu Le· 
pisl31i\"ll dn F::!itadu llo Ri•• Cir3ndc 
dll Nonc. reivindicsndll a lihc· 
r:t.,:an de n:.:un.,,s lin3MCCtro:; pura 
,, Prr.1jeto Scrlomeju. 

1.~ - lli:'SIGS "CÃO D,\ O R· 
D~M DO DIA L>A PROXIMA 
Sf.SSÃO. ESCf.RRAME:o.!TO 

2 - ATA DA ZIJO SESSJIO, 
EM Z4 DE NOVEMBRO DE 1!18:1 

2.1- ARfRTL:RA 
2.2 - EXPEDI~IIõTf. 
2.Z.I - ORclo .. Sr. I'· 

Soendrlo •• C-r• doo D.,...._ 
doo 

[n~3minh:anlln it rc,·ilàtl d,, Sc."
nudu :lulcjlU'IIft• do 5e1uinte proje
to: 

- l1ruj~o.'lu de Decreto Legisluti· 
,.,, n•· .19/H3 (nu .)4/H3. na C":imurit 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

do!'> Deputudmi), que apmvu o lló't· 

tn do Acurd•, rc:hni,·u ia L"'OIIIruc:ào 
de umu ronle interna~innoll50hrc o 
ri'' Tnculu, rntrc o Gm,.crnn da R e· 
J"lithli~u FaleroUi\:1 llu Dr:t"il e u 
c;,,\crnl' d•• Rrf'Uhlh:a c,,,-.per:Jti· 
\bola du Oui:m~a ••• :elchradc' .:m 
Ci~o.•t.~rgclll\\D, :1 ::!Q lle j:meirn lle 
IIJN.:!. 

:z.z.z-c~ .. Pnll
dlnelo 

- R~o."\.-chimento d,, Oficio n• 
Si30iK.1 (li" 04S/K), na orige1n), dc.1 
{in\-crn,, dn htalln llc• l::5pírilu 
Snnll•. 'if.lliciumdo auturi7a"·i••• do 
Sc:mld\1 Fedem! r:tra rcalizur upc
ru"·i\c' de cmrr:t""'timu e'tcrnt• nu, 
\-:ill'f que mcnCitlniJ J1:tt:l '' fim que 
c"'recifica. 

Z.2.3- R-11-• 
- N• K~/10. de urJé=nci• para o 

Projeto de R~o."iiiuçà,, n" 115/tcl. 
\fUC: aliem o N:q.ulamcnhl Admi· 
ni1111n11ivt1 da• ScnildO Fc..'deral. 
otprnvadl." pela Ro;,,luçilo n' ~K. de 
1972, e d:'t Olllr:I:C J"'rovidionçju,;. 

- S'~' K(I()/H3. de urpí:n..:ia. pura 
o Oficin n" St83/H3 pelo qual o 
Cinu::rrmdtlf dn I::Mad,, do Milril· 

nhiin K~licihl nuloriluc:àn dn Sen:t· 
d,, fc:derul puru IJUe uquelc E:10tadu 
J10'i.llla re:alililr npcr:ações de em· 
rrfll.limat r'tcrnu. no ulnr 11ue 
mcn..:itll'l:l r:trU O nm que e!ipe~ifi· 

lo." ii. 

:LZ.4 - c-o~ac~o 
- ()o Sr. Sc::n3dur Virpilio Tâvo

r:t. que 5C ;,tu5cnt3rol do Pais. 

!.3- ORDEM 1>0 DI I\ 

- Prujelf.• de Lei nn Senado n" 
!:.'!OfR.1-Df. que 3pro,·a o Orça· 
mcnlu Plurianual de lnv~timento,; 
llo Distrito FOOer.ll pura n TriCnio 
19K4 3 l'M4h. nus !IC'guinlC!i pane,;: 

- Guhinch!' do Uovemudor e li 
Pmcur:allnri:l Ger;,al. A.JII'O'.to, nos 
lermn'i du parec~o.-r. Ã Comilltuio d11 
lli'i&riln Federal. 

- Sn.TCiitriiiS d11 Gcwcrnu e de 
4.llmmistr:~ç;i''· A.JIII'Oftã, nl1s ILT· 
r1111s dt' para.~r. ·"- l" omi!C!iru• dt• 
llistrihJ Feder:d. 

- SL"CreHtri:l de Finançu'i e ii Re
"~er'il de ('onlingi:nt:ia. AtfGN!Io, 
nos lermtl'i llo pare..:er. Â Cc•mi~~o"13Cl 
de• Distrito FL'<Ier:tl. 

- SnTel:tri:a de Educ3çian e (."ui· 
lur:a. Aprot•. no11 lcrmlJ!i dn p:1~ 
re~,.-cr. ,\ Cc•miv;;'i,, do [)istrito FL ... 
derul. 

- Sr,•remri:t!i lle Suüde c de Ser~ 
vi~n~ Soci;til. A,.,.,...,, nos ler
mo" dt• pdreccr. À l'umi11süo do 
Distrito Fet.ler~tl. 

- Sccreurria!i de Viac;Uo e Obras 
e llc ServiÇ1J\ P6blicns. Aprotlldo, 
nus&crmo!i lll' p:~m.-cr. À Cnmbl,;ao 
dn l)i'ilriltl Fcllcral. 

- Se..:n:luriõl de Agricultur3 e 
l,mdu10Ü•'· A,row ... , nos h:rmns 

du parca.:r. Ã CumiSKiiu do Distrt• 
tn Fcder:al. 

- Secrclariu de Segurança~ 

PUhlic;t. A.provMo, noR termos du 
p3rc:cer. À Ct.~mi'i!làu do Diatritu 
h:dl,."''i11. 

- Tribun3l de l\lnlilllo do Di~alri· 
111 Feder11l e uu Texto d:al.ei. A,..... 
••o, Allllo termc'" du par«er .. o\ Co
mis"tlo dt• Ui!ilrito r~..-dcrul. 

2.4 - COMUNICAÇÃO D.~ 
PRI'SIIlf.N<.'I" 

- Rctir:tdn d:a p:auta. dus Men• 
'illl!el'l5 n'!i :!0~ e 204,'83. 

B- MATfóRIAS 1\PRECIA· 
IMS !\PóS A ORDEM DO DIA 

- Prnjrtn de Resoludo ""' 
11Si83. cm rcpimc de urgi:ncia. nm 
tcrmliS do ReqLierimento n"M~9/Hl. 
lidt• no Expediente. A.protdo, 11pós 
J'nlra.-c-r~ dn~r~~ cumi55hc~~o çumpcten
les. 1c:ndn UllõldC.' da p;.~lavro1 na suu 
di"'CU~lll!au o Sr. Jos~ 1-"rottECIIi. 

- Rcdu~W~lo fin31 do PrujchJ de 
Rest•lu"'·ào n" 11 ~/81, em rep.ime de 
Ul)!ioncia. A,...... ,\ l'mmul
gu.;illl. 

- Onciu S,':!Q/M). cmi'C'gime de 
urpCnc1:1. n,,,. termos dn Ret.~ucri
menlt' n91Cfi0/K.l.lill,, nu l:'r"'--dicn· 
le. AJIN'H.o. no5 termos du Prr.ljc
hl dl' R('!lnluC'tln n' 1~1,/fB. 31"ÓS 
p;tra.:cres das ~,.-omi!i5ÔCfi cumpcten
IC11. ,\ (."omilllsàu de Reduçiitl. 

- R ed~tC'iiu Onul do Pmjrtn de 
Rts••ludn n• 1:! 1/K'J.. em regime de 
Ul}tênci:t. A........ .o\ promul
p.i.IA;~'-

2.6 - COII.li'NIC""CÃO DA 
PR f.SID~IIõCIA 

- Con,·ocudn de ,;c;aàu cx
lr3urdinflrill 11 realizare hoje. àa 
19 horas c IS minuto,;, com Ordem 
du D\:1 que desip.m1. 

2.7- f.SCERRAM~:o.ITO 

3 - ATA DA Zl40 SI!SSÃO, 
EM Z4 DE NOVIiMBRO DE 1!113 

3.1- ABERTURA 
3.2- EXPI'IliE:o.!Tf. 
3.2.1- ..................... . 

Mna 

- N.,. KbUK.~. de urpCnciu. pur3 
n ProjrhJ de l.ci d3 Càm:1r3 ""' 
2h5/f~J tn" l.ft,.9_,'1C.1. n3 C3"'a de 
urigernJ. que dio;pi'lc !.nbre a C!iCvlh3 
de dirQ!rnteM de fund:açi'lelll de ensi
M\' l1oUJ"=riar e d:"\ \\Utr:l'i rro'l."idi:n· 
d:t'i. 

- ~" 8ftl/M.1, de ur,e.n..:ia. r:m1 
n Olia:it• n9 S/2R/K3. peln quul n 
Prcfeit(l Municíp:al de Nilerói, f.~o 
tado du Riu de Janeiro. IIIC'Iicili.t uu· 
tnrirnt,:ilo dc1 Sen:tdn reah:r:tl, p:ara 
'lUC ~u.~uele ~, unidrin T''""3 c 1m· 
tr:u:ar ~Jpcr•t.;iao dr empri•!itim,, C1· 
lernn no nlur que menciona. 

Sex1a-reira 2S 5"'1 

O SR. MI'RILO BADARO PRONl!I\"C"IA O 
0/SC"l."RSO (}I'E:. EN1"REGl'f: Ã REVISÃO DO 
ORADOR. SF.R./ PI'RLICADO POSTERIOR
AIF..~1"E. 

O SR. PRISIDU.TE (Moacyr Dali a)- S rs. Senado
ra:•. Sr. Presidente da. Ordem do~~o A.d'""OBados., preduro 
Prr.'f"""'"''r S••hn1l Pin1t1. 

A \i~o."!ia do Sen:adn RC aslincis i.s manifcllta.,-ões de 
:~pre\'O r ;\~a homen:Jpens que 'iC prestam ao cmi:ri1o jurill-
13 llen1..:1ihl dn Funtnura Sobral Pinto. pelo tran!icurso 
llus seu!i IJIJ anos. Uma existion..:i3 dedicada. cm rcsime de 
!iilcerdtkio. à C3usa di.t Juliliçs c das liherdad• civis. 

O Dr. Sobral PinLo. cm su.a admir:ivcl \ucidu. cunser
"u nind3. de f\lrma eloquente, o enlusiasmo juvenil pcl01 
ideui" m;ti'S purtl'i e elevsdo~a que aniiiUlm a vida c a luta 
dns nd,-u,adOJ e juri,;ta~ ,-oc:t..:ionado5 para a dc(ellõl in
tran~r~~ij!enh: llns dirc:ito~a humanos, dm que liom fome de 
julloti!Wit. d11J injustit:ado5. 

Jú lloC disse de!i'iC famn110 advop.sdo; ••em defaa do que 
julp.;.\ certo não tem medn de nada. nem do ridh."Uio". 

AOii 90 unos. um homem de R nu Jwrtiça, um homem 
de relipiiiu. um homem de indisc:utivcl ~o.-ullura jurídic:a, 
um militante inlrunsigcnlc dWi lei11. ums voz vencranda 
1.."Unlr:1 o .:ahuso do p\lder. 

Em tnd3 'iUa vida. um advopado 1ratuito dos indi(ten· 
tc!i da Jusliça. um critico ~o.-spirituoso e morda.!. 

Sobral Pinto e um ~cnti'SIO social preocupado com a 
humamidode. que I.."URiiidcr•. hoje, um tanlo dclumaniza
da pcl:t viuli."Rcia c peJ,, e5V3/iamentn de valor• apiri· 
lu;ais. Fm 1980, c.,nfcrencia,·u ao'i a.1udantn da PUC. 
lll' Riu: "0 homem e!it:\ cm J"'eripn". 

Srs. Scnullores. e5tu Casa. tambor de ressonància das 
,-ãrhtlll L,,rrentes de pcnsam~o."Rtu e das uspirações c Knti· 
menlm. da MJcied:nle bruilcir.1, não poderia deixar de 
percutir, huje neste Plenúriu, e am11nhi no rcgislm doR 
An:ailll, testemunhos 1ilcnciosos da história, a11 munifes-
1:1\'Õe'i de aprec,;n que o Senado da Rcpdblica roervu ao 
Dr. s,,hntl Pinto. um baluarte das ~o.iionciasjuridic:aR no 
Bru,.il. uma te11emunha viva e 16cida du história deste si
cu lu. 

l."m ..:ri:di'iu que !iCmpre teve por lema "'odiar u rec:ado. 
ma o;. ler piedade e L"Ompaixiio dn pecador. a quem M' deve· 
:tmpatr3r". S:audsml'lL pois Senhores, o .4.dvngado da Li· 
herdade. (Muita hc:m~ Palmas prolongadas..\ 

O SR. PRESIDENTE !Moacyr Dallal- Cono:edo a 
rula,·ra. num:~ homenagem especial, ao Dr. Sobrul Pin· 
,,,_cPalma~!a 

O SR. SOBRAL PINTO (Prununciil o seguinlc di5-
CUNII. Sc:m revisl\n du uradnr.J- Sr. Presidente, Srs. Se
n~ldt\l'o.: 

F-: ~,.,·,dente que eu nà11 puderia me retirar date recinto 
em ,jiCn..:io. emhnro pocla5, fil61iufo5 e leúlopn!l dccla· 
n:m que 3 m3illf 1randcza t: a do RiiCnc::io: toda'lia • ..:ir· 
..:unllotimci:ls h:\, cm que o silêncio puderia ser ~o.-un!tidera
ll,, llU ..:umu unm intErutidihl ou como um3 indiferença ou 
1:11,-e,, ""',m', orpulho. ~nm'' pcll• fonnaçào que recebi nu 
lnr Jl<ltern'' prc.1fundamcntc -cristia\). Sa cidade em que ful 
edu..::tdo ;tté :ao' 1.1 :mu11, meu p:ti em um dllli trh Ílnicos 
h,,mcns que ''r:I\":IR1 J'lela manhà e )lCiu noite e que fre
qUent:a,·a .:a lpn:ja. rnrque era de fê prtlfund:amente ca
h"'lli,•:t. f: &:SCU!i3du di1.cr que minha mile crd, pchas IIUIIS 
'"irlUde5 e pela fé. um:a Ranta que estll hoje no ri'P rcce
bcnd'' o prCrnio da,. SU35 vinuda c da ,;ua R. NC5SII ~o
cn diziil·lloe que a religião era rraipria d:IS mulhrrco;. Po
llcm 1111111im •" Sn;. Senadnn:s \"Crifi..:ur a imporlãncia ca
piull ~ue lc,·c: nu minh3 '"ida o ~o.ox.emplu de meu pai. 

t:m lloC@'Uidu. li,·c 11 11nnc. ,·crdac.leiramcnte lli,·ina. de 
ler c.\tmo ,·i.,::"triCI de minha temi. P:tdre (.'arlnto Tllvora, 
poMcrinrmc:onte Bh&po de Caratinar;a. Minas Gerais~ lio do 
Ju3re1 e d,, Jnuquim: J,lii'IUim mnrlu ns Revolução Pau
li"t.l dr ::!4. c Ju3ret 'iUhre\·i\·enle e dcJ'tli5 cnn,.ideradn 
h~r•'• l111 Rn·••ludn de .ln. Padre C:trlntn, ... igãriu de e,. 
~c:p..:ionai'i qualidades """'Piritu;ai~a e murai~a. norteou a mi· 
nh~• \·id:t dns 7 3llllo I J am,. filtendo·mc !iC:U sucrt"làu para 
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l.l- ORDI::M DO DIA 

- Redaçlln final do Projeto de 
Rc:soludo n' 16/82, que altera e 
MCre5&."&."11la di!llrmilivm a Rno

luç&o 11" 146. de~ de dctembro de 
19SO. alh.Tuda pela Raoluçl.o n• 
!10. de lO de junho de 19~1. e di ou
tras providencias. 

prbtimo e~eterno, no valor de USS 
SS.OOO.OOO.OO l<inqUenlo milhé!es 
de dólara norte-americanos) desti· • 
nado ao Program3 Rodovias Ali
mencadora.oc, naquele fstado. A.pru
....._ À Comissilu de Red""lio. 

Requerimento n• 864/83. A. -....... 
3.S- DF.SIGSACÃO DA OR· 

DE!'.! DO DfA DA PRÓXIMA 
SF.SSÃO. ENCF.RRA!'.IENTO: 

).4- MATtRIAS APRECIA· 
DAS APOS A ORDI::M DO DIA 

.1.6- DISCURSOS PRONUS· 
CIADOS EM SESSOES ANTE· 
RIORF.S 

- Projeta de Decreto Lesislati
•o Jl9 7/U (n' 12~/82, na Câmara 
dos DeputadUR), que autoriza a 
adesão do Bra5il ii Convençiu que 
in,.titui uma Orsanizaçlo Interna
cional de Mttralogia Legal. con
c:luidn em Paril'. a 12 de uutuhro de 
19~~. e emendada em IQ6). A.JII'D
tado. À Cami .. ilo de R edac!a. 

- Projelo de Decreto Legislati
Yo n• 21/83 (n' S/83, na Câmara 
dos Depuladn!l). qur aprova o tex
to da Cnnvcnçiln sobre Normas de 
Trdnamcnta de: Marilimns. Expe
dido de Cerlifi~o.-adn!O e Serviçofl de 
Quarto, adotada durante a Confe
rência Dirlum6tiL"G realizada em 
Londres nos mesa de junho e ju\1\o 
de 1978. '"'b"' au.,kW. da orra
nizac:io Marítima lnteraoverna
mental - IMO. A_.. À Co
missão de Redaç!lu. 

-Projeto de Lei da Cãmara n• 
26Sf8J, em r'C8'ime de ursencla. nos 
termos do Requerimento nv 
862/83. lidu nu f.xrediente. Aproo 
tido, :lf'ÓS parecer da Comissilo 
competente. tendo U5adu da pala
vra no encaminhamento de sua vu
lação n Sr Humberto Lucena. A. ..... 

- Da Sr. Senador Pedro Simon. 
proferido na ~essilo de 6-10-83. 

-Do Sr. Senador Virgflío Tãvo
ra. rroferido n;ISeli"àO de 16-11-83. 

- Do Sr. Sen:rdcJr .\furilo Bad.·J
ró, rrorerido na !leSHào de 22-11-83. 

- Ou Sr. Sc:nu.dar H umbenu 
Luc:ena. prorerido na scHão de 22· 
11-8~. 

- Dn Sr. Senador Almir Pinto. 
proferido na ses!lão de 22-11-IU. 

-Do Sr. Senador Humherto 
Lucena. proferido na scssilo de 22 .. 
11-RJ. 

- OR<io n• S/"11o/Hl. em regifl!e 
de urJi:ncia, noli termos do Reque
rimento n• 863{83, lido nu F.xpc-
diente. A,..GMdo, nos termos do 
Projeto de Resolu<iln n' 122{83, 
urós paueccrcs da!ll comisHCies com
pelenles. 

4 - CO~SELHO DE SUPER• 
Vls.lO DO CEGRAF 

Redao.;:àa final do Projeto de Rc:
soJuçlio n' J 22/83. em re_f!ime de 
ur1en~ia, ... ,., .... l pm•l· 
IIÇio. 

-Ata da 81• Rc:unii\). 

I - MllSA lllRETORA 

6 - LIDERES E VICE· 
LIDERES DE PARTIDOS -Projeto de Relioluçio n• 

204/RI, que al.ltoriza o Governo do 
Estado de Goi6.s a c:anlratur em-

- Redaçilo final do Projeta de 
Re;aluc:ào n' 204itll, canHtan\e do 
item 4 da Ordem do (lia da rm:sen
te sL-,;,.ãa. A,......, nos termos do 

7- COMPOSICÃO DAS co
MISSOES PUMA~E.'IITI!S 

acompunhú-lo Hal caocamenlo~ aos bati1ados na Comar
ca de Siil, Josi de Alf:m Puraihu, e aos 13 ano1. meu pai. 
Um simrle; rc:rroviària. rel sac:riflcios COIUS53ifl. renÜd· 
cias importante1. para puder me c:ulocar nH~.~uele que erd. 
na f:poca, a c:olégio mai1 imputante do Bra!llil. o Colégio 
Anchieta. dos Jesuítas. Lá pa5sei interno C'Ínco anos. ou· 
vind" miSiia diariamentc. diariamente comungando. e 14. 
aquela l'é que m."CMra no lar se tonala:eu pelo aemplo 
dllli \l'irtudes do1 padrc:ts jesultns e pelos ensinamL'11toA 
maravilhosos da relis:iào que eln minunravam. ensina· 
mentos que romm subindo. li. medida em que a idade 
c:mciu. e b medida em que os conha:imcntos humanos 
me eram forneeido!ll no tz,iniliiu por eiL" conduzidos. En
t11i~l. to evidconte que. com C'ita rarmac;;i'iu. eu não po!liO se"r 
nenhum in@ralo. nenhum indifen-nte e nenhum silencio
!IO. P. meu dever a,:radec:er emocionado a1 palavra:~ enal
lecrdaras com que sr fhuu aqui um pcrfil que n11o ~ &J 

meu. Por mai'li que remta, por mais que imagine, por 
mais que pen~ e medite, olhando rara trâs, na minha vi
da. não vejo ra1ões nem mati\·..,; paru emprepar-mc afi 
palavras tãCI altas. tão clendas. tiia generosas, L"UM que 
us d,.'\is Senadare10 t.~ue otUJYolfam a tribuna do Senad,'\ dil 
Repúhli~n procuraram fi~ar e enaltecer a minha pobre 
prrscm:did:ule. 

São duvido. niln posso duvidar. não seria '-ilpaz de 
duvidar da sinceridade e da lculdudc de!t'CC1i oradores que 
rah•ram em nome do Senado c utf: mnmo du povo brafli· 
Jeiru. Sci que ~o sinccr~ aei que. na n:alidade. p~nsum 
que tuda aquilo que faluvum a meu rapeito ~ euto e~ 
verdadeiro. Mus C meu dever KL'Citur. an1cs daR pala\"Titfi 
tilo gencrm.as. o tencmunh'' da minhu consciimc:ia. c esta~ 
nàn me 'J"C11Di\e u~o.'ei\ar os louvores de que nl:l\e mts \i:Tn 
procurada cerc:ar 11 minh11 fX'bre pe!iisna. Vejo nessa.lou· 
'\"Ort's. qualquer toi"U de rerigo:~~o~t para mim. 

A rducae;i1c, rcliJiosa qUC' ro:ehi. a mstruc;ão relip:iltSa 
qur me fai fornecida. de que fui humilde rec:cbcdur, dez· 
me que 'i aso;'! Scnhtlr Jeocus Cri111to. no Evanp.C'Iho de Sila 

MutcWI. fc..: C!llta declarac;;!ao extraordinária e de suma rct
punocahilidadc: ""Aquele a quem muito foi dado, a este 
muilo Aer6 p."C::ida.'" 

E a mim. Sr. Presidente eSrs. Membros da Mesa eSn. 
Senadores. roi dado dcmai1. Eu I"CL.'Cbi privil~in5 excep
cionais. t'li.lmordinêrios, e eu esta\·a na obrigac;;iu de dar 
an meu Dcu!l. a minha relitr.iio e ao meu Pais. muito mais 
do que aquele pouco que dei. Quando comparo o que 
dei. e aquilo que devia ter dado. se nno fos!IIC talve·lo o 
qcrl~mo. 5C' não fosse. ral\lel, o c:onwdismo, se nlto fOfJie, 
talvel. uma série de indiferenc;:as. \eria de ~er muito 
m;•ior. mas muito maior, gipantcscamente maior. E en
tiicl, a"salta-me outro rula\·ra, tL'I"rlvel. tamb1:m do C\"an
lt'lho dco São Mateus. '"N0550 Senhor estando numa 
rraça, a prep:ar ao rovo que o cen."ava, viu passar à d.i'i
tãncia nessa prnc;;a um fariseu. Ele iu cumprimentando 
Wdtts ólqudc:s que à pa!i53f!!"em dele li':a"am-lhe o chapi:u 
c: ele se: atntentava e liC enã.lteciil cnm eHta wnsiderar;ia 
eXJ1rL'51ill que era reita l sua po.soa. Nosso Senhur. vol
tando para o p,w('l humikic. que nlio re'"-cbia e&ses cum
rrimentuo; nem er3 exaltado dessa maneira. dizia: "A
quele ja"1 recebeu a sua rag11"'. Como que a dizer, que, 110 
tran"pnr os limites desta terru para mergulhar na eterni
d~de, 14 terã o ca!U.igo de k:r procurado rna!l manifc:!!
tu"PL"' da tL-rra. t:nt'ilu, quando a minha c:etnliciencia me: 
di1 QUC eU Rii\l fi7 aqUilO que: dC'YeriD ter rcoitO, pLiOS don!i 
que eu rl'\,:cbi, eu fica amedrontada. Mas, Sr:~~. Senadll· 
reo;. 11u me!<omc..'llempo, pcla!o E~oeritur:IS Sagradas. nós 5.11· 

benmo; que o1 miscri~.-..·,rdia dC' Deuo; f: imen!OB, i: inlinita 
~omu ~a sua ;própria natureza. E. deste modo. eu pcla fi 
que rr.:L'Chi e c:am.en·o e rro~uro seauir. !lei que Deufi nos 
jul~a ni\1) de w.:ord(\ t.:Om oo; 'l'ft'=CÍ\uS da sua justica. m1:1.s 
de acordu com :r imcnMdadc dr suu miseri~órdht. 1:: en
li'in. lit:lllranqUilo P0"-1Ue 11 fê me anima a pór tndu a mi
nh;l e"reram.;a na bondo1de. na g~nero:~idadc: de Deu"· 

Que fil eu. Sn.. Senadore.""! l'rocurc:i ~~1loc:ar cm prâti
~~• aquela palavra adrnirãvel de Ku)' Barboo;a. no seu di'"" 
L'Ursu quando tomou posse de sõcio efeli\·o da Instituto 
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de,. Advog;ldt.l!i Braudleiror;, discUNil"' que o Senador Mu
rilo Bud11ró. aqui, hâ pouco. citou. Naquele discurw. 
definiu-se Ruv admiravelmente nestas palavras: '"Se sou 
ultz,umu coi58.' se é que sou, sou o maior inimil" du GCl
verno do mundo p~la vinléncia. c,, maiH intran5igc:nte 
flrrpadur dos homens pci:J lei. pela justiça." 

f.ntrci na Adv,'l\:w.:ia PQT vuc~IA'\ e nio par in\ert:~Se. 
in10rirado por um fato brutal que presenciei, na terra 
onde fui c:du~udo. Porto N'o"·o do Cunha. tinha apL-nas 
ttitu ou nove anos, quand" vi lrés mldad05 arrastando, 
L"ip;•ldeirandu um pobre cari"Oio."eiro. Yillinho da minha 
Cil!iiil. Eu. do quintal da minha ca5a, junlo de minha mãe. 
""i ~1quele C:llpetll~o.·ulo de covardia e de m1ddade, e não 
pude deixar de m010tn1r a meu protesto. veemente: e m
dip.nado: c:a\arck.-,;~ l:m do-s 501dadus \"Oita-sc. ccrhnnen
te L"l.tm a preo~upa~ào de c-o~stil<.lr quem tiio bem a derl
nia. ma,.. vendo que era uma criança. não He incomodou 
e ~untinu,,u !lua ac:ilo. 

SL'SS:.I h~tra. nasceu em mim, inconseienlemente, por
que a id:~ode pouca e tiJ'Cn:l.fi alfabetizado. eu nio linha 
nodo dc1 que rca1lmenle er11m 8!11 leis e era ajustic;;a: mas 
na'lucla h''"' uve a nu.-Uo de que era Jli"C'CiiÕU adotar uma 
pn,fi"Sãtt onde pudeflse lutar, wm energia e vigor. c:antra 
~peta"I~Uios deso;a e!iopi:cie, 

Suqca mui& sa1iu da minha memória aqut'le quadro 
terrível. e fu1 assim que eu entrei na• filculdade de direito. 
di,.pc.r..to a lular pel11 execuc;alo fiel e legitima da lei. pela 
uplicaçüu o;erenn e correta das normas da jusliça. e pela 
lu!11 trt:mL'1Jdu rontra o arbítrio e '"vntra a viuli:ncia que 
aquele" lri.'5 Mldt~dus a mim MI apresentavam ~orno a ex
rrcs~lo exatal da !IIUCicdade no meu tempa. 

Meu" amie:os- permitam-me ~o~ue as..o;im diaa. Srs. Se
nadores dit Rerúblíca- meus amigos. foi esta M~Mpre u 
minhil pn:ocupa~ika, de tal modo que, tendo apena'li dai!ll 
ann"' de formucur.:J e ck milizãm:ia na Adnl(:·:rcia, no Rio 
de Jeneira, rll'i'ioundu por um ~o.-orrC'dur. onde estavum, na 
é.J'('\\:H. as. cmcn jui1cs cr,mina.i" du. Cidade dC\ R h.\ de Ja
neiro, o !llf:Xlo L"rit ojCui, estava separado, all[l:ut-m mecha
mava: doutor. a jui1 du J• .. Vara quer lhe r1llar. Voltei, en
trei nu sala. e esse juiz. que c:u 11ilo c:onhL-cia, que mais 
lurdc "·im u sahcr que era Leopoldo dt Lima. &Uhrinho 
da Consclheir'1 Afonlk• Pena. e..:-PI'elllidc:nze d1:11 Repúbli
ca. o jui1 tinha di:101e dele um rnbre homem da pov.1, 
m;d \"C!!ilido: tinha 11 seu htdo dircibt o pmmotor e. ao 
lad•l e:~~qu~rdo. a esl!rrvente e. d1ante dele, o" aulu!i. que 
en1 o pruces.-.u criminal: "'Doutor. eu pi"C\:isojulaillr e..te 
h~1mem atê amanh!l. rorque estã presa hã quin..:e dilltii c. 
se nãn ror julp:ado ali: amanhii, ele irá para a rua. 1-: eu 
preci"o julg;IT. PLoc;O, enula. que n Sr. me ajudc, aceitando 
ser dele ad\"UIJ:tdo p, alllclo". 

,e,.ta época não ha"·ía nrm Ordem dos Ad"·ogadot 
nem ussiMCncia judh:iãrial organi1.ada. "PoiiÕ n:lo, Dr. 
Luir. n:tou .tb ordens ck V. F.x•, m.1fi a,m uma ,·c.mdH.·3o: 
não cunhL'c:cl o:~e pr,'ll."1:!11!oU, estou \"Cndu C:OC!II: humem JJL-Ia 
primeira \Cl.. Precisa '-"Cinversar a'm ele pelo menos cin· 
ca minute,;. "'aher o que houve. E tam~m prec:ilkl ler a 
rm'-"1:"1111(). v. t:x• híl de O.lmpreender que n?•a fX'S!iO ler 
o."e pnx:eo;!ln em 5. lO ou IS minutas. V. E'li.• pude atra
sar es."'e julgamento para amanhã. ou rara depois de 
amanhã. f·.ntreJIUL"-Rte US 3UIOS. dL-iX~RIC f:Jiar çUnt eHSe 
h~lmcm c aqui e!ltarei oJ.nmnhã. mas de preferCnda dcrois 
de <~m:mhà. para ler mai"' t.emro. Virt.:i aqui. ã prc~&:nça 
de V. E,•. trv.enda 11 defesa esc:rita. rara !IoCr juntada aus 
autuo;, mais ii dcfe~~u que pronunciarei, se o Dr. Promotor 
li1er alpumn a~u,ilc;;iio "·erhal." Perpunlou-me ~~e pnditi 
~cmfi;.ar n11 minh:l J'lalavra. Mas f: claro. é C\"idcntc, nãl, 
oceria ca1raz de di;oer a V. fx•quefttaria .~qui qmanhi ou 
dernio; de amunhà. e nàu \"lr. V. 1-:x• rode est~r certo de: 
que aqui \"irei. 

Alendc:u ,, requerim~nta e me dcu41S haru'li!iolicilildus. 
l.e\·~i o prL1t-c~oc,, e fiquei C!loeandalil'adn: nele dL-runham 
dni!ii inH"!oti~adctrc!<o, di1endo que se tr..lta\":1 de um muu 
elemento. de um homem \":tdla, que nil\t tr:thalhava. mas 
nãu cita"·a1m rato nenhum. So proce55u. junto à dcn6n-
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eia, havia nada menos de dezcuetc: entrada em distrito• 
policiais diferentes. 

Diriai·me, entio, a cue homem para perauntar o que 
se pa•ava. Entio ele me diuc: '"HA trà mCICII perdi meu 
CIDPfCIO e nlo annsigo arraqjar outro empresa. Se o Sr. 
quizcr 11.ber onde eu fui emprcpdo doi• anos. aqui stA 
o endereço.. aqui •li o nome do meu patrlo. Demitiu
me nlo, por culpa minha, nio por qualquer defeito na 
eRCUÇio doi devere• da minha proflllio. mas por eco
nomia. Precisava economizar DR psto1 do ~eu negócio e 
entin me demitiu. E eu nlo arranjei emprq:o." Neue 
a.empo nlo R usava a carteira de identidade, 116 os eleito
I'CI ~ que a tinham: 01 ouU'OI c:idadlos nio a pouuiam. 
Entilo fui interpelado por uma turma chamada de vi&i· 
lincia- que sei que o senhor conhece muito bem, pois o 
senhor t advoaado - e como disse a ela o que atou di
zendo ao tcnhor, nlo aceitaram meu lll'&umento e me: le
varam para o xadrez. LA fiquei tres dias edepoiame sol
taram. Nascsllltimos tril meses, toda a vez que a turma 
da via:ilincia me encontra na5 ruaa.. prendem-me e 
levam-me para o udn:z. 2 a hist6ria que eu po11u contar 
ao senhor.'' 

Voltei à pre~ença do juiz com a defesa açrita e quando 
o promotor levantou-R para dizer que a condenaçlo da
quele homem ae impunha, porque o viveiro doa crimes, 
doa roubos. dos furtos era a vadiqem, e que Cllle homem 
era vadio e precisava ir para a cadeia, podem imqinar a 
indisnaçlo de que eu me senti pos~ufdo. E nz. duranle 
quinze minutos. uma def'esa vibrante e indisnado. Ent.,.. 
pel ao juiz a defaa CKrica. E S. Ex• pequntou-me: ''O 
que ad. CIC'rito 6 o que o 11e11hor acaba de dizer?"" R• 
pondi que era. Entilo. o juiz disse que daria imediata
menee a aentença. Absolveu e diue ao promotor: '"Sirya
" do pratiJio que o ~e~~hor tem junto U autoridades e 
arnnse um ernpreao para •e homem. &te i= que 6 o seu 
...__Nilo 6 pôr na caclcia um homom honrado o hones
to. que nilo pratieou crime nenhum''. 

Podem imqinar os Sn. Senadorc:a a liçlo desse episó
dio na minha vida. E dai por diante, na medida das mi· 
nhu possibilidades, procurei lutar para que a juatiça 11 

razeue ao1 ddadioa e a IOCiedade tivesse a noçlo exata 
d01 1e111 devera de U&istincia, 10brctudo em ralaçlo aos 
pobra. 

Pa-.i uma advoçacia interaAante e prnlisiada, por
que e&se juiz diue 801 quatro1mmpanheiro1 que havia 
deocaberto um advopdo que eo~~va pronto a defender 
aqueles que nio tinham I'OCUIIOI para aprt~~ntarcm a 
sua defesa, por ocuilo do julsamento. P•Ri, entlo. a 
ser um advo1ado a ..., por assim diz.er, daquela 
juiza e tamb&n do j6ri, porque o juiz do j6ri acabou 
.endo informado. 
Aqu~ um parlntcoco: nada 6 perdido quando .. p!"Oti

ca o bem. EIIIC'II juiteaaumiram; foram ao Tribunal como 
dolemba!Jadom c foram ao Supremo Tribunal Fodoral 
como miniltTOI. Dai. o meu preltf&io acepcional, quer 
no Tribunal da oidade. quor no Supremo Tribunal Fodo
ral. Nenhum deles aqueceu eue pilo que durante tril 
81101, mail ou menoa,eu pratiquei quando eles cramjui· 
zes da I• inlllncia. 

Veio. afinal, o caso de Luiz Carlos Preltel e de Harry 
laser. Ao:eitei a defen de Luiz Carloo Pnota nlo ora 
diRcil, tampouco periJoso, porque Prata dnha a Jeaen· 
da de "Cavaleiro da esperança"'. Apeoar de ter adocado o 
com1miamo, o povo brui\eiro nlo aquecera de sua mu
cha de dois anos por todo o lerrit6tio nacional. De modo 
que, aceitar a defCIII desse homem que era inequivoca
mente populu e o demonstrou na eleiçlo ele Senador. 
nlo era periaolo, mu a de Beracr, um atranaeiro que 
nem a nDIIB liqua falava. um homem que intrometera
H na 110118 politica nacional. para Of'IBnizar. mmo orp.
nizou admiravelmente. a revoluçlo de Natal, tomou o 
l"'emo de Natal. 1raças a aua capacidade de 11itaçlo, 
de oraanizaçlo revolucionAria, aceitar a defua deue ho
mem. podem imaainar o que illo l'llp!'aentava de perigo 
e tamb&n de dnutrc para o meu etCrit6rio. Meu ac:ri-
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16rio se esvaziou. E: claro que 01 clientes nlo aalram por 
esra afinnac;lo minha de aceitar eoca defesa. A flllca de 
caréter 6 muito maisaenerallzada do que se aup&e. En
tio. inventaram pretextos para desertar do meu uc:ri
t6riu. 

Quando fui YCr Pmtcs e fui ver Beracr. a minha india
na;lo nlo teria limita, porque. Srs. Senadores. Prata 
passou lO meses entrea;ue ao leU próprio penumento, vi
aiado dia e noile por seis olh01. Em c:ada um dos portaiA 
da porta du 1111 quarto. onde havia uma arade. esLava 
uma sentinela que ali ricava duas horas. E na muralha, 
sentado, uma outra praça olhando para o quarto, na ja
nela 1ambbn uma arade. À noite, uma IAmpada d6trica 
iluminava o quano, para que 10bre aquele prisioneiro R 

ruumem os aeui olhareJ. e ale homem pwou du meses 
sem ler um jornal, sem YC1" um livro, sem receber uma vi
sita, 11111 poder com nina:ubn falar. Podem imB~inar, a 
indianaçio e a revolta com que ele me recebeu. Era a pri
meira pnaoa humana que a ele se dirisia, para ofereecr 
aerviços em sua defesa. Berger, cuja situaçio era muito 
mailtrAsica, foi colocado -em janeiro de 36eeu fui vi
lo em janeiro de 37 num vlo de esc::ada de ICCIIO dos sol
dados da policia, que por da subiam e desciam, dia e 
noite, e CMe h\)mem debaixo daquela escada, com arade 
lalcral, grade rronteira tabique lateral. tabique fronteira. 
sem rea:ber luz direta e nem ar direto; sc:m cadeira. sem 
cama, sem nada naquele vio. Apenas uma esteira no 
chio que se vendia por hum mil e quinhentm. nas feiras 
que estilo nas praças do Rio de Janeiro. f.le foi preso 
~o.-om urna roupa caqui; a roupa de tio aiÜa atava quue 
da &:Or desla terno que tr.q,o pala perda da dois filhos. es
tava barbado, eabeludo. unhas irnen111. ali permanecia 
CSiC homem di11 e noite e quando preci5ava fazer neceHi
da~ precisava bater, bater, naquela tabique5 pt~.ra que 
abrissem a pana e ele roue levado. entlo. a uma sala de 
higiene. Podem imaginar a indianado de que me senti 
pouuldu ao ver CHeS doia homens colocados nc1111. si
tuação. Nlo rui defensor dela no pi'OCCISO e nem o po
deria ser. A prova colhida pela policia c:ontra ela na casa 
de Prelte5, na cua de Bcraer e na sede oculta elo Partido 
Comunista era arruadora. Eles nio nepvam a sua par
ticipaçlo na organizaçio nem na a.plosio da revoluçilo, 
de modo qua. nlo havia como defende-los do J'Onlo de 
viata de juatiça, maa era um dever restituir a esses ho
mena a sua condiçlo de pe11oa humana, c:m sua palavra, 
da dianidll.de ao local e do tratamento que ela deveriam 
estar recebendo. Prate1 a Bergcr recebiam um tra&amen
lo próprio dos animais hidr6fob01. 1 Depois de tentar. 
por cinco vezes, em petiçlM:& que foram aumentando cm 
densidade na expnsiçlo do qUe ji havia. raolvi pedir a 
aplic:açlo do Lei da Proteçio do• Animais, nlo para 
PreJlel, mas pra Beraer. Nem aasim conscaui alpm re-
5ultado. A invocaçilo foi perfeitamente adequada. por
que a Lei de Proteçiio dos Animais declara que nenhum 
animal pode ser auardado e con~~:rvado em local impr6-
prio para a sua natureza. Os comentadore!l' indiaam o 
exemplo do cavalo: o cavalo pela aua própria natureza 
quer plopar, quer andar; H puser um cavalo numa baia 
durante Um me& 11m poder aair, ele vai IC' intriatccendo., 
deixa de comer e morre. Entlo, colocar um homem nata 
lituaçlo, nio havia nada mai1 inadequado do que colo
car um animal-humano, dentro de uma lituaçlo desta. 
Não quero reviver respon5ahilidades pnsoaia. mas que
ro e devo enaltacer a responsabilidade e sensibilidade de 
dois homens que, afinal. atenderam 101 meus clamores e 
fiZeram Cllllsar •a penesuiçlo anoz. Entrou para o Mi· 
nistl:rio da Justiça, em maio de 1937. JoR Carlos de Ma
cedo Soai'CII, católico, homem bom, homem decente, 
amiJo do S. Emintncia o Cardeal Dom Sobubào Lemo, 
do qual eu e o Monsenhor Monsolina kamos coopera
dare& 11111anai1. Escrevi. enllo. a Dom Leme uma carta.· 
Apela escrever 10bre asalituac;lo ped~lhe que ma11du .. 
aquela cana. que eu escrevera, a JOii= Carlos Macedo 
Soares. a qual a•im 1erminava: ••espero que. afinal, o 
Minist6rio da Justiça terl encontrado o IIC1I Minislro!" 
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S. Ex• leu a minha carta e a minha petiçio, onde invo
cava a Lei de Prolld,o dos Animais c diue a Alceu. -
que fora o porlador da cana por determinaçlo de D. 
l.eme- : Ell:ou ceno de que o Sobral nilo con1111uiu na
da. porque é impoulvel que o que ele aCIIba de acrevc:r 
seja realidade. Elite IXBBCI"O leva as autoridades e o Juiz. 
a nlo levar em consideraçio OIICUI clamores. Mas disa 
ao Sr. Cardeal que vou amanhecer no quartel, e vou wr 
o que a conK~ncia me ordena que (aça". 

Quando vohava do f6rum às I S,JO ou 16:00 horas en
contrei um oficial do Oabinde do Sr. Macedo Soam. 
Estava IA com o carro. li porta do meu escritbrio, para 
me levar ao Ministtrio. ChCfando, o Ministro me per
auntou se o 1\k:cu havia-me dado a impressio q6e ele re
cebera a minha cana. Eu dis!IC que 1im. ••Entilo, quero 
pedir ao Sr. daculpas. porque o que encontrei fui muito 
pior. Mas quero que o Senhor IJon tome o meu carro e 
vi li ao quanel da Policia Especial .., se eotê oatiofeito 
com a providi:ncia que tomei. E. ao mesmo limpo. eu 
permiti aquilo que o Senhor solicitava: que tomBllllla u
lliilotura dei c-.. Mullle do J- .. c..lftlo 
par• l.uiz Carl01 Preste e lavasse a ele aJsuns livros que 
me havia 501icitad:o para c:omprar. Fui cntlo. enconcrei 
Harry BeFJer, num quano confortAvel, inteiramente bar
beado. com 11 unhas conadas e YCAtido como pe1110a hu
mana. depois de ter tomado um banho. Voltei e ~&ndec:i 
a S. Ex• por ter cumprido o ser dCYa. 

Sn. Senadores, amb01 os oradores que ma precederam 
falaram da hora dincil que a Naçl.o estA vivendo. E eu 
nlo poMO deixar de me rererir a mia 11ituaçlo. ~o.'Oncilan
do cada um dos Sr~. Senadora; a se eaquccerem que do 
do Panido du Governo e do Partido da Opo1içlo, que 
do, anle5 de tudo, brasileiro~, amantes da~~ta Pltria ma
ravilhosa que estA sendo objeto. hl vinte anos.. de uma 
oprc:ssiin militar dacabkha, intolerivel e inadmisslvel. e 
verdade que esta situaçin mililar melhorou, eu 110u um 
homem ju!lto, eu sou um homem amigo da verdade. t 
clum que o Pre!lidente Fisueircdo deu li imprensa brui
leira a liberdade que ela pedia e reclamava com todo o 
direito. 2 verdade que deu aos tribu~ttt.is elo Pais a auto
nomia e a indepencR:ncia indiapensi.veis para qir e con
ceder a cada um aquilo que lhe era devido em matiria de 
liberdade e em mat.tria de patrimõnio. 

E: verdade tambí:m que deu ao Cona:Fal50 Nacional 
bailante liberdade. mas nlo toda • liberdade. pois Sua 
Ea.celencia nlo leYe a corq,em de libertar ata tribuna da 
qual e,;tou falando, e san a tribuna parlamentar livre. 
nlo hA liberdade na Pi.tria. (M'uito bem~ Palmas.) 

e. indiapeniAvel, 6 necCIÃrio. 6 impmc:indlvel que 
cada Senador cumpra o ICU dever de reclamar. com to
dOI 01 mei01 ao seu alcance, nlo mm revoluções. mu 
com afirmaç6es cotajosu e definidas reclamar a liberda
de data tribuna, para que a liberdade 111 estenda à 
Naçiio inteira. 

Nio hi aqui aoverniataa e nem op01icionistaa, hA bra
sileiros como eu. E H n6s eacamoa nesta situaçlo i= por
que, como diJia o meu dileto e querido amiao Francisco 
Campos, no Brasil nada tem conseqUi:ncia: pode-se fUr
tar, pode-se roubar, pode-ae torturar. pode-se malar, 
pode-!le usurpar a propriedade alheia. desde que os p 
vernantes seja poderosos e nada acontece! E illo ocorreu 
porque os meus concidadlos c os parlamentara não ti
veram a necc~~Aria finneza de Fazer o que riZ na minha 
profiuilo. Cada vez que um direito do Conaresao era fur
tado e usurpado o dever de cada Senador, de cada Depu· 
tado. independentemente de partido, era de reclamar 
como eu reclamava, como eu reclamei. 

Posso ralar porque. no dia em que se publicar a minha 
cori'CIIpondencia, ver--ae-6. 01 rilcoa e peri101 que corri 
por lutar pela cidadania brasileira. 

HA, Sn. Senadores. doio livros meuo que estio publi
cados: "Liçacs do Liberdade" e "Porque derondo ,. Co
munista~?'". Nio roi iniciativa minha, nem 01 tftuloa me 
pertencem. A Univeraidade Católica de Minu GeraiJ 
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deliberou. olhando para a minha vida, fundar, oriar 11: or
pnizar a medalha Sobrai Pinto. que 16 em M inas10 co
nhece. O Bra1il nio ube que aiste: rasa medalha. E: uma 
medalha dada anualmente ao adqado que • notabili
za pela defesa doa direitos da peaooa humana. A Uni•er
sidadc achou que deveria finr em livro os m01iv01 de1sa 
sua decido. Entlo. mandou a minha casa o escritor Ary 
Quintela o um editor, da Editora Comunicado, para ver 
no meu arquivo alaumu petiçbes e alsumu canas que 
poderiamjuatincar a aiaçlo dasa medalha. A Universi
dade, o editor e o C!ICI'itor escolheram u pctiç6es que 
quilieram e u c:anali que quiseram e eles pr6prios deram 
os nomes aos dois livros. 

Sn. Senadores, h6 um ou1r0 liYTinho orpnizado pelo 
jornalista paranacnse Araquem TAvora, que deu o nome 
de "O Ad•osado da Liberdade". N-li•rinho. orpni
zado por eJe que tambi:m foi a minha C&IB ver o meu 111-
quivo, estio telegramas. canas. evidentemente: apenas 
treC'hos. porque 6 um livro pequeno. onde eu me diria;ia 
aos Presidentes da RepO.blica, ada Ministros militara, 
101 Ministi'OI da Juatiça, 101 poUtíCOI, Senadores e De
putada&. enfim, homens rapon&beis pela conduçio da 
vida pO.blica do Brasil. 

Sn;. Senadores, o pode, n014Yd, querido e IIIWdoao 
amiBO Alceu Amoroso Lima. eua figura amplar de in
telectual, lalento&O e culto. asa figura aemplar de ca
t6lico de tl e de honradez. Alceu Amol'OIO Lima, quan
do recebeu f:5ICI Uvr01, nio sabendo que DI titulas eram 
meua. disse-me que cu de\o'Cria aigir um acrbcimo ao 
titulo. ''Cartasacm respo1ta". Porque. Sn. Senadora. 
dus Pre!iidenlts da Rcpllblica 16 houve um que nunca 
dei•ou carta, ou telesrama oem reapoola. 2 verdade que 
eram rcspostB$ evasivas, nlo eram respostas reais, mas 
eram respostu que eram dadaa por a(Ju&n que ~ 
membro dnta C858, que~ o Senador Luiz Viana Filho. 
O dnico Presidente que: respondeu b minhas interpe
laçlles e aos meus reclamos. Os demais. como 01 Minis
tros de Estado, aenerais, Senadora c Depulado~o nunca 
se dignaram nem ao menos a acusar o recebimento des
tas canas. E Ditas cartas e1tio ai. E eu posso dizer que 
nesrco Pais nJo ~e pratiwu um abu.so contra o COJJJfCIIIIO, 
ni.o se praticou um desrespeito c:ontn a liberd&tte. nio ac 
cometeu um atentado contra o patrim6nio, que um sim
ples cidadio sem poder, aem fortuna. 11m prellf1io, nlo 
mandasse a cues homens uma palavra de indípaçlo, 
uma palavra de critica. sem Insulto e aem calflnia, para 
ver 11 era polslvel colocar a autoridade bruilcira no seu 
caminho. 

Se 01 Sn. Senadora e 01 Sn Dcpuladoo dootalribuna 
tivcaem corrido eues rilco$, a situaçio nlo •taria como 
CIIA. E di.,.,.. a hora de que. cada um wmpra o 1011 de
va-, denunci~do • Naçlo o que 11 estA pusando. 

e inconcchlvel, Sn. Senadora. que um -.hor chama
do Paim ocupe mais da metade de uma rolha de jornal, 
•nunciando o que 11 passou com a Coroa. citanto no
mes de Ministros, citando nomes de autoridades do Ban
co Central, citando nomes de pessou da Adminiatraçlo, 
citando falos aiminoJOS. c at~ hoje. o Governo Dlo deu 
um passo, nlo deu uma palavra para dizer ae iuo 6 ver
dade ou se f: mentira, e se CIIIBI peuou que praticaram 
tais atentad0110freram al1uma punido ou mtio tofren
do all:um proceoso. 

E auim. de ponto em ponto, a N açlio vai 1111do des
l'tllpcitada ~; nós cbcaam01 l situaçio de um Pais falido, 
de um Pais 'desmorali1.ado, de um Pars darapeitado pe
los estrangeiros. 

Nunca pude, ~enio uma vr:7 .. fazer uma viapm A Eu
ropa, peJa aenerosidade de um colep. e arande amiao 
que se chama Dario de almeida Mqalhlcs. nvemos um 
proc:aso juntos. 'Ele tem um aerit6rio admiravelmente 
oi'Janilado e o meu escritório nio tem •a orpnizaçio 
indispendvel. Era uma luta tremenda e terrível, que pre
cilava de dinheiro para instalar processos e de uma YiiJi• 
llncia permanente. Pedi 10COrro a Dario .. ,a me ajudar 
nuu empreitada e ele meu deu eue IOCOIJ'o. Outou 
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bastante dinheiro com IS pi'OÇCIIIDI que D6s intentamos. 
Foi uma luta que durou trh anoa. Ao cabo de tril anoa. 
ele mais previdente do que eu, quando erulo ai&iu um 
contrato, aoiM que eu nunca fiz. 56 ultimamente fiz um 
contrato. nunca nz c:ontralo para defender ningullm, 
nem o meu património. A causa terminou em acordo, 
com o n0110 cliente recebendo uma enorme e formidAvel 
fortuna, m81 nlo quis papr-n01. Entlo. Dario diue-me: 
A minha filosofia. ncKte ponto. ~ um pouco diferente da 
sua. voce jamais prop6s uma açlo contra c:liente calotei
ro. Mas eu nao admito, vod tem que winar comiJ;o e&ta 
petiçlo. E uslnei. Acontec:e que o cliente, Intimado e 
diante daquele contrato, em 24 horas paa:ou a divida que 
nos devia. Disse entio a Dario - vaca trabalhou muito 
mais do que eu, voce &IIII.OU dinheiro e lU nlo 8Ule~ 6 
justo e t razoAvel que voc:e receba uma parte maior. 
Respondeu-me: - N&o ocnhor. Diue-lhe ainda: - Nio 
adianta. eu aei onde voce tem aonta. Se voc:f: nlo lira 01 

20'1,. que tem que tirar, eu irei depositar nesta banco. da 
parte que voei me deu ata importlncia. Ele concordou. 
E um mh depois mandava A minha cua uma carta com 
uma passagem de ida e YOIIa a Roma, pela ALITÃLIA, 
com o direito de na volta fazer escalas onde eu qui~e~se. 
E foi 8llim que eu pude.. dur1111te quue dois meses. visi
tar a Europa e acrescentar os meus conhecimentos diante 
do copclkulo daquela ciYilizaçio. E me mandou ainda 
- o dinheiro ainda valia! - mandou-me ainda UI 1.000 
para que eu pudesse pasar as hospedqen• e u dclpesas 
de viagens pelos lusara por onde eu Iria pa11ar. O di
nheiro valia tanto nessa ~pDC'a, que eu ainda trouxe de 
volta 1rczen101 d61arCI,I611Utci ICieeeiiiOI,.,...,. de fa· 
zer compras para 01 meus nlhoa e para al1uns ami&oo. 

Vejam os Sn. Senad9res como~ indispensbcl que 
neste inalante e neate momento a Naçio seja alertada 
quanto A. situaçio em que ela estA mcraulhada. 

Tenho lido ajudado por a miJo• de aeepcional valor. 
como JoR Bernardo Cabral, como Tito Llvio Cavalcanti 
Medeiros, meu companheiro de eocrl16rio, por La&cio 
Pcllesrino, Preaidcnle do Instituto dos Ad•osadoa Brui
leiros, aqui presente. por Alf'redo Viana, meu a-aluno, 
que tambtm 1111:6 aqui. E atei amiJos. em horu amarps 
e diflcels, nunca me faltaram. VIeram eom a c:olaboraçlo 
do seu stfmulo, do aeu amparo. da.sua colaboraçlo e da 
sua aolidariedade. 

2 lndispcnshel, Sn;. Senadores, que auçam acorw a 
mensagem que talvez seja o dnlco brasileiro que a poua 
transmitir t. Naçlo, nlo por inteliabcia, nio por cuttu
ra. nio por qualquer virtude apec:ial, moral, lnteleçtual 
ou cultural, mas pela idade. 

Noventa anos me projeta no Dm do lb:ulo paliado e 
me colocaatt 1914. com a idade de 21 anoo, quando era 
acsundarlata de Dinlto, c, maia ainda, quando JA linha 
noc;io da reoponaabilidade do lrwbalho. Meu pai, que oc 
fez os sacrificloa mais insc:rlvei• e entreaouc lls renOn
das mais 111rrJvei1- ele e minha mie- pan manter-me 
no Coltgio Anchiel:a, que era o co~&io mais fam010 da 
Naçio, linha alunos de todos 01 Elladoa, desde o Mato 

. Orosso ati o Amazonas, nlo poderia custear 01 meus a
IUdoo. Poderia me dar, como me deu, enquanto fui Ollu
dante, ca111, comida e roupa lavada, mas nlo podia me 
dar o curso que era paso, porque no Rio de Janeiro ha
"iam apCnu duas Fuuldadea de Direito. ambas de'pa
trim6nio privado, que penendam 1101 profworea que 
nela kcionavam. 

Uma delas""' a Faculdade ele Ciénciaa Jurldk:u e So
ciais, fundada pelo Vi~c:onde • Ouro Preto no começo 
da RepO.blic:a. e que n• ~poca em que para da entrei. ti
nha como o HU Diretor o aeu filho, o arande e Yaloroso 
Conde de Afonso Celso. A outra Faculdade, tamblm de 
natureza priYada, era a Faculdade LiYre de Direito, no 
entio Campo de Santana, hoje chamada Praça da Re
p6blica. da qual era dire<or o Profcuor Lcõncio de Car
valho. 

Para custear as mensalidadcl que te tinha de papr e 
para cuateQr os livros com que iniciei a biblioteca que 
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hoje pouuo. eu preciuva me emprepr. E me emprea,uei 
pela proteçio de uma parenta muito amip do subdiretor 
dos Telqrafos, da epoca: obtiYC o COIJO de acriturlrlo 
civil, sanhando 240 mil rtis por mes. o que era uma pan
de imponlncia. Quando aplodiu a Primeira Guerra 
Mundial eu tinha 21 anos. e jA tinha uma noçlo do que 
era o mundo. porque era um Clludan!e de Djnito no se
gundo ano. JA tinha estudado DireitO PO.blico e Consti
tucional, que era dado no primeiro ano. JA tinha •toda
do Economia Politica. que era dada no primeiro ano. El
tava estudando as cadeiras de Direito lntcmadonal Pri
Yado, de lntemac:ional P6btico, elamblm de Direito Ad
ministrativo, que era dado no seaundo ano. 

Entlo, Sn. Senadores, vejam que eu tinha bem uma 
noçio nau. do que era o mundo da 6poca. e pouo Bllim 
dizer, e dar meu testemunho: era um mundo admiravel
mente orpnizado.. era um mundo que u naç&a todu se 
reapeitavam e ae consideravam. Entrava-R no Brasil e 
sala-se do Brasil, ICI1l pas~aporte, ningubn tinha c:arteira 
de identidade. Vejam 01 Srs. Senadores, o que •a este 
mundo. A civilizaç&o cri•l progredia tanto, que a suer
ra estava rcsulammtada, em virtude d01 resulamentos 
da I e da 11 Confainciaa de Haia. Aa sucrru eram entre 
01 exbrdtos IICJI campo~ de ba~alba. A suerra nlo 11 

traniiiJortava para o territ6rio nacional, de modo que o 
nacional de um Pars em auerra com o nacional do pafl 
que o estrangeiro 1e encontrava, era rcapeitado e 0111111 

bens eram do ~~grados quanto 01 nacionai1. Nio se ad
mitia, na ~poca. em virtude dcuaa nsulamentaç6u da 
1uerra. o bombardeio de cidades abertas. E eram c:idada 
abcrtu, apcnaa aquclaa que nio tinham fortalczaL 

Veja, Sn. Senadora. o mundo que eu conheci. Nata 
~ nio cm cidades do interior, mu na cidade do Rio 
de Janeiro, onde eu viria, nenhuma aua particular, ne
nhuma residência tinha a sua porta da rua fechada. Os 
amigos e 01 parentiCI podiam nela penetrar, c:hea:avam na 
pana e diziam: "6 de cua, como atia," porque a ~e~u
rança era total. Nilo haviam IMBitos. nlo havi.am ..... 
sinatos decorrentes dos URBitOI. Foi ate o mundo que 
eu conhiiC'I. Eue mundo ni!rliu durante 16culos e 16 foi 
dcllroldo pela I Guerra Mundial. E •.,. mundo uil
tiu, ele pode voltar I u.istir, porque a civilizaçlo crllti 6 
eterna e perene. 2 dever de c:ada um dos Sn. Senadores 
que estio me ouvindo, t dever do Parlamento Btuileiro, 
6 dever de c:ada braaileiro.. tutu pela JNllavra, com ener
gia, •iaor e veeminc:ia, para que ate mundo volte nova
mente • ler estabelecido, nio 16 na terra braihira, mu 
em IOda a humanidade. Nio 6 poalnl 6 o allenc:lo. 

Sn. Senadores, preciao me referir a um ponto que ali 
numa das cartas do meu livro "Liç6a de Uberdade". 
Sou muito amiao de C6aar Pratcs, amizade mineira: elo 
de Diamantina, e eu de Barbacena. Char Prata. de Dia
mantin'a. terra de Ju~eelino Kubillehck de OUveira, vati
cinou o t\aturo de Juscelino e diue a ele. quando ele linha 
20 ano1o em Diamantina: ""Vcd vai l Prelidincia daRe
p6blica". Juacclino achou araça e JIOIIIUntou-lhc: ''Se ... 
for Presidente. o que ~ que vd quer ser? - ••Eu quero 
aer ofiCial de resfstro de imóvcia, po~que terei o meu c o 
fuluro dos meuslilhosp.rantido". E Juscelino. quando 
veio fundar Braadia, teve de criar o RCRistro de lm6vcia e 
nomeou. entio, C6ur Prales. Quando a petullncia JDill. 
tar. o arhltrio militar, arrancou a vida p4bllca de Jusceli
no, Char Prates nlo aqueceu o que devia ao amis;o. e 
continuou ICU amiao. Foi o suficieate para que o Presi
dente cntlo, o General M6dici, o apontuiC e o retlra111 
do !usar. 

Vindo a Brunia. IOUbe deue fato, procurei Clur Pra· 
1e1 e dolo ou• i a conftrmaçio. Cbesando oo Rio de Janei
ro. e~~CrCVi uma c:a.na a Sua Exoelencia, dizendo que Sua 
Emdlnc:ia utava 1111inando o povo brasileiro a III' in
!P'aiO, a nio noconhecer o que deola - amip, quando 
01 a miJo• atavam no poder. Este era o mlinaniento que 
ele estava dando, e era indispen .. vel que ele mudaae de 
norma e de atitude. 
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As carw que mancL.l a esse~ personagenli., eu u coloco 
denlm de um envelope no qual ponho '"pçs!'oal" e "'sisi
ll'•u•'' e coiOt.."\1 na frente: ''Peco ao Chefe da C111a Mili
tar, ao Chefe- da Casa Civil, ao Ajudante de Ordens, ao 
So.:rctãrio purlicular. ao oficial de s:ahincte, enfim. Aque
la J'('MOO que rstil H ~erviço do de5tinillhrin, que consinta 
rm cnues;ar uquele rnvclnpe uo dcslinatiirio, tal cumo 
c"i.ã, ;.1gradec.:endo o Rrviço que ele presta e -pedindo eles-
cu Iras pulo ino.hnodn que causo". f. aos outm!il penona
pcn.ll. a carta ~sempre maifl ou menos nn~e sentido. En
t3.o. ~o.'"Uioa> eslc envelope dentro de: outro c n:aislro no 
com:io wm recibo de volta. Tenho, anão. a ccrlCZII de 
que u c:.trld chet:ou ao defltino. e e!i.Ca carta chegou ao Pa
IAcio I.J,, Planalto. Oito dias depoi5, ra:eho em minha 
rasn um envelope dtt Preiidincia da kepüblh:o., devol
vendo e'l511 carta toda J,rifada - t: uma carta de uma1 
nu\·e ou dez pãgiruu datilografadas. grif'adas - E. na 
fi'C'nle, num canãu di1endo: .. Correspundencia Praiden
~o:ial"'. a.u1va impres!iO um bilhete cs:rito à mão: 
··veriricu-se pelns diferente~ conceito5 emitido!i ne!ita 
c:~• na, que se trata de pes.,oa de evidente aRpcc:Lo de senRi· 
bilidade, motivo )"Cio qual, inteiramente fora e alheia da 
atual C:C.lntingincia politica hra1ileira. Por es,;e motivo, 
\k:o;olva-se ao ranetente a ~.:arta que está junta." 

Juntamente com nu cana, foi-me entregue outra car
ta. do !iaudnRo e meu querido amitP Filinto MUller. 
Mbller foi meu inimiao. Durante seis anos do .. Estado 
Novo·· n6tlu,amos, ma!ilutamWI abertamente:. Mandou 
me prender. mas a Justiça arquivou o pmcefiso organiza
do .:unira mim, dizendo que o pnx.'C550 provava abu,;o 
de poder enio dCSB!..'lllO. Uma filha dele que foi funeio
n~ria aqui do Senado. Maria Luiza, moça de nol Avel in
teliféncia. de amor ao estudo e de grande: Rnso de: rea
ponRahilidade. eli58 mnça desejou 5Cr ad\'UMUda c: entrou 
na I-' acuidade de Direito onde eu la:ionavd Direito Pe
nal. F.la, dCM!e a escola primAria at~ o :!9 ano de Direito. 
16 L'Onhc:c:cu uma nota. nota dC"'' .. e ela se candidatava ao 
pri:mio Clôvi11 Bevilllcqua que a Faculdade Cat61ica con
cede ao aluno que faz todo o ~eu c:uno com nota dez. 

Entio Filinto M Ullc:r ditse-lhc:: ••voc:e nio vai ter o 
prànio que aspira, porque caiu na turma de Sobrai Pinto 
e Sobral Pinto vai qore me punir na lUa peuoa". e evi
denle c ~ clam que era um juiz apmudo e inju5to. Ao 
cabo de 4 O\l S meses Maria Lu\za dillc ao pai: ••t uma 
injustiça o que o Senhor fez, nlo há ninsubn hoje mais 
amiga e mai111admiradora de Sobral Pinto do que eu. pa
pai. Ele: 6 inteiramente diferente daquilo que o Senhor 
pc:nY. ""E M Ullc:r aecitou o depoimento da nlha, 
procurou-me e se fez meu amiJo.l:lc,aimultaneamente a 
:5ta minha cana. enviada ao Presidenle M6dici, deu uma 
em revi> la ao O O....., a prop61ilo d .. eleiçila que linha 
havido para o Congresso Nacional, dizendo que a ARE· 
NA ganhara. u eleições 1MJrquc uma menaqem e o povo 
acreditou nessa mc:n~a~em. ao passo que a Oposiçio nio 
tinha mcn!IIIJCm alguma 1 o povo nio podia acolher 01 

Senadores c Deputados da sua pei. Escrevi-lhe uma car
ta dizendo: O Senhor nlo tem o direito de: injuriar dnta 
maneira 05 seus advcnlrios. Quem nlo tem mc:nsasem ~ 
o ICU partido. Quem tem mensagem E= o partido da Opo
sil;io • es\a mensqcm <:hania-toliberdade. Esoa liberda
de chama-se humiklade, nlo no Ciovcrno mas nos quar
t6i5. E, todas as vcze11 que um candidato a Deputado ou 
Senador pronuncia cuas palavras imediatamente 6 cor
ladll a aua palavra no rAdio ena televilio. Nlo lhe: fica 
bem razcr eua annnaçio. E ele me respondeu em carlB 
manual. Todas as cartu que dele &enho do escritas i\ 
mão, nio tem uma s6 dati1otrafada. Dine-me c.1e: ""() 
Senhor sabe que nlo pOISO diiCUtir politica com o Se-
nhor. m1111 o Senhor sabe que nlo hé nenhum brasileirp 
ne11te Pais que mereça tanto rt~~pcito e a minha amizade 
como o Senhor. e o Senhor ~~abe disso." Entilo, o correio 
que mr entresou CASa c:artiL. que mr era devolvida. 
enuqou-mc tambt:m a carta de filinto MUller. Entlo. 
tNnei aquci"C cartio e esc:revi uma riplica ao Praidt.nte. 
Ambas ntas cunas estão nesiiC livro, .. Liçio de Liberda-
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de'". nio atll\1 dando nenhuma nO\Iidade. Entlo cu dis
se: acato V. f.•• como Chefe de E1tado do meu Pais: 
cumprido c:.ue dever. aceito o desafio. Vuu dcmostrar a 
V. Ex• que tudo qu11nto eu disse nesta c::arta ~absoluta
mente (Xalo e verdadeiro. E5Crevi .. Jhe uma carUI de 30 ou 
.tf1 pliJinas, onde peguei aqueln trcchOJ c dim: suponho 
que a prova da minhaliCIIilidade C:Sii. ne:sta trechos que 
C!'tào p.rifado1. Peauei um por um e mpondi. e, no fim. 
di1111c: cnquan1o V. f.•'· ou algum.. 'POrque nflo QJnhc:ço 
a letra. não sei - diz iua de mim. u seu Udc:r nu Senado 
di.r. ~o.-uisa muito diferente. mas. in(elill11ente. 6 uma carta 
particular e nio C:5tOu autorizado a usé-la. Pcs:uc:i toda 
e5lõa correspondencill. a rtrimeira carta pus nnvamcnle 
no envelope: e remeti para o Palã~.:io do Planalto. E como 
cm tinh.t Teilo uma referencia a Filinto MUik:r, na carta 
11u Presidente eu disse:: ·•atou mandando ao MUller çó. 

pia dc:Moa ~orresrondCneia'". PllMSad.os 'tC' mcse" vim a 
Braliflia, como vinha entio. porque os tribunaia. estilo 
aqui e au minha!i causas rinais de1 julpdua aqui. f. vim 
BCI Senado para falar c:om o m~o."U 5audran e querido ami
,,, Milton Campo5,; ao chegar aqui, ali na entrada. en
c.'t,ntrei o Sr. Filinla MUller. Disse-me ele: ""Dr. Sobral. 
C'llUU há lliR moe\ cum uma peraunta impcrlinentc para 
lhe formular. Se a segunda carta que o Sr. modou ao 
Presidente fn• ou for devolvida, o que e que o Sr. vai 
(lU'er?"" ·•F-: muito simrles diMe-lhe eu: vou ao Supremo 
Tribunal Federal, interpelar o PI'Ciiidente Mtdici pura 
que Sua Exctlàlc:ia me diJa de quem I: esta letra. porque 
quero proceuar o rcspons6vel par difamaçio e por in· 
jO:ria P'Jrque nilo conheço a letra. ""Então. me rapondc 
ele: ••o Sr. não toma juizo. hc:im."' "Ora. Senador, cm 
.,ez do Sr. dizer, feliz do Pais que tem um homem de ca
rAtc:r. porque isto t: um pta de carê.tc:r. o Sr. diz. que nl.o 
t~o.onho jul:zo? "Nio, estou. brincando. 1>6 d um abra.;o. 
O Sr. 1ahe o apreço em que lhe tenho.·· 

Permitam-me esta intimidade, Sn. Senadores. Quen· 
do inic:iei. hli cinquenta anos. esta oorrespondi:ncia. que 
11 tenho toda. porque houve uma datil6grafa admirêvel 
que: trabalhar comigo quarcnlll anos. 01 n01101 pais eram 
amis;os e elu era amiga Intima de minha esp0111 e minha 
amisa. sacriric:au a 1ua vida para trabalhar uumiso.: en
tão, quando iniciei esta minha correspondenda. os cole
a:as. 01 amigos c 05 politicaR jomalista5, diziam que cu 
era ridic:uiD. F.acrcver a Presidente da Repllblica. a Sena
dor. que luc::ura! E a minha resposta foi sempre - hoje 
nillo 6 mais- miUI durante muito tempo, a mama. Hoje 
niio ~ mais. HA apenas uma diferença entre o meu rfdicu
lo e Mil e11trutura maravilho~& de homem bem educado, 
de homem IICIISalo. E que enquanto o Sr. ou você. con
ronne a intimidade da pes!ICHI que me censurava. aqui na 
esquinr.t., atê. dizendo da autoridu.de i1to ou aquilo. c: .X. 
poi5 vai embora para casa e nad11 aconlece, eu corro o 
riRCO c: o periao. pois me dirijo A autoridade para 
c:en5ur6-la c criticll-11. Nilo eom injllrias. nlo c:om calll· 
nias. nio com difamado. mas apenu c:om a verdade in· 
di~~<:utivc:l e evidente. ~ apenas esta a diferença. 

E hoje - vejam o que é a mundo - os Sn. Senadores 
ouviram. aqui, os elesins b minhas canas. porque elas 
do a afirmaçillo de um cidadilo que nlo abre mio de sua 
cidadania. que nlo abre mio de sua corqem, que nio 
abre miio de seus direitos pura rcivindic:é-la dentro da lei, 
den\1o da mdem, dentro da d..,nidiUie. para que eu pana 
rapeitar a mim pr6prio e ser I'Cflpeitado pelos meua ami
am. pelos meus companheiros e pc:l01 meus concida
dios. 

STI. Senadores, a bota da Naçlo hX\mnamen\e 11"• 
ve ~ indillpenRAvel que 01 pollticoa abram seus partidos e 
se entendam. para poder enfrentar o poder militar. Sou 
amigo do poder militar. tenho escrito inCimcras va:es, e 
nes.'ias carta& c:~~tA esta. afirmaçlo permanente: que c.u faço 
c da qual nlo abro mão: As forças Armadu do india· 
pen56.vei!i a qualquer nação civilizada: nenhuma açlo ci
vilizada pode abrir mio do militar. o militar 6 necessário 
para 1arantir c auea:urur a ordem interna.~ indiapens4-. 
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\'el rara garantir o Poder Executivo a eJI.CCuçlo de suas 
dc:ci!OÕC!I lcgaiR, ~ indiiJ'CnR.Ch·el para 1arantir ao Poder 
Jud1c:iA.rio a eJ.ec:udo de sua" ~nte~ definitivas e jus
tas. Nio"" pOOe, de: Dlaneira nrnhuma. abrir milo do mi· 
fitar. 

Eu tenho pelo militar uma admiraçlo Km limites por
que. Sn. Senadores. o militar que realmente ~ mililar 
tem a no~;il,, exali• da di~~<:iplina de sua organização; elr 
sahe que Km a disciplina nlo ha F..x~rcito, nio hã Mari· 
nha. nil~ há Aeronllutica. A di1ciplina i: elemento im· 
prcsc:indivcl da orp.aniliiiOio da for10a militar. E e5ta disci
plina impõe ao milhar cons\ant'Cfi e pcrmanentc:s sat.Tin
c:in". 

O militar relo fato de Kr militar não deiu de ser Li.da
dào, e 6 evidrntc: que quando ele vC a corrupçl.o impune. 
quando ele vC: oR homens '-"'rruptos e corruJlloi'Cii no po
der sem nenhuma Ranc;!J.C', i' evidenle que ele, como 1.."11, se 
senlc humilhado t revoltado, ma5 ndda pode fazer. Eu 
JK'I550 dizer. p01i1i.O IC!iCFC:Vc:r uma carta, J10SS0 fazer um 
di!ICuno, ele tem que suardar um siltncio total. ele tem 
que raur <' sacrifi~o:iu de man1er o silincio diante dessa 
m''nlitruo!iidade. ~ais ainda, o militar ati. com sua vida 
nrp.ani.tada em P.,no Alq.re com sua mulher c: filhos no 
col6gio. de repente a autoridade acha RUa presença indi• 
pensllvel no Alto Amazonas e o lransfere para li. E ele 
ttrn apenas 30 dias para cumprir wa ordem c cumpri-la 
wtalmente. levando mulher e nlhõ." para IA. muitas vezes 
em lugares onde nia hA CM:olas. 

Vej11agrandc:za dessa pmfiMI.o. Como~ nobilizante a 
posiçiu do militar. Ma" quando o militar utiliz.a a Corça 
que 11 Nação lhe di para que ele mantenha a ordem, para 
'lUC: ele mantenha 01 orpni1mos constitucionais. para 
que: ele cumpra 1i1U dever em faa: do Poder Exec:utivo e 
do Poder JudiciAria, em vez disso ele: lir11 o civil do 10-
wrno c mete-se no seu luaar. no governo. AI de nio m ....... 
rc:c:c maiR o meu rapcjto. ê um ambicio10, saiu de sua 
proliuão. t como o advoaadu. Um ad'IOII•do que nilo 
tem a cora,em de se opor aos poderosos do dinheiro, da 
fon,'d e du 1-overno. nio i:adqado~ lel'i apenas um ho
mem que quer u.ma profissão para aanhar dinheiro c: 
manter uma vida fâc:il e cõmoda. Se ele nia ae debruça 
Rohrc a inicuidade para faü-la desaparccc:r; se ele nlo 
acodr quem ut.i 1oCrendo pres&Õa &c:rrlveis c injusta&. 
ele ni.o ~ Advoaado. deve abandonar e aair deMa profis
!lào. 

Poli bem. Sra. Senadorc5.. qWLndo um Senador e u.m 
Deputado recebe da Naçio mandato para cumprir o de
ver que a Conttituiçlo c:stabc:lccc. i: indispensitvel que: ele 
ct~rra todo11 oa riiCOI eomo eu tenho corrido, para fazer 
com que CJiiC governante fique no seu lugar. 

PreRCnte atA aqui o Governador do Estado do A.ma
zonlls. Por que veio aqui? E por que ati presente a esta 
HSSio? Porque lhe di~&eram que, aqui, ia ter komcnqea
do um brasdleiro que procura defender ajuatiça. procura 
lutar pela liberdade. c: procura fazer com que: 01 c:orrup
ws e os corruptOI'C5 a~am punidos aemplarmentc:. S. 
E•• deiAou sc:u Ooverno. fez uma viqem longa e veio 
aqui. Pois bem, cado Senador c cada Deputado deve fa
zer. nas horu prc«:iaas. aacriftcios desta natureza. pan 
defender at prerroaati"fas do Conareuo Nacional. acon
teça o que acontecer. ~ melhor um conJI'CIIIO fechado 
porque tentou defender ou manter pn'rroptivas indil
pcnsbeiR de: 1ua funçio a manter um conarcsao que: nio 
tem uma tribuna livre. um conaresso que nio pocle man
ter su.a atitude em face de um Poder Ex.c:cutivo petulante. 
e melhor que CISC: COngresso de!ll.pUCÇa. 

Posso falu c: devo falar auim. por amor • minha Pi
Iria. por amor ao Senado, por amor à Cãmara dos Depu
tados. por amor às Câmaras Lqilla.tiva e U Cimaras 
doR Vc:rcadorC!i. Eu nio pn:ciam que cstc:jam nos IOver
nos c na5 posições amigos meus, o que eu quero é que es
sas pusiçõe5 ~~ejam ocupadas por homc:n1 capBZCII de de
render seu mandato c 11111 autoridade como eu defendo 
minha advocacia e meu dever de advogado.~ islD que 
quero. somente isto. 
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Nunc:a pedi nada a Ooverno nenhum. nunca solicitei 
favor de espkie alguma. Poderia .er talvez um dm ho
mens mais ricos deste Pais se tivcue colocado aÕ lado do 
meu d&."'t-er de lular pela liberdade e pela democracia. ti· 
vc:sse colocado taml*m o meu empenho em organizar 
um patrimõnio que me sarantilliC na velhice e que saran
tis5e lqueles que cnn1lituem a minha famma: meus fi· 
lhos. meus netos e bisnetos. Mas, nunca pen~ei na pec:í.i
nia porque era preciso, ante~ de tudo, luta.r pelos valara 
morais sem os que a vida ill.o vale a pena em ser vivida. 

t che,:ada a hora de unirmos os DO!IIOI csforçus e os 
no!IISO!il entcndimeniOI. para oraani7.ar no Pais •ta força 
caraz de estabelecer na nos111 ~ado uma democracia 
verdadeira. um estado de direito admiravelmente orpnt
zado. t iato que eu quero, f: isto que eu desejo. E eu estou 
certo de que 01 Srs. Senadores que agora me dio a honra 
de ouvir e que enalteceram de maneira tio 1uperior. 
melll pequenos mi:rito5; estou certo de que. cada um d~ 
Sn. Senadores. pensa como eu e esta disposto. daqui por 
diante.. a impedir que o Pah continue nu caminho da fa
lencia. no caminho da corrupçlo. no caminho do delgo
vcrno. E. sobretudo. no caminho cia d011valorizaçi.o vcr
aonhOJa da moeda brasileira. 

Nobres Senadores. quando penso que o d61ar corr• 
ponde na Yida americana ao çruzeiro; a moeda m(nima 

• americana i: o d61ar. sem falar nas subdivisõe1. a moeda 
m(nima brasileira to o cruzeiro. Que versonha! Que hu
milhaçlo~ Um brasileiro para obter um d61ar precisa 
despender quue 900 cruzeiros no cAmbio of"teial e I.SOO 
cruzeitol no cimbio paralelo. Que vergonha! Que humi
lhaçlo~ Como nlo nos revoltarmos c:onlra e~~ta J.iluaçio? 
Ma!iii nos revoltarmos nào com as arma5. nilo com movi· 
meniOI subversivO&. HNoltarmo-no5 com a noua indis
na~o c com ot nouo• damora para obrjpr os JOYer
nantes militares do Pais a Mirem de uma 6rea que nlo 
podem ocupar pela 1ua incompetl:ncia. 2 i•o que a 
1\:açio c:spcn1 do Senado bratileiro. ll i tiO que a Naçilo 
espera do Coqre~so Nacional. ~ iS!IO que a Naçlo a pe
rude todos os Panidos ao1 quais eu rendo a minha ho
menagem pela homcnascm que fazem a mim c que a m~ 
nha c:ondncia diz que nlo mereço. 

Era o que tinha a dizer. nnhrcs Senadores. (Muito 
bem! Palmas prolongadar. O orador l:cumprimenldo.) 

O SR, PRESIDENTE IM OBI.")r Dali a)- Eotl ouspcn· 
11 a RIÀO por einco minutos. 

t Suspenm à.• 111wtru 1 j minuto.r. a 11.vào i rH

btma à.• 17 hotr11 r 12 minlliOJ. J 

O SR. PIIISIDENTE (Moacyr Dalla) - O Sr. I'
Secrel6rio i ri proceder ii leitura do Ex~ien te. 

2 lido O ICJUinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS oO PREÍIIDENTE DA IIEPCJLlCA ·-.......................................... . 
N• 211/83 (nt 427/83. na origem). de 23 do corrente, 

referente ao Projeto do Lei da Cimara n• I 57, de 19113 (nt 
213/83. na Casa de origem). que altera disp01itivo da 
Lei n• 7.rr79. de 21 de dezembro de 1982 ••fixa 01 Valores 
de retrihuiçl.o da catq:oria de Agente de lnspcçlo Sani
t6ria e Industrial de Produtos de Origem Anirnal. do 
Grupo-Outras Atividades de Nlvel M«<io. Cbdiso NM-
1000. e dâ outras pru"·idõncias. 

(ProjelO que se transformou na l.ei n' 7.140. de 23 de 
novembro de 19R3.) 

N• 212/83 ln• 428/83. na origem). do 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei daC&maran• 158, de 1983(nt 
12/Rl. na Casa de orig;em). que dispõt liObre a criac;lo de 
cargos na Secretaria do Tribunal Resional Eleitoral do 
Eslado de Mato Grm.so. e di outra5 providi:ncias. 
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(Projeto que se transformou na Lei D' 7.141. de 23 de 
nonmbro de 1983.) 

N• 213/83 (n' 429/83. na origem). do 23 do corrente. 
rererente ao Projeto de Lei da Cimara n• 165. de 1983 (n' 
1.207j83. na Casa de orisem). que concede pensio espe
cial a Augusto Schulze. e di outras providencias. 

(Projeto que se transformou na Lei D' 7.142. de 23 de 
novembro de l9U.l 

N• 214/83(nt 430/83, na origem). do 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Cêmara n• 203. de 1983 (nt 
6.741/83. na Casa de origem). que estende. aoa Audito
res do Tribunal de Contu da U niilo. o di1poato na Lei nt 
6.SS4. de 21 de ag01to de 1978. e dA outras providencias. 

(Projeto qae setranoformou na Lei n• 7.143, de 23 de 
novembro do 1983). 

N• 215/83 (nt 431/83, na ori!<om~ de 23 do corrente, 
referente KO Projeto de Lei da Cimara n• )20, de 1983 (n• 
366/83. na Ca•• de afilem), que 05tabeloc:e prazo para 
prescric;l.o do direito de açilo contra atas relativos a con .. 
cuJ'JOS para provimento de caraos c empreJOS na Admi
nistração t:"ederal Direta c nas Autarquias Federais. 

(Projeto que se transformou na Lei n• 7.144. de 23 de 
novembro do 1983). 

N• 216/83 (n• 432/83. na origem). de 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei daCimaran• 119. del983("' 
212/83, n.a c .... de on,.m~ que reajlllllla pensio ape. 
c::ial cona:dida pela Lei n• 2.637. de 9 de novembro de 
1955, a A deli na do O onçalva Campoo, vi6va do ex
magi.rrado FranciJCO OonçaJYes Campos. 

(Projeto que se tran5formou na Lei nt 7.145, de 23 de 
novembro do 1983). 

N• 217/ll (n•435/83. na orireml. de 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei daClmara "'161.de 1983("' 
1.711/83. na Casa de origem). que fi1.11 os valores de rc
tribuiçio do Orupo-Atividadca de Comen:ializaçilo e 
Classificaçlo de C a~. e dA outras providencias. 

. (Projeto que se transformou na Lei n• 7.146. de 23 de 
novembro de 19831. · 

N• 218/83 (n' 436/83, na origem), de 23 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Cli.mara n' 122. de 1983 (nt 

3/83, na Casa de origem). que displle sobre a inclurio. 
nos proventos de aposentadoria. da Oralifh:açlo por 
Operações E.'ip."Ciail, e d6 outras providCnc:ias. 

(Projeto que se lran5formou na Ld ntt 7.147. em 23 de 
novembro de 1983). 

N• 219/83 (n' 437/83. na origem). de 23 do c:orrcnto, 
referenle ao Projeto de Lei"' 13, dei983-CN, que altera 
o Decreto-lei nt 1.537. de ll de abril de 1977, e d6 outra1 
proYidCncias. 

(Projeto que liC tran1rormou na Lei n' 7.148. de 23 de 
novembro de 1983). 

A VISO DO MINlSTIIO OfEFE DO GABINETE 
CVIL DA PRESIDENCA DA IEPCIIUCA 

N• 459/83. de 23 do corrente. encaminhado esclareci
mentos prestados pelo MinisU:rio da Fazenda. em aten .. 
dimento ao Requerimento de Informações n• 807. de 
1983. do Senador Henrique Sanlillo. formulado com o 
objetivo de in!itruir o Projeto de Lei do Senado nt 84. de 
1982. de autoria do Senador Itamar Franco. que subme-

1e l aprovad.o do Senado Federal os L'lOnlraJos viundo a 
obtendo de emprf:5timos internacionais. 

OFICIO 
· Do Sr. 1'-Secrrt.Ario da Ci.mara d01 Deputados. enca .. 
minhando • revislo do Senado aut6araro do &CBUinte 

· projeto: 

PROJETO DE LEI DA cAMAIIA No 265, DE 1!1113 
· (• IA59/ID, aa eu. de ........ ) 

Dloplo_o....,. ............... ~ ........ _... .... _ _.......... 
O Co111resso Nacional decreta: 

Art. I• Fica revigorado. para fins de escolha de no
meado do• dirigentes de fundaç&s de ensino superior. 
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in51ituldu ou manlidas pela Unilo. o di1posto no art. 16 
di.l Lei n' 5.540. de 2R de novembro de 1968. alterado 
ptlo an. I' da Lei n• 6.420. de 3 de junho de 1977. 

ParQrufo !lnieo. Para 05 ereitos do di!iposto neste arli-
1-0. silo cun1ideradna dirigentes os Reitores c Vicc
Reitores de linívmídade c Díretores e Vicu-Dirctores de 
unidades universitârias ou de estabelecimento& i10lados 
de ensino superior. 

An. 2t No prazo mfnímo de 6 (Kis) 6 mhimo de 8 
I oito) me5a apó5 a data de vigõncia da presente ld, deve
rA ser elab,,rada uma lista sCxtupla. com vi1t1111 ao provi
mento do cargo de Reitor. em cada universidade or&aní
zada aob a rorma de fundaçilo. insr.ilufda ou mantida 
relu União. 

Parágrafo llnic:o. Para acolha dos demais dirigenta. 
sc:ri.o obaotrvados os prazos determinadn!l no I .Jt do arl. 
16 da Lei n• S.S40, de 28 de novembro do 19611. com re
dacãoquelhedea a Lei n• 6.420. del do junho del977. 

Art. 3• Para o primeiro provimento após a vig!nc:ia 
delita IL-i. poderio fiaurar na lista sõ:l.tupla os atuai& titu
lares d05 carg05 de dirigentes, de fundações. definidos no 
pará1rafo llnico du an. 1• desta lei. 

Arr.. 4• Esta lei entra em vig;or n11 data de lUa publi
Cuc;i\o. 
' An. 5' Revoa:um-~e 111 disposiçõu cm contrúio. 

MEI'SAOEM N• 253. DE 19113 

EKcelent&.simos Senhores Memhros do Congre!illo Na
cional: 

Sos tenilos do art. !i I da Con1tituiçio Federal. tenho 
a honra de submeter A. elevada deliberaçilo de Vmsas F.K
c:eléncias. acompanhado de Exposiçio de Mor:ivos da Se
nhora Ministra de Eslado da Educado e Cultura. o ane
xo projeto de lei que ""di5põe sohre a escolha de diriaen
les de fundações de: en!lino superior. e dA outras provi
dências··. 

Rraoma. I de julho de 19R3. - Jala Flpolnila. 

EXPOSICIIO DE MOTIVOS N• 76, DE 
28 DE JUNHO DE 1983. DA SF.NHORA 
MINISTRA DE ESTADO DA 
EDUCACIIO ~ CIJLTURA 
E""'lentl,.imo !!<nhor Pmridentt da Ropablica. 
Tenho a honra de submrrer i elr-Yada apreciado de 

V 01su Excel~ncia o anc11o anteprojeto de lei que dispõe 
•obre a ...,lha e nomoaçlo de dirigL,teo do fundaçlJea 
de ensino JUperior. e dA outras providencia 

Trata-se de restaurar. para as rundaçi5es de ensino su
perior in5litulda5 ou manlida!l pela Uniilo. o &iltema de 
escolha e uomeafio de dirigentes eJtabclecido no art. 16. 
da Lei n• 5.540. de 2K de novembro de 19611. alterado 
pelo art. I• da Lei .. 6.420. de 3dejunhode 1977, o qual, 
LVIII o advento da Lei nP 6. 7J3. de 4 de dezembro de 
1979. passou a Jlfi."Valecer apena.• para as autarquias de 
en!iliino superior. 

A medida Jqislativa ora propo1ts •isa rcsl:abelccer a 
unidade de orienll(li.O sovernamental quanto ao provi
mento dos carsns de direçii.o das in1titulçlies de cn~ino 
superior federais. a qual deixou de ailrir com o advento 
da Lei n• 6.731. de 4 de da~brn de 1979. 

A partir de entio. a dualidade de tratamento a autar
quias e fundações fafcrai1 de ensino superior tem gerado 
inflatiRfaç&s scnerali7.adas na comunidade acadánic:a. 
niJ:o raro evoluindo para radicalizações danosas A nor
malidade administrativa e didática de universidades e es
cola•. 

A observação e o BL'Ompanhumcnto cnmparativo5 de 
amb05 01 regimer;: de e~~~cnlha4c diriP"ntes tfm. por outro 
lado. permitido a ate Ministl=rio a percepçlo da vanta
IC'ITI e conveni~ncia do silltL'I11a previsto para as autar
quias. frente ao que pa~JRou a vigorar a panir de 1979. 
para aS rundEU,.-aL ... 

HA do ,. creditar, em favor do primeiro. o rapaldo da 
maniresfado prfvia dos órsilo1 colegiados da admini&
trado !lurerior das instituições mediante a susestiio no
mes: em liiJIDS Rxtuplos. reVCitindn de baR conaensual o 
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ato do Governo, sem deste, na condiçilo de mantenedor, 
retirar o controle do processo. 

Rasalte-se que tal oportunidade de audiência prelimi· 
nar aos 6ralos de deliberado coletiva du instituições 
a~sen\a numa lonaa tradiçila e. es\6 im:orporad~~o, por .,.... 
sim diZLT. A. rotina do pNCX.'150 deci16rio, em matêria de 
acolha dr diriaente5 de universidades e escolaR da rede 
federal. 

011 próprios ocupantes de cargcu; de diRtiàO, nomra
d05 pelo Presidente da Repllblic:a C:l!l decorri:nc:ia de55e 
prCM:edimento, patccem imbuir-se dt- uma dupla bale de 
sustcntlll;in -a confiança do Governo e a aceitado da 
comunidade ac:ademica - ultm da circunslància de se-
rem delentores de um mandato, ou seja, um perrodo pró
definido de pstilo, que lhes abre a perspectiva de um tra· 
halho mais consiRtente de planejamento admini'itrativo. 

A anexa minuta ele antepmjei.O de ld prae medida de 
transiçio do regime da Lei n' 6. 733~ de 4 de dezembro de 
1979, para o dalesislaçio ascr vigorada, com duplo ob
jetivo: a) evitar a deflagraçlo imediata do procuso eh: es
colha de dirigentes em nada menos de 16 fundações uni· 
vcniti.rias: b) a~~e~urar aos atuai1 titulara de c:argo5 de 
direç!.o por livre escolha r nomeaçlo do Chere do Pocler 
Executivo, a possibilidade lrsal de fiaurarem nu lilta5 
sfxtuplasa serem preparadas pci05 6raios colegiad01 su· 
periore~. para efeito de escolha pekJ Preliidente da Re
pllblica, sem que iuo impone em recondução. 

Renovo 11 Vo518 Exc:eiCncia os meus prote11t01 de ele
vada ronllideraçio e apreço.-......_ ............. F• ..._ 

tA ComL,Ido tk Uurariu r Cu/tum., 

PARECERES 

PAIIECEil N• 1031, DE ltU 

Dll C..WO .. Lllfllaclo Saclol, oo Pnojole .. 
1A1 .. a-ro ri 115, ••ltiD, ('114.874-B, .. Ull, 

-c- ....... ) .... ·-oltoncio- .... 
, 5.107, .. 13 .. _ ..... 1M6, ........... . 
~ lle Gonllllo .. Tempo .. S..lcD"· 

Rtlo~~w•......, ,__..H ....... c.-
Vejo. ar.rari11 do5 elementps constantes de. .. r.es autos, 

qur o Projeto de Lti da Cãm11ra n• IRS. de 1983 de auto
riu do nohre Deputado M ac Dowell Leitt de C'a5tro, ln· 
grou ~r aprovado na Casa c:!c origrm na !iC!CSlo de 26 de 
Relembro dr 1983. depni11 de recumendaçio unânime, 
neste sentido, das Comissões dr Ju!lltiçu e de Trabalho 
daquela Cua ln•. e Os.) 

A alteraçl.o que atravi:s dele se promove, no texto da 
vipnte legislado do FGTS, tem como finalidade o estu· 
belecimcnto de n.pres.~a permi55lo legal para us sindic:l· 
to1 representarem ou acompanharem seus a ~udado~. 
junto a01 banCOI dep01itlirius, '"pura o fim de auxiliA·Io1 
na movimentação de ront:J• e 5&que5." 

Argumentou·R, naju1tificaçàu l medida. que- muita• 
dali irree,ularidades JH'B\icaJas por atabele<:imento" ban
c6.ri05 contra 01 titulares de contai vinculadas do FGTS. 
tais '-'CimO falta de rorntcimento de 1aldo, deml1ra na li· 
berac;ão de ~&ques, etc .• rtç,, d.o dtvida5 à inexperiCncia 
e ignorância dos trabalhadore~ em IUI5Untus banc4rios e 
morno à sua humildade. 

Vindo ao Senado para a revislo do art. S:R, da Consti· 
tuic;üo a n65 cabe a tarefa de relatar u Projeto nestes Co
mis5ilo de Leai•laçlo Social. 

f:ntendo que o ruturo hA de reservar ao 1-'GTS uma 
autumuc;iu opcrBC'ional tal. que 01 atu11is procedimentos 
mtn(.'l!l escrupulos01 a que se rerere o 111tor cstarlo redu· 
1id05 a margem minima. Entretanto, nilo pos50 deinr de 
reeonhe~o:c:r. comu o autor e todos quanto1 votaram ravo
ravelmente ocorrem muita!il irresularidadu, quase todas 
imf1ut6.veil A. açlo men011 Cl"rupuiUIII de instituiçõe!l de 
cri:dir.o depositl.riaa do f'OTS que, afinal. do 11 6nh::as 
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heneficili.rias do expediente de dililcultar ao milximo os 
58qurs a que ~m direita 05 empregado5 optllnta. 

Por i1to. p:lrcc::e·me ba.uante oponunu e conveniente: a 
medidu pleileada no projeto em e.nme,jâ que pmsibilita 
a tnr.e:rce~ii.\1 do5 sindicatos em fa..,or de !liC'\15 associados 
junto aoH bunco5 dc:pdisit4rio!i do OFTS, com vista5· à 
mo\o·imentaçio ou saque1. 

Os sindicatos podem e dtvem C\o'itur os abuso1 que se 
praticnm et.Jntra O!t titu.lare5 de: contas vinculada5 do 
r:undo de Oorantia. 

Pela aprovaçilo. ponanto. 
Saiu du Cllmis5ii.o. 17 de novembro. de 1983. -J....., 

Mqolllleo, Presidenle- .......... H-"• c.-, 
Rei:Uur -·lrlo C8lo - Allmr Lool - Hlllo Gllllrao
a1aco1 ... 
N-. H DCN (ooclo 11) .. 25-U.U 

PAit!.CEiliS N'l liU9, liMO E lll41, D!t ltiD 

llaltnaProj .... Lol..,_rll,,••lnl, ........... -llfllnclo·-._ ...... 
C......_. de '-•• eM -• ..,..wJMiu". 

PARECEil No 1039, DE ltiD 
Do~ • c-... e .JOIIIco 

Rololar: _..,. M.- Godelu 
O Projeto suh exame, de autoria do Ilustre Senador 

Rain1undu Parente, dispae que a ha5e para efeito do cAl
culo dm jurus e da correc:ilo monetâria da~ Cadernetas 
de Poupança seja o valor do saldo m&lio mensal decor· 
rente do ertti..,o movimento da resl"ect:iva co.-a de del"6-
sito. 

2. Na ju1tif1Cadu. aduz o Autor: "'No si1tema atual 
de dlculo do suldo disponível du Cadernetas de Pou· 
pança, toma...c por base a menor Silldu m~dio verificado 
no periodo de apuraçio, a qu;~l. c:omo R sabe, 6 trime5-
tral. Oblerva·5e, desse modo. prejul.lo para o depositan· 
te que, p.1r qualquer motivo, se vC obrigado a movimen· 
lar sua oontu no prriodu de apuração, fa:t:endo qualquer 
retirada, emtx,ra reposta Iugo a !ICguir". 

Comflete à (I niilo lrgi5lar ~t~ubre, dentre- uulr05, direi to 
~mn~rd:d {art. R•, XVII. b), bem cama "'fis~ali1ur ns 
,,rerac;~ dr ~ri:ditu, caf1itulbrndn e 5eguros {art. R•, 
XI". 

Sendo deferidu au Conpres."'u ~acion11l a atribuit.;Lio de 
lc~;islar sobrt todas as mut~riil!ll da comf1etencia da 
l.'niüu {art. 43), c não sendo o cJso de iniciativa privada 
dr outro Puder(art5. S7, 6!i e 11~.1(), cabe: a ini"iativa de 
~unp.re5111ji!õlillli {urt. 56), harmunizandl1·5e u Propt1!õiçio 
~:um os princípios ~on5titua::iunui~ gerais e cum outr,,s 
prL't:eitos da l.ei ~1otiur. 

.). Responde ela, udc:muis, a uma c:xit!encia du jus· 
li<;".J. poi1 Olli deru1itante1. principalmenle os m~dio,; tos 
J1L'\1Uenl1s f'11Upadurc:s. 5ilo tremcndumente prejudicado,; 
L"t.'m 11 IL·unino 5iltcma ,·igenlt, de5C!Uimu1Jd,,r da pou· 
pançu e, por ..,ia de con~qUi:na:ia. le!õi\'O ao desenvol\o'i· 
menlo niK"iunal. 

4. Antro rxposlu, opinamos pçla apro\·ação du Pro
jeto, par conrtituciunal. jurldico, regimental. e, "'' m~ri· 
tu. oportuno t conveniente-. 

Sulu da• Comi•sõ,., 20 de abril de 1982.- M•dlo Bo
dar6, Pn.-sidente - Maru.del Gadelb., Relator - J..e 
lpldo- .Joio Col ... - P- Plrta- Hfllo G•l
rao-Adorlloi.J .. •o-Jaofl'npiii-Morduf'llb, 

PARECER N• 11140, DE ltiD 
D~C-ulo.uE-.. o 

Rololllr: 8onodor , ....... H•1191e c.
submete-IC' ao exame- dtsta Comiii5ão de Economia o 

Projeto de Lei do Senado n• 199, de: 1981. 
A PFUJK'I5içii.u, de autoria do nobre Senador Raimun· 

do Parente. dil, em sua eme-nda, dtst inar·5t a di1por 
""sobre a apuraçio de lllddw di"'ponfveis em Cadernela5 
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de Poupança ..... ", mas. eHfltcificamente, que estabtlteer 
em lei a ubris:atoriedade de m rendimentos de11a moda· 
lidade de inves1iment11 serem calculado1 e creditados 
sobre o suldo mensal. 

F.m suajWitificaçio, o autor fundamento ,;ua iniciativa 
nos 5epuinte!ll arpumrntos: 

'"So si5tema atual de: cúlculo dr saldo di1ponivel 
da5 t"adernrta!o de Poupança, toma·5C pur bB!It' o 
men11r 11aldo m~dio verificado no perlodo de: af1U· 
raçi.o. o quul, como le !tabc. e trime!lltra1. Ob!Se'rYi.l·!tC 
deli5C modu prejui1.o para o deJ"o .. ilunte que-, por 
qualquer muti\o'U, se ve obrigado u movimenlar ,;ua 
conta no perlodo de apuraçi.o, filltndu qaalqurr n:· 
tirad11, embora rero5ta luso a seguir. O 00\lerno 
Feder:• I vem anunciando !IUU inlençàu dr modifiL"U.r 
\ai Jooiltemu por I:Un!iidc:rA-lo f1rtjudicial ao dep05i· 
\ante: e, ao mesm\l tempo, desestimulador da pou· 
punça ..... " 

Ooorrcque o projelu data de 1981 c que o GovernojA 
modiriCuu o 1istema tum ando menABI o c:ilculo e aidito 
dos rendimento& da~ Ctldernc:tas de poupança.. de: tal 
modo que u medida f'lc:ileuda atA evidentemente preju· 
dic-.tda. 

Pc:lu prejudiciulidlldt ~. poi11. a manifestação da Cu. 
miSSÜII. 

S11la da Comissão. 27 dr outubro de 19R3. -llaberCD 
Coolpoa, PresidL-nle- , ........ H ....... Canl-, Re
lalor -lrlo C81o- Alr-C-- .Jaof l'roplll 
-AIIoaoFnaeo. 

PARECEII N• ltMI, DE ltiD 
Doc ... -. .. flloncu 

RllmDN:s..ioNidoC81o 

Na fonna rcgimentul. "Ycm a uame d.a Comiuão de 
Finançns Projeto de Lei do Senado, de iniciativa do ilus-
tre Sen11dor Ruimundo P3rente, que dispõe sobre upl•· 
ruc;:ko dr "aldus disroniveil rm Cudernetu de l"nup:1nçu. 
e dii outra5 J"ro .. ·idência!i. 

Ao justilicur 1ua prO(Iolidu destaca o autor: 

"~'i,, 1i11trma ;1tual de dlculo de !i.illdo disronivrl 
du!i C:ldl.Tnetas de Puurant;u, toma·llie f111r h:1!C d11 
mc:nur ,;uldu mi:din verificado no pcriod,, de &f'U· 
ração, u quul, a::om,, IC' 5:1bc:. é trimestral. Obo;er.·a· 
se. de!õfol: mod,,, rrejui~:u rar;t 11 depoo;ilanlt que. pnr 
~o~ualquer moti\o·,,, se ,.e ,,bri~.ad11 a mo"·iment:1r !IUil 
Cnnlil n11 J"Crfod11 da af1Ura._:iil1, r:II.C'MdU lo)ll:llquer rl."' 
tir;1~l;,1, emhor:J reru!lita ),,~,, u !iCJ!Uir 

O GO\·erno Federal ..,em unum::iarido sua in· 
tendu de modificar 131 sistema por ~onsideril·lo 
rrejudidal ao derositante e. au n1e!õmo tempo. de
se!ltimulador da poupança, a quo.ll, como se: sahc:, 
~urreu "Ublltana::iOSI15 fCCUntOI J1:1ra U desenvolvi· 
mento no1cional. 1'al iniciuli,·a, contud,,, continua 
em c.,mpil!õ!iu de e5pera. enqu:mto o depusit.:mlc 
rermanece prejudicado. 

O f'n:,;ente proje-to, assim. ohjetiu imJ"edir que o 
si!lotem3. vigente continue prosperando em de~favor 
do depO!Iitantc. ao me1mo temp11 que enriqu':"'C ain· 
du mais 05 que: manipulam rccuna5 com 11!11 raeilida· 
deli dn proL'C!õ!õfl \o'i(l!orunte." 

Da leitura da ju1tificuti..,a resulta clara a prejudiciaJi .. 
dadt do projeto. 

O Governo já e5tahela.""C:u a renda mensal para a5 ca .. 
dernc:tas de f'OUpança e o cridito do1 rendimento!l vem 
!lendo Feilo a cada mCs decorrido. 

E,;lundo tm operuçào o novo sistema, não vemo3 
rom,, proMc:p:uir a proposição. que at!l plenamente pre-
judicada. 
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Antes 11 ra~:ôc:s exposta111, opinamos pela prejudil:iali
dadc do projeto. 

Sala da5 Comis'SÕei: 17 de novembro de 1983. - n. •r F-. Presidente- lrlo CRia, Relatoro -O..._ 
olo eu.-- H81o C..._- Allu Pillo -Gil .... •PoJ.olra-P_..__._..__J,._ 
lobJMIIIIbloo. 

PAIIECUES N .. IOG E 100, DJ: 1!113 

Solon o ........ Lei .. .-.. .. 17, .. 1!113, ... .._._.._....,_ .... ,..... 
•• G ....... o ........ ao......_. ..... ,_.,. .. __ .......... la6.cl .. _la .. ,.,...,.., 
I Ü oldral IIIO'Jdlaclu", 

PARECER N• 100, DE 1!113 
Da c-.. C.-llalclo o J.odp 

Rolalat: ...... Olloelr Soono 
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador 

Itamar Franco, altera a redaçlo do art. 6tda lei nt5107, 
de 1 ~ de setembro de 1966 - que institui o Fundo de 
Oarantia do Tempo de Servi~-. e acrescenta uma alf
nea .. h'' ao art. 48'.~ do De:reto-Jei n" 5.454, de I• de maio 
de 1943 - Conooliduçlo das Leis do Trabalho. 

N" primeiro aso. de modificado no te~:to do an. 6' 
da Lri n• S.t07/66. objetivaatabelecer que, havendo re
cisio d<J c:onrrarci ele trabalho por parte do emprcsado 
optante pelo FOTS. c:om I'Lindamento numa das cauw 
enum&.-rada.llj ~lo art. 41.l da a. T, farA ate jus li impor
linda de lO% I dez por cento) sobre os valores de que tra
Ia o di5p05itivo modilirandn. o qual apen111 benefiCia 
aqueles outros emrrqados que tenham lido demitidos 
sem ju513 calWI. 

Em sq.undo lugar. acrescenta J&s hipótesn do art. 483 
da CL T - em que o emprerado pode considerar rescin
dido o vinculo tmprqatfcio e pleitear a devida indeni
zaçJo -. o fato do emprepdor determinar a prAtica de 
ato que contrarie sua c:onvic:çl.o Intima ou atente çanfra 
o respectivo estatuto profi•ional. 

Justificando a proposic:ào. assinala o autor que os cha
mados ""Oplanle5'', mesmo quando caraçterizadas em 
~eu favor assiluac;6el de falta srave da empresa, ""nio fa
zem jus ao mencionado adicional devido a umalamenlA
vel lac:una lqislaliva". 

Outi'OI5Jm, procurando ddinir o que ltja, ••convicçio 
Intima .. ou atentado "contra o respeçtivo estatuto pro
liJ.IIIional", deltaca adiante:: ··~o caso do médico que, 
aend~ empregado de uma determinada entidade resolva 
ntimular o uso de contrareptivm. ainla-ee inibido de as
Rim orientar os pacientes em razio de suaa convicç6ea re
Jilliosa.s ou morais. F. isuaJmenre a .situaçbe.• do escriaor. 
jornali11ta ou homens de letras que seja compelido a sus
tentar idiiu incompalfveis com a sua formaçlo filosófi
ca". etc. etc. 

Enrcnftoii'H)s, quanto ao m~riro, que 11 medidas pro
postas aprimoram a lesillaçio trabalhista. ademais de 
nlo enconararem obstAculos de ordem jurfco· 
ton!lititucional. 

AMim, o noBJ parecer~ pela aprovaçlo do Projeto. 
Sala da Comissão. 29 de junho de 1983. -MorDo ... 

-· Preaideole- O**-.., Relaror- M
DIIo-,_ .....,._ Alhdo ~-Halo Gaol-
--M ......... Go!Wiro- A_, FlufM-Hill
No-

PARECER N• IJMS, DE 1!113 
D~ C ......... Lopiarla llo&UI 

R-1 s-dar Gobrlol H...., 
Com o presente projeto, o ilustre Senador Itamar 

Fnnco prelende que, nos e&!IOI de recilli.o indireta - ou 
seja. aquelas indicadu no an. 483 da CL T-o empreaa
dor fique obrisado a depositar na conta vinculada do 
emprc1ado imponi.ncia ig'ual a dez por cento do valor 
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do dep(Jsito, da correçlo monetéria e dos juros capitali
zados, c:orre~pondentes ao perlodo em que o empresado 
tnbalha na empresa. 

l'ioo 1ennos da Lei n• 5.107, de 13 de oelembro de 
1966, essa indenizaç3o 16 6 exialvel no caso de recialo 
contratual, por parte da empresa, sem justa causa. 
~ evidente que o eaplrito da lei arA dirccionado no 

sentido de obstaculizar a despedida desmotivada, me
diante 11 imposiçilo de acrácimo indeiÍizatbrio que, de 
alsum modo desestimule o empregador da iniciativa da 
reciRI.o contratual. Na hip6tese do projeto sob exame, 
portm, a alteraçlo suprida atinae f\Jndamentalmente 
esse desiderato. uma vez que ae cogita de rec:isi.o declara
da pelo próprio emprcsado e nilo por dec:isilo dircra do 
empregador. Aláh disso, o projeto. em seu art. 2•. pre
tende a incluslo, no elenco das hipóteses que tutelam o 
regime da recisl.o indireta, de mais uma prcvido, com a 
seguJnlc redaçio: 

··o empnsador determinar prAtica de ato que 
contrarie aua conviccio Intima ou atente contra o 
respectivo ntatuto profissional."' 

Imagine-se a intc:ireza do contrato de trabalho aubor
dinuda 11 fatore~ anfmi~ da individualidade do empre
gadO ou b injunçi;e5 politicas dos respecti'VOI estatutos 
prorutSionais. Teriam01, neste cam, instituklo pratica
menle o resime da re~cislo unilatwal por parte do ern
PI'Ciado, poit a cate bazsria declarar que dceerminada 
rnedida adotada pelo empresador contraria ••aua con
v.k:çio Intima" para, de imediato, fazer juz a indenizaçio 
especifica. acre~c:ida da complementllÇlo de 10'1 a que 
alude o an. 6' da Lei n• ,.107, de 19~ 

O projeto '· portanto, inteiramente daarruoado e, se 
convertido em lei. certamente tumultuaria a silte:milltica 
jurfdica que condiciona o pacto laboral. 

o nosso voto e. pois, pela rejeido do projeto. 
Sal• das Comi,.ila, 20 de outubro de 1983.- J!llllly 

Mopllllol, Prcaidenle- Cobrlol H-, Relator
Allotlr 1..-1- Joio Uda - lUDo Cooln11, vencido -
Culaoalaiow,abarendo- , ..... ._.C..._ 
10, vencido, c:om voto cm separado- J_. ........ alio
tenção. 

VOTO VENODO, E.\1 SEPARADO 

Ao dispor, em seu an. 6', apar, que ocorrendo fCifCi.. 
slo de contrato de trabalho, por iniciativa da empresa, 
ICfl1 justa causa, o emprecado far.t:jut101 depbsi1011 nor
mai• do FCiTS, acrescidos de jui'OA e correçlo mone
t.iria.albm de uma importãncia iJWII a IM desses valo
res. papem dinheiro e diretamente, a Lei R' 5.107, de 13 
de Kfembro de 1966, e'l'prasamente excluiu o direito a 
essa vantasern aos lrabalhador~~ que, mamo sendo op .. 
tantes.. \l'enhdm a obter a resiliçlo indire~ ou seda.. a res
ci•ào do contrato de trabalho na forma prevista no arL 
483, CLT. 

Disto se apercebeu, arsutamente. o ilustre Senador 
Itamar Franco que busca propiciar just.amentc:, com ob
jetivo preponderante de seu projeto de lei ora em exame, 
o direito J& referida indenizado (o adicional de dez por 
cenro do art. 6', -'• da Lei n• 5.107) llmb6m aus em
pn."'ados que venham a ter rescindido o seu contrato de 
trabalho com b ... no an. 483, CLT. 

E. aproveitando o enaejo, acrescenta alfnea .. H. ao 
sempn: citado dispositivo da ConRolidaçl.o, para o nm 
de considerai' motivo juato a resciaü.o contratual -por 
inicati\'11 do empreaado o fato de ••o empregador deter
minar a prAtica de ato que contrarie sua c:onvicçlo Inti
ma ou atente contra o respectivo estatuto profi•ional", 

A malllrla j6. foi examinada na Comiulo de Consti
tuiçio e Justiça. onde loarou ser considerada constitu .. 
cional e jurldica, alêm de re.:omendllvel k aprovaçio 
quanto ao mérito (v. fls. e fls.J. 

Silo tenho d6vida& em afirmar, como o nobre relator 
na Comissilo de Justiça, qu~ o presente projeto aper· 
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feiçoa tanto a lq;islação concernente ao Fundo de Ga
rantia. quanto a relativa aos direiios trabalhistu bâ&icos 
(CC'nsolidação das Leis Trabalhistas). suprindo a omil
sln em que lamentavelmente ambas lnc:orreraln. 

E. por assim entender, manifesto-me inteiramente de 
a"-ordo com a aprovaçlo do projeto. 

Sala das Comissõeo, 20 de outubro de 1983.-r
.. H-"lao~ 

LISTA Nt I DE 1113 
EM :14 DE NOVEMBRO DE 1!113 

Telegnlmas recebida. pelo Senado Fcdenl por oca-
silo do falecimento do Senhor Senador Ni., Coelho: 

-do Senhor Carloo Lyra Neto, Lascs- SC. 
-do Vereador Jarbas Galo, PDS do Anpl. 
-do Vereador Alceu Filho, PDS do All'lapl. 
-do Vereador Rcdmilson Nobre, PDS do Amapl. 
- do Senhor Cario• Alberto de Brilo, Dlre!or da ln-

lerlab Brasil - DF. 
-do Senhor H uso Almeida, Diretor Geral do lnst~ 

1u1o Nacional de Tecnolosia- DF. 
-do Senhor Uzaro de Mollo Brandilo, Praidenro da 

Diretoria do Banc:o Brasileiro de Descontos S.A.- DF. 
-do Senhor Cúsio Aurtlio Bnnco Gonçalves, Presi

denlo da Federado dao lnddstrias de Brullia. 
-da OrJanlzaçao J. Cilmara - DF. 
-do Senhor Salli Szajnferbcr, Diretor Prcoidenle da 

CIBRAZEN- DF. 
- du Senhor LafaJel!e de Azevedo Pond~ Prcaiden!e 

do Conselho Federal de Educação - DF. 
- do Senhor Joio Brunelli- Companhia de CiJarroa 

Souza Cruz - DF. 
- do Vereador Arimalea Viegas, Bancada do Partido 

Democritico Social. 
- da Ac:aita. Belo Horizonte. 
-do Senhor Franc:elino Pereira doa Santoa - Bdo 

Horizon~e. 
· -do Senhor L6cio de Souza Auumpçio, Prcoideo!o 

da AIIIOciaçio Comen:ial de Minu OeraiJ. 
- aa Comisalo de Fiscai• do IBC, Vorsinha- MO. 
- Nauir Cnalheiros Flora. AIICISOr Etpeclal da 

Banc:ada do PDS - MS. 
-do Senhor Hwnbeno Salomlo Mafuz- ConJOibo 

de Produtores de Cac1u l!abuna - BA. 
- do Frei Orlando Bittenc:oun - RO!Iry Club de 

feira de Santana - IA. 
- do Senhor Joqe Azar, Prcsidenle da Auociaçlo 

Comercial do Maranhio. 
-do Senhor Diniz Figueiroa, Representante da Re-

siilo l'õordeste Fiscais e ClaMificadom do IBC- PE. 
-da Diretori• do Grupo IOCHPE - PE. 
- do Senhor Joio Luiz de Oonzqa - PE. 
-do Senhor Araripe Serpa, Presidente em E~erdcio 

do Centro dH lnd6strias de Pernambuco. 
- do Senhor Pericles de Freitas Druk - Presidente 

do Grupo HABITASIJL- RS. 
-do Senhor Oer61io Alberto de Souza Cruz, Pra~ 

denle do PDS de Roraima. 
-do Senhor Waller Ferreira, Orlo-Mestrc Grande 

Loja do Ellndo de Slo Paulo. 
-do Senhor Jorae Oerdau Jahannpeter, Prcoidonle 

do Grupo Oerdau - SP. 
-do Vereador Joio Ferreira, Uder do PDS MiJuel6-

polis- SP. 
- do Senhor Roberto Konder Bomhausen. Presiden

te da Fcderaçilo Brasileira du AIOIOCiaçdo de Bancot
SP. 

- do Senhor ldalilo de Oliveira, P16idenle da Fcde
raçilo das lnd6slrias de Seraipe. 

O Sll.. PRESIDENTE (MOIICyr Dalla)- O E•pedicn
le IH!o vai i publicaçio. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai aerlido pelo Sr. 1'
Sec:reulrio. 
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E: lido o sq;uinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 3!11, DE 1!183 

Alhn I ndoclo dof"' do orL 'ri III Lei ~ 11104, 
do 3 do olllllbnt .. 1!153. 

O Con1rC."'!KI l'liac:iunal da:rela: 
An. 1• O§ 4• do art. 27 da Lei n• 2.004. de J de ou

lubro de 19S.l, acrc."5Centado pelo arl. l•do Do:re"to-lt:i nt 
523. de H de 11bril de 1969, c:om a n.-daçãu dada pelo art. 
Jt do l>c<.-reln-lei n' 1.228, de 1° dr novembro dt 1973, 
pas5U. a "'igurar com 11 5eguinte redação: 

"An. 27 ................................. . 

§ 4t Quando o 61co ou gâs ror extrafdo da pla
tarorma continental, o pc:r~:entu:ll indenizalbrio, de 
que truta o ap.t dC!itC artigo, ai de5Linado IKI!i F.s
tados cnnrrontuntes com ""' li.reas de exb'açio, para 
in..,e~liment<Mi prinritãriu!i no!l sclora de Ja6de 
pública, educa.;ão, 5aneamento, sistema vh"1rio. ele
trili~JÇàu e ahasl\:1.:imento de :igua. 

An. 2' l:sta lei entra em vip:or na data de 1ua publi
caçiio. 

An. Jt Rcvos:am-R 1111 di5posiçôes em conlrArio. 

O art. 27 da Lei n" 2.004/S~ eslaheleceu que a socieda· 
de que e~en.'\."S5C' o monopólio c;tatal da pe!iquisa e da la· 
•·ra do pctrõlen, nu seja, a PHROBR.~S. fi<ario ubriJa· 
da a rat!llr aos F.stadus. Territórios e Munieipios indeni· 
tadn cnrrespondente a 4 e I r; n:spc.:ti\";lmente. !k>brc: ,1 
v;~lor do tileo. do xisto ou do pá,; ntraido!l dos m.rtec.1.i~ 
vn;. terrilórins. f.ssa. indenb;\~~ iama.is. \C\'e o ca.r6.\er de 
uma remunerado pelo riqueza mnural e'trraldlt. do !IUb· 
solo, ('Ois ~.sabido que, no nWilil'\ Direito, tal pru(ll"iedade 
~ da União Federal. 

Se a lei definiu a5e pen.'\.'TitUlll como IIJIIIIIIaclo l"oi 
porque reconheceu que a e:rcploraçlo da11 jazidlt.s petrull
reras acarrc'la prejullOI ao meio ambiente e mbrecarrq:a 
os serviços pO.blicos ntaduais e municipais das •reas em 
que R desenvolve. exigindo dos rcspecliYOi Estad01 e 
M unicirtios. a alcx:açilo de recursos para prover euu 
.ireas da11 net'CS.•idadcs e.wnciais ao bem-e.•tar de !IUH.'i 
populaçõesw em especiõll dos trabalhadores dedicados à 
pro&pecçlo pçlrollrera e das respeclivu fomfliu. EACO
Ias. J'Õ!II.OII de saiide, redes de ahasleCimento de lt(!:ua. sis
temas de transporte, redes de esgolu e de energia e1~trica. 
são algun!li dos serviços que 0111 F.stados e Mundpím tem 
que pür l dispooiçio dessw; populações, copc<ialmentc 
para atender lls neL-es~idades da própria extraçlo petmlf
rerJ. 

t:m 1969, quando 1e iniciou a e'ploraçilo do pctr61eo 
na platar"rma continental, o Decreto-lei n' !523. de 8 de 
abril daquele ann, introduziu. no an. 27 da Lei n" 2.004. 
o§ 4•, de&tinando us !5~- (cinco por cento I da indeniaaçã,, 
aos f.s.tüdos e Mun~"1pi01 pela. u.traçio da óleo 1: du J.is· 
to ao Depanamcnto r-iacional da Produção Mineral e &J 

M inistCrio da Educação c Cultura.. para a cosntítuil;ào 
do Fundo NaLinnul da Minerado e para o incremento 
da pt.:squisa e do ensino de nível superior no campo dll5 
peodénci11s. 

.4.resar da nobill55ima destina~lo atrihurda aos S"· 
tcinco por centol dm valores (h) 61eo ou do s.&.s extraídos 
da platarorma submarina, pareee evidente que o 
Decreto-lei n• 523 desviou etlla importância doa fina a 
que: se destinava, poilli, se essa remuncra~ilo tinha o carA
ter de indenizac;a.o, visava a reparar alaum prejur;t:e cau
sado pela extraçlo petmllrera. Ora, prejuízo pela u
tração petrolifera nlo t.c:m o Funde• l'liiiC'ional de Mine
ra~âu. nem mesmo a pesquisa e o enlliinu no campo da!li 
IL"OC'iCncias. Se alaum dano provoca a exploraçio pe
trolircra, mesmo na J'fatarurma con\inenlal, es.se dano l 
5Urrido pelas popula"-õa dO!Ii f.!ilados e Municoipio!l C'On-
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rrontantcs com a reJiilO onde K realitam 01 trabalhos de 
e!r.ploraçilo. 

!'\l,:m !lie diga que na coso da platafiJrma continenlal 
~~~ indeni711do nllu seria dh.-ida, pois, a mesma cun,;,ti
tui domrnio du União. Tamhbn o subsolo cun!ltitui 
d,•minio da liniila c.. nu cntanta. a ex.pkll'~âa nele rulj... 
111da en11eja a indeniz.açilo de que trata o ca,.t do art. 27 
da Lei n' 2.004. eslabelecida de.11de a funda~io da Pf.
TROBR.4S. nu an~ do 19S3. 

Mas o l>ec:reto-lei n• 1.28H, de 1•·11-73, editado em 
p1ena crise do petróleo. resolveu modificar a destinaçi'lo 
du pel'l:l:ntual de ~tf. C cinco por ccnlo) sobre o nlor do 
üiC\' e do g,;is e~trai'dm. da platarurma continen\al, ata
beiLundo 'Iuc o mesmo seria destin;~do à lhrma~ãa de 
C!Uoquo de c::ombusUveiR destinados a guruntir a segu
ranc;~ e u rep:ularidade de geraçii.o de energia eiCtrica. 

Mai!li uma \o"C1," legislador ignorou a caniter indeniza
Eóriu dcssc pen:entu:1l. raundu-o rc\l'crter a um fundo 
púhlioo administrado pelo Conselho Nacional de Pe
trôh~o e destinado ii formaçlo de L'Sh1ques rer:utildorcs 
na án:a da cnersia elétrica. 

Ora, inúmcrm projetas ICm aid.o apre5entados n01 61-
limu!li e~n""· procurando corri1ir a injuSiiça n:&ullante da 
rctirad3 dus Estado1 e M unic:frins dessa compenuu;lo 
pcl01 invalimentos que •ão obriJ:ados a realizar nas 
4reas conrronlante• C'um 01 locais em que a PE .. 
TROBRÃS realizu a explorada petm1frera da plataror
mu continental. 

E'aminadas CS'SIIS propo!lilaa api'C!IiCnllldiUi, tuda!li de 
rele ... anle ~.:arliter 5ocial e ck indiscuUvel ju!lti~a para com 
,,s ~o ... crnOJI e populaçi'e~ do,;, F..111tldU!i que, com as riquL-.. 
731111 do seu ~ubsulo e da!ii. sua~ C'O!otas. e'itào ajudando o 
Bru1oil '' !OOer~uer-se du1o nel"ast\.l!o prejuiz~ da '""''ise inter
n;tc:kmul do relrtllen, preocupei-me em dar il mathiu 
tratamentl' legisluli,.·o compatlvcl com a" restri~befl a que 
e'iliio !IUjeita!O aS iniciatiVU!I parlamenturcr; por rorçu do 
an. ~7 da Conslituiçi'lo FL"llerul. 

De ralo. reLirarosS'i- (cinco por cento) de que trata u§ '*' do a.n. 27 da Lei n• 2.(104/!53, do Conselho ~acional 
do Petróleo e tranftri-lo para 01 Estadolli e M unicípi05, 
poderia incidir na .:iva da in.::on.RtituciC)nalidade do.:or
rente do di!lposta no art. 57. item I da Conllitituiçio fe
deral. De outra parte, uma objedo eumumente feita A 
cntrq.a dft,;,elli ro.::urso5 aos Estados c Muinicípias tem 
Rido a de sua aplicaçio em simpla despesas de "-usteio ou 
cm obras suntuária!ó. 

Allillim. 1ahedor de que a soluçilo do problema deverA 
reJultar de prof'Osla que concilie u limitaçlles constilu
cionailli A iniciativa parlamentar c A necessidade de ra
Arcir IJ5 F.stados e Municfpim \l'i7inhos pelo1 danCJa de
\."\)fm1\ft da CJ.Piorlld.o pctToUfera na plataforma 'AUh
murina, é que aprc!óentamos o presente projeto que, 
manlendo a destinado deasa rea:ila para u Con~elhu 
S:~~:ional do Petróleo. estabeiC\:e a !lUa aplicaçlo pelo 
pn"Jprio Governo t'ederal nos Estados c:onfronlBntes 
com a5 An::u. de extraçio. em investimentos prioritérius 
nu~ ~torc!li de 1116de pllblica, educação, !ilneumenla, sia-
1ema ~árin, eletrifiL'HÇiio e aba,;,tecimenlo de Qua, atri
buindo ao Poder Exec:utivo. nu exercfcio do poder reau
lamcntar, a fil.::uldade de disciplinar 01 meios oreraciu
nais e ~s condiçõe!l para a reulizaçAo desses invcstimcn-
101. Auim, caber& ao Governo da U nii1o c::omplementar 
~ lilrer11 do let:islador. estabelecendo 01 requisitos para 
aplicação deMes recursos nas Clreas conrrontantes A COfita 
em qu.: ,;,e rcalita a pmspe<.-çio da PETRORRÁS. 

0 runda pl).blico decorrente desses I'CCUniOS wntinua
r.í sob !Kimini5lruçio da Conselho Nacional do Petróleo. 
mas o O ovei-no Federal alarA habilitado a tomar todas 
as providencias pura que carA ler indenizatório deSiia re
ceita 5Cja devidamente preser\l'lld.,, atravéi da 11111 apli
c:ac;:.iio em .ervit:Q~ prioritários de interC51e das popu
lações da,;, f.os1udos vizinhU5 às lreas de exploração, insti· 
tu indo um me.::anismo de controle e de aplica~io de re
cursos que a5!0Cgur.nA. que eles atinjam os objetivm que 
delenninaram a formulado dene tipo d.: compenl~~~õiiu. 
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Recompõe-se. assim. o patrimõnio F.stadual e Munici
pal. onerado com os scrviçO!I de apoio l prmpecçlo pe
troJrrcra, Km retirar da U niiio o controle e a distribuição 
deNie~ recursos. de molde a aSRgurar a sua efetiva apli
Cildo nos objeth··os a que se destinam, cumprindo-111c, 
de"-'C mud1.'1, o prinápio JCI'al de Dire\to. consatrado na 
Cunstituiçilo e nos CódigO'i de todO!~ U!l paia-s civiliza
do._ de que tod'' aquele que. por ar:ão ou omiS&lu, cau
sar pn;:iuft.o a outrem. fica ohriJ;ada a repiU'ar o dano. 

Salo1 da!l SIC55Ões. 24 de novembro de 191!1.3. - AlltMct - LI!:Ci/SLAÇAO CITAIJA 

LF.I I'• 2.004. DE 3 DE Ot;TUBRO DF. 19S3 

Dlople ... n t Polflla N-MI do J>...- , .. 
liDo ._... .. C-""'Nodouldo Ptu6leo, 
....... tlladldodo ... AcilooJ>...-Jinolol ..... 
clld .. oAIIIIII•,tM- .............. 

Art. 27. A Sociedade c. suu suhsidiâriu fiCam obri· 
gadas a pagar aos F.Siado• e Tcrri16rios onde fi1.ercm a 
lolvra de retrúlco e xi!lto beluminoso e a atraçio de aAs. 
indeni1.ac;i\o carmpondente a S% (cinc:o por cento) sobre 
o valor do óleo extrafdo ou do Jtisto ou do afls. 

§ I' Os nlure,; du óleo e do xi11to fixados pelo Con
'llelhu :"'r'acional dn Petróleo. 

f 2' Serll efcl.uado trimeatralmen\e u pqamentu de 
que trma este arligu. 

lf: 3• Os F.sladu!l e Territórios di&lribuirlo 20% (vinte 
por centn) do que reccherem. pmpmC'ionalmente aos 
M unicipios. !iepundu a prnduçio de 61eo de cada um de
IL"!i, de-vendo este p.11amento ser efctuado trimcstrlllmen
le. 

§ 4" Os Estadoll, Territórios c Municipi01 devcr'lto 
aplit:ar os recursos fixados neste artigo. preferentemente. 
nu rruduclo de energia ~tric:a e na ,avimentaçlo de ro
dllVius. 

( À.r ('tlllfi.r.JM.r dr COII.rlllulrão ~ JufllttJ, d' Mu
;irjpfA~ ~ de> Finan"". 1 

O SR. PRESIDENTE IMoocyr Dallal - O projeto 
lido será publicada e remetido is comissltcs campcten· 
tL"5. 

Sobre a mesa. pmjetos de resoluçilo que vilo K1 lidoa 
pelo Sr. t• SecretArio. 

Silo lidos OA KJUintes 

PROJI:I'O DE RISOWI;XO No 11,, DE 1!183 

E•.._•fJI .. ort. 1'7 ........ 101-do -r-... 
O Senado Federal n.-sulve: 
An. I' Fica revuaado u§)•do art. 77 do Regimento 

Interno do Sen•do Federal. 
Art. 2• Esta Raoludo entra em vigor na data de 

sua publicado. 

Flll-se mi!lter que O!li trabalhOi du Comisll6cs Espe
ciui!ó. criadas. geralmente. por den6ncias de fato!l de rele
vanles intereMes nacionais. nàu Rjam interrompidos du
ran\c o perlodo de recea&O parlamcrnar. conforme disp6e 
o§ J• do art. 77 do Retzlmento Interno data Ca11. 

O pi"CK.'ei!IO de investigação, apuraçllo de fatos. exame 
e estudo. sobreludu atraris de material fornecido pela 
Imprensa, requer uma realimcntaçio permanenlr. 

Normulmenle nsas denllnC'iHI, fu~ motivadoras das 
criações de CumiliiÕC5 Espec"iais. eclodem, evoluem ou 
invCtlucm, ao sabDT dos intei'C5Mfo jorna1isti~o."'i e poUticm 
que dC~rperlam. 
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O pragmatismo dm proc=essos dinlmicos de inYC:Iiti
pc;io e estudo, ncce511Íiam do surgimento de fatos novos 
e da apre!iCnlac:l.o de l'ellultados concretos. Uma invc:&ti
pçlo feita por leis Comis!iÕes, ainda que sem efeito for
mal, ainda que não p05sa ter !luas conelu~õel apraenta
du h discussio fora do perfudo legislativo, nlo "pode ces
lar temporariamente, por sob pena do dcsinlcmsco dOB 
meios de c:omunicaçlo, que levariam, fatalmente, Bl de
n6ncias aprescntada1, • morte prematura. 

Visundn a preRrvuçlo da l"eeponsahilidadc do Lea;is
lativo f: que apresentam01 ICm propnsiçlo. 

A revosaçlo do IUpra citado parq:rafo permilid. 
tambim, o funcionamento das ComilliÕes Parlamentam 
de lnqu~rito (arl. 178). 

Sala das S..sões. 24 de novembro de 1983. -l-r 
r-. 

LEGISLAÇAO CITADA 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO I'EDERAL 

Art. 77. Aa Comissões Especiais ae cx.tinguem: 
J - pela c:rondudo da sua rarcfa~ 
11 - ao t!rmino do I'CIIpectivo prazo: 
III - ao túmino da se&~io lesi•lativa ordiniria. 
§ I' ~ Ucito a qualquer m'"'111bro da Comiuão que 

nlo tenha c:onduldo a IUI tard'a. ou a Uder. requerer a 
prorrog~~;io do rcopcctivo prazo: 

a) no cuo do inciso 11, por tempo determinado nio 
superior a 1 (um) ano:. 

•> no ça10 do inciso III. até o tErmino da 111sio lq;is
lativa ~e~uinte. 

I 2t Quando ae traLar de Comiulo Externa. linda a 
tarefa. deverA ler comunicado ao Senado o desempenho 
de RUa missão. 

I l< O prazo du CominclCII Eapcciail I ntcrnas t 
contado a parlir da publicado dos atol que u criarem. 
interrompendo.• 1101 perfodos de rec:euo do ConiP'IIIIO 
Nacional. 

PRon:TO DE aESOLUClO No 1:1111, DE l!llp 

.uc.n 4llpallcllro ....-r. .......... c.. ...................... 
O Senado Federal raolve: 

Arl. I• O§ 3• do Krl. 110 e o• arta. 17lc 174 do R• 
&imento Interno pauam a viaorar mm 11 quintei re
daçllco: 

Arl. 170 .••...••••..••••••••••••••.••••• 

§ Jt No ato ou no projeto de c:riac;!o, acrio in
dicados, com precisio, o n6mero de membros da 
Comiuio. o prazo de duraelo. o fato ou fatos a 
apurar e o limile du despaas com RU funciona
mento. 

Art. 173. No uerclcio das suu atribuiçà. a 
Comialo poderA determinar as deliaenc::ias que re
pular ncc:eu6riu. requerer ao Plenirio a convo. 
ca.clo de Ministroa de Eltado, tomar o depoimento 
de quaisquer autoridades federais. ataduais ou mu
nieipaia. inquirir tatemuahas. 10b compromisso. 
ouvir 01 indiciadoa. requisitar de repartições pdbli
cas e autarquias informaç&:s ou documentos de 
qualquer natureza. e transportar-se aos lugares 
onde ae fizer mister a aua prcsenca. 

§ 1• No dia prcviamcnle desianado. IC nilo 
houver n11mero para deliberar. a Comiulo Parla
mentar de lnqu6rito podert tomar depoimento das 
teltemunhu ou autoridades convocadiUl, desde que 
ellcjam presentes o Presidente e o Relator. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

§ 2• A Comi1siio de lnqul!rito. pelo voto favo
rAvcl da maioria de seus membros. deliberarA sobre 
a realizaç1o de dilige-ncia em localidade fora de sede 
do Congresso Sacional, permitida1 dtspaas de lo
comocla e e~tada eKclusivamente para 01 Senadore1 
que I integram e O func:ionârio do !k:nado daisna· 
do para .t secrtlarill-la. 

Art. 174. O Pre1idente da Cumi&ii.o de ln
quiritu. por deliberado desta. poderâ incumbir um 
dos seus membros. ou funcionA.riu da Secretaria du 
Senado. da realizaçlo. no Di1trito Federal. de qual
quer ll.indidncia ou diligencia na::essâria aos seu5 
trabalho5. 

J\rt. 2' Esta Resolucio entra em vigor na dala 
de sua puhlicaçlo. 

Art. 3' Revogam-R a5 di1poaiçõa em con
trârio. 

O Projeto Ci(Ue propomm. ne1ta oportunidade, para 
enme dos ilustrc:R membr011 de~~ta auaulla Casa. repre
senta o elenco de medidas necessArias mmo instrumental 
para a mlizaclo dos objetivOli das Comii5Õe5 de ln
q~rito que o Senado Federal inst.ilui por forca de suas 
atribuiçõel con5titucionail. 

Com o advento da F..menda Constitucional n• 22, reti
rando do tex.to da nossa Carta Maana a proibic:lo para 
que aquelu Comiss6e& 1111: transportem da Sede do Con
lreJJO Nacional. a fim de realizar diliJl:ncias e investi
pções tm outras unidades da Federac;lo, tornou« im
prcsoindlvcla alteraçlo da Lei lntorna, a fim de adequâ
la • nova sítuaclo. 

Em face de limitaçõea econõmico-linaneeiru. ditadas 
pela rigidez dos orçamentos pllblicos e analisando a 
questão. c:onclulmos pela neçcssidade do atabelcc:imen
to de pari.metros e condições razoiveis. considerada1 
c~r.cqufveis do ponto de villa adminilfratjvo. sem prejuf
zo do exercleio aoberanu de suas prerrogativas de 6rslo 
fi~ealizador dos Atos do Poder E.keCUtivo. 

Aasim justiticado. confiantes no elevado delc:ortino 
dos nobres Pai'CI. esperamos pela aprovaçl.o do presente 
projt:lo. por imperativo do interesse p6blico. 

Sala da• S...acs. 24 de novembro de 1983. - H..t
.. S.dl, 

LEGISI.AÇAO CITADA 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

A ri. 170. A eriaçio de Comiuio de lnqu~rilo podo
ri aer feita: 

ai por Reaoluçlo de 1/3 (um terço) doo membros do 
Senado, com fundamento no art. 37 da Conalituiclo; 

hJ por projeto do reanlucio de iniciativa de qualquer 
Senador ou Comiulo. 

I I• Na hip6tcae da allnea a, o ato. entreaue l Mesa 
com o n6mero IUficiente de assinaturas. ai mnaidera
do definitivo. sendo lido perante o PlanAria e produzia .. 
do oa scua efeitos a partir da public:açlo. indapcndcn~ 
mente de outra formalidade. 

§ 2' Nos eaSOII da allnca •• a propooiçlo ter• o trata
mento dos demais projet01 de raoluçlo. 

I ]9 No ato ou no projeto de criaçlo, devem 1111:1' indi
eadOJ, com prccili&>, o nllmero doa mcml»os da Comill
sin. o prar.o de duraclo e o fato ou fatos a apurar. 

An. 173. No e~r.erclcio das sua1 atribuic&s. a Co. 
misslo poderA determinar as dilisinclas que reputar ne
CP~Arias. requerer ao PlenArio a convo~lo de Mini»
tros de Estado. tomar o depoimento de quaiaquer autori
dade~ federais. estaduais ou municipais. inquirir tnte
munhafl. 1ob compromiuo. ouvir os indiciados. requisi
tar de repartici'Jes p6blica5 e autarquia5 informac6e1 ou 
documental de qualquer natureza. respeitado o diaposto 
na alfnea .r du parAp.rafo ü.nico do art. lO da C onsti
tuicio. 

Novembro de 1983 

Parigrafo Cmico. No dia previamente designado. se 
nio houver nCnncro para deliberar. a Comi55io Parla
menlar de lnqul!rito poderá tomar depoimento das teste
munhos ou autoridades convocadas. desde que estejam 
presentei o Presidente e o Relator. 

A rt. 174. O Presidente da Comi55ào de I nqu~rito, 
por dclibtradu desla. poderi incumbir um dos ~eus 
membros ou funcionlrio da Secretaria do Senado da rea~ 
linçilo de qualquer sind ic:ünda ou diligéncia ntc:elliiria 
1101 seu1 trabalhos. 

O SR. PRI!SIDENTE (M<>•cyr D•lla)- O. projctos 
lidc.Js. após publicados e distribuldos em avul1o~ ficaria 
!abre a melii.l auranle 3 fUis) scs.sôt5, a fim de m.-eber 
emendas. após o que seria despachados lls comissões 
competentes. 

Sobre a mesa. requerimento que vai aer lido pelo Sr. 
l•-5ecret6rio. 

E. lido o quinte 

REQUERIMENTO N• 115'7, D~ 1913 

Senhur Presidenle. 
Requeiro. ouvida a Casa e cnm fundamento nm arti

gos 75. letra a, 76 e 77 e seus rapcct.ivm parAgrafo& do 
Res:imento Interno. seja criada uma ComiMlo Especial. 
c:ompn5ta de 7 (aete) membros. para, no prazo de 90 (no. 
venta) dias. examinar e avaliar as denCancias sobre frau
des nus fretes de di5triblliÇão de derivados de petróleo. 
bem c:omo a exlensllo dos subsidias conc:L'Ciido• ao setor 
petrolffero inclusive estrutura de prec;ua. com base nu 
~r1ves denQncias do J-' •• lrullla, C....., llrul
le• e outros órgàiJI da imprensa nacional que estio a 
envolver o Con~elhu llrrliacional de Petróleo. (ducumentO!I 
anexos.) 

Sala d .. Scu&.. 22 de novembro de 1983. -I,_ 
O Sll. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De acordo 

com o dispo5to no §2' do art. 76, do Resimento interno. 
o requerimento ~erA dapachado l Comiulo permanente 
em cuja competCncia reaimental se mmpreende a ma
t~ria a ser e1tudada pela Comisslo E5peclal que se pre
tende criar. 

O Sll. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla)- Sobre a m .. 
1a. comunicaç&s ciue vio aer ltdas pelo Sr. 1'-Secrcldrio, 

São lidas as seguintes 

Exc:clentiMimo Senhor 
Senador Moacyr Dalla 

Em 22 de novembro de 1983 

DD Preoidcnle do Senado Feder•! 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V01111 Exccli:ncia que 

mo au ... -ntarci do Pais • partir do 23 do corrente mes, a 
lim de. no desempenho de misslo com que me distinauiu 
o Senado. intes;rar a Delegacia do Orupo de Parlamen
tara para Estudos de Populaçio e Desenvolvimento. a 
realizar-se na Cidade do Mbico. entre fins de novembro 
e inkio de dezembro de l983. 

Atenciosas saudaç&-s.- M__. Gllllllla. 

Ellcelentlasimo Senhor 
Senador Moac:yr Dalla 

Em 22 de novembro de 1983 

DD Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a V0111. E~lência que 

me ausentarei do Pafs a partir de 23 do corrente m&. a 
fim de. nu dnempenho de millio com que me deatinguiu 
o Senado. intqrar a Delesaçlo do Orupo de Parlamen
tarell para 01 Estudol de Populaçlo e DCRnvolvimento, 
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a realrzaMC 1111 Cidade do Mbloo, entre fins de no
oembro e lnfc:io de deeembro de 1913. 

Atenciosas saudaçlles, - AIYIN Diu. 
Senado Foder•l. 22 de noftmbro de 1983 

Ezoelentrssimo Senhor 
Sen•dor Moacyr Dalla 
DD Preaidmte do Smado Federal 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Voua EJLcelàlcia que 

me ausentarei do País a partir de: I' de dezembro para, 
devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos ans. 
36,§2', da Constituiçio e 44 do Regimento lntemo. par
ticipar, eomo Oblcrw.dor Parlamentar, da De1epçlo do 
Braoil l XXXVIII Seuio da Auernblti• Geral das 
Nacões Unidas. 

EICI.areço que dcveni estar auaente do Pais durante o 
perlodo de diao. - J ..... .._., 

O H. PJU:SIDINTE !Moacyr Dalla)- As oomunl· 
caç&o lidas vio l publiçlo. 

O S&. PJU:SIDINTE (Moacyr DallK)- A PrCBidCn
cia convoca 1e11io extraordln.lria 1 ralizar-se hoje. ls 
18 horu e 30 minutoa, datinada A aprcciaçlo das • 
suinta mat~rias: 

-Projeto de Lei do Smadon• 220. dei983.0F, rela
tivo ao Orçamento Plurianual do Distrito Federal; 

- Mensascm n• 202, de 1983, relativa lescolh•do Sr. 
Maury Gu11Jel Valente para eercer a funçlo de Embai
xador do Brasil junto ao Reino dOA Paf&CI Baix.~ e 

- Men-m n' 204, de 1983, rel•tiva le!iCOiba do Sr. 
Raul Fernando Belford Roxo Leite Ribeiro para aercer 
a funçio ele Embai•ador do Brasil junto l Rep6blica Ar
gelina DemocrA.tica e Popular. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

AJI:evir Leal - MArio Maia - Eunice Michilca -
Claudionor Roriz- Oalvlo Modesto- João Lobo
Cid Sampaio - G uilberme Palmeira - Joio Ucio -
Albano Franco- Luiz Viana- Jo~ lanA.cio Ferreira 
- Amarai Peixoto- Alfredo Campos- Amaral Fur
lan- Fernando Henrique Cardoso- Severo Gomes
Derval de Paiva- Gastlo MWier- Enbl Flll'ia- Jor
IC Bornhausen - Carlos Chiarelli 

O Sr. 1-w-- Sr. Pre;idonte, peço a palavr• 
para uma quatlo de ordem. 

O IIII. PRESIDENTE !Moac:yr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre· Senador 1tamar Franco, para uma 
qualio de ordem. 

O H. ITAMAR FRANCO !PMDB - MG. PKra 
uma quntio de ordem. Sem revisllo do orador.)- Sr. 
Presidente, Sn. Senadore~: 

Aprnentamos. nós, pedido para criaçlo de uma c:o
miasio especial para aaminar os problema atinmtes ao 
Cnn11elho N'acional cL> Petróleo. Realmente, nllo percc
bcmP5 a leitura, Sr. Presidente, maR creio que o art. 7ft, 
!1Bivo melhor intrrpn:lac;ia de V. Ex•. o art. 76, § 2• do 
Re1imento [ntemo, diz o seguinte. Vou ler primeiro o 
art. 76: 

Art. 76. As Comis!IÕes l:spec:iai5 Jntemas e 
Mistaaserio criadas por deliberac;lo do Plenlrio, a 
tequerimento de qualquer SenadoT ou ComisiAo, 
ressalvado o dispoiRo na art. 1'70. (•) 

O que nlo 6 o ça50. 
Passo ao § 2t, que 6 u que impona: 

§ 29 Se o requerimento ror de autoria de Sena
dor, dependerA de plll'ec:er oral. em Plenirio, da Co
mi•lo Permanente que tiver competinc:ia rqimen
tal para opinar sobre a mat&'ia. c•> 

Enti.o, eu c:onsultaria V. Ex•. se .•. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) 

O SR. PRESIDENTE !Moacyr Dalla)- Foi eae o 
despaçho que a Presidincia deu: 

De acordo com o§ 2', do an. 76, do Resimento Inter
no, o requerimento scri dc:apac:hado l comiuiio perma
nente, em cuja c:ompetinc:ia resimentalse compreende a 
mattria a ser estudada pela Comi51lo EsJK."Cial que se 
pretende c:riar. 

O SR. rrAMAR PIIANCO- Sr. Presidente, eu a)le' 
nu lembraria a V. Ex• que o Regimento diz que depen
derA de parcc:er oral em plenArio. 

O H. PRESIDENTE IMoKcyr Dali•) - Mao, serA 
oportunamente inc:iuldo na Ordem do Dia. A r. serA pro
ferido o parecer oral. 

O IIII. rrAMAR ntANCO - Eutamente atou I'"' 
dindo a. V. Ex.• se ni.o poderiam05 aai1izar. Entio, que 
seja enviado li. Comiul.o, porque terA que ser dado o pa
m:er oral, nlo na Comiulo. mas aqui em PlenArio. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dalla)- A Preoidên
c:ia diligenc:iar6 a rapeilo, com o mbimo intemwe pouf
vel. Pode ter c:erteza V. Ex• 

O SR. ITAMAR fRANCO- Muito obri1ado. 

O SR. PRISIDENTI(Raimundo Parente) - Eotl 
finda a Hora elo Expediente. 

Paso•-se à ORDEM DO DIA. 
Sobre a mesa. requerimento aüa leitura ser6 feita pelo 

ST. lt..Sec:retãrio. 

E: lido e aprovado o RCSUintc 

REQUDIIMENTO N• Iiii, DE ltiS 

Nos termos do an. 19R, allnea '"d" do Resimento ln
t"no. requeremos a inversio da Ordem do Dia. a fim de 
que u mat~rias constaniCII do1 itena n"s 3, 13. 16 e 18 se
jam aubmetidaH ao PlcnArio em 1', 29, .J• e 49 lupres. 

Sala das Saii6es, 24 de no•embro de 1983.- A-..J 
J ..... -a • .....,.._, 

O H. PRESIDE."ff'E (Raimundo Parente) - De 
acordo cum a dcliberaclo do Plen6.rio. aa mat~riu du 
p11uta serilo arrec:iada5 na ordrm mliçitada. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- M•· 
ttrias inc:luldas em Ordem do Dia para que o Plenêriu 
delibere se devem ter prmriRCguimento (§ I• do art. )68 do 
Rettimento Interno). 

••• 3: 

PROJEI'O DE LEI DA ClMARA N9 23, DE lf77 
N•.!IN/7!1,;. c- • ....._ 

Alllrll • Mociot .. ut. 14'7 .. - .. 
5.452, doi• ...... *1M3 (C~ *• Lllo 
doTnbal .. ). 

Andumenta: 
2-~-71 -l.ido em Plen.f&rio e dHpaçhado às C'" o· 

mil.lliiiÕCS de l.egi5lac;ilo Soc:i31 e de Financ;M. 
17-S-79- Aprovado na CamiHsl.ode Les:islac;io 

Social Parecer Rolic:itanda o exame rreliminar da 
Comil5io de Canstituic;ilo e Just~a. t.'"Om voto em 
Rparadu da Senadt\T Raimundu Parente. 

30-!'· 79 - Aprovado na ComiiiSiJ.,, de <."on5ti
tuic;i'ia e Jusdc;a Parec:ft" pela canstilul!'iomllidade e 
juridicidade. 

27-9-79- Aprovado na Comisslio de Legislac;io 
Social Pam:er favorl.vcl~ com Emenda que apresen
ta de n• 1-CLS. 

304-80- Aprm·ado na Cami1111io de Finanças 
Parecer ravarivcl ao Pmjct(1 c • Emenda dil Comill
&!u de Legi5laçilo SiXial. 

2-S-RO- l.idos em Plenlrio os Pareceres n's 247-
CLS: 248.CCJ: 249-CLS e 2SO.CF. 

s ... ta.feira 2S ss 11 

1'-8-80- lnclufdo em Ordem do Dia tem a dia
c:u!llio encerrada mm apreaentaçlo da Emenda n• 
2. de PlcnArio, da autoria do Senador Jos~ Lina. vol
tando b Comiuões. 

1·10..80- Aprovado na Comiuilo de Conot~ 
tuic;i.o c Justiça Parec:er favorivelll Emenda nt' 2 de 
PlenA rio. 

1•·10-81 - Aprovado na Comissão de Lcaia
laçlo Social Pare.."er favorliftl A Emenda R' 2 de PI .. 
nA.rio. 

29-4-82 - Aprovado na Comi!illio da: FinanÇII 
Parecer favorivel à ~menda n• 2 de Pleni.rio. 

J-5-82-lidos em Plm6.rio os ParecereH 11'1215-
CCJ. 216-C:LS e 217-CF. 

Os Srs. Senadores que aprovam o pr011e1uimento da 
tl\lmitac;i.o do projeto queiram pcrmaneeer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A mattria c:ontinuarti a tramitar normalmente. 

O H. PRESIDENTE !Raimundo Parente) - 1-
13: 

PROJEI'O DE LEI DA ClMAaA N9 21, DE ltiO 
(NO 1.115/19, • C.. 11o ...... , 

A_,........aoort.••• Loi.,S.IIl'7,11o 
13·--llo IN6, .,.ato o hodo*G.....ao 
.. r..,. u~~~n~co • a-_......... 

Andamento: 
28-S-80 - Lido em PlenArio e dapac:hando As 

Comi111ae& de Legi1lac;io Social e de Financ;as. 
14-8.8()- Aprov•do na Comwlo de Lqislaçio 

Social Parecer ravorivcl. nos termoa de Substitutivo 
que oferece. 

16-9-81 - Aprovado na Comisslo de Consti
tuic;lo e Justiça Parecer favorflvd ao Projeto, noa 
termos do Substitutivo da Comiuilo de Legjslacào 
Social, c:om Suhemenda que apresenta. 

26-11-81 -Aprovado na Comisd.o de Finança11 
Parecer favoTbel ao Sub5titutivo da Comi11sio de 
l.cg:islac;ilo Soc:ial, c:om a Subcmenda da Comissão 
de Constituic;Ao e JUiitic;a. 

)()..11-81 - lidus em Plent.r\o os Para:cres n'S 
USI.CLS. 1.3S2.CCJ e 1.3S3·CF. 

05 Srs. Senadores que aprovam o prOISqJuimento da 
tramiuu;iia da math"ia queiram permanecer como se 
ac:ham. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto prOSSCJuirA o 5CU c:urso . 

O SR. PRESIDENTE !Raimundo P•rentel - Ma
teoria5 em tramitac;iio normal. 

·-··· Vutaçilo, em turno llnic:o. do Projeto de Lei do 
Senado n•l37. de 19R I, de autoria da Comissão F.s
pct..ial do JClri Popular. que altera di5p01ilivo do ('6-
diga de Proc:e550 Penal, tmd,, 

P ... RF.Cf.R, sob n• 741. d< 19113, da Comi,.iio 
-de C..abalcla e J.aica, favarA.vel. nus ter

mos de Substitutivo que ofen."t:e. 

A mat~ria wnstau da\ Ordem do Di.a de 16 elo corren
le. tendo a votação adiada para a pre5entc IC'SIIIio, nos 
termo5 d,, Requerimento n' 847/83. de autoria do Sena
dor Humha:rto Lucena. 

E.m votac;ilo a substitutivo. que tem rreferêncill reai
mental. 

Os Sr. Senadoi"C!II que o aprovam permaneçam ~~enta-
dos. (Pau,;u.) 

Aprovadu. 
Apro\·adn o substitutivo~ fic:a prejudic:ado o projeto. 
A matiria irA li. Comissão de Redaçlo a fim de aer re-

digido o venc:ido para o turno suplementar. 
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~ o ~e~uinle o 1ubstitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CCJ 
(~o) 

AO PIOJEI'O DE LEI DO SENADO 
.. 337, DE IIII 

Ali•• ............ C6Qp .... (~Joon!a.W .. 
11411, .. 7 .. --.. IMI) ••Cddlal•• Pm
--~~ .. .J.II!I ... 3 .. ....,.. 
1941). 

(AuiOr: Comisslo Especial do J6ri Popular) 
O Congreuo Nacional decreta: 
An. I• DC-se a Rguinte redaçia ao an. 42 do 

Dccrelo-lei no 2.848. de 7 de dezembro de 1940 (C6diso 
Penal): 

''An. 42. Compete ao juiz na 1e11tença, deter
minar a pena aplicbel, dentre u cominadu alter
nativamente. 

I I• Para f~ABr a pena. o jui:t alenderA: 
I - A. penonalidade do rtu, considerando-lhe 

idade, educac;la, profis51a ou oficio. 1ituaçlo eco- · 
nõmiea, anteczdentes civis., policiais e judidais; p~ 
~:edimerno na vida familiar e JOCiat comportamento 
e estado de ãnimo antes durante e após o aime, e 
quai~quer outro• elemento• reveladom de conduta 
e cariter; 

11 -ao I"'U de culpabilidade: 
III- A. extensio do dano ou do perigo de dano 

causado • vitima e seus dependentl."S e •10cidadc em 
pra I. 

I 29 o juiz. na apreciaçio dos ra1oa e obedeci
dos os limites da pena eominada ao erime, eatabele
cerll a pena.ba~e, aplic&velte nilo ocorrer qualquer 
das hip6tlles preYistas nos parllgrafos ses:uintes. 

I 3• A eirc:unstllneia asravantc ou atenuante fa· 
culta ao Juiz aumentar ou reduzir a pena. 

§ 4• O juiz atendL"f'A la causa determinante .do 
aumento ou da rcduçlo da pen~ a"JJJ ficar ad5trito 
101 limite5 du cominada ao LTime. •• 

A ri. 29 São inltOduzida!l no Decreto-lei n• ).689, de 
l de oulubro de 1941 IC6diso de Proeeuo Penal) aa ae
IUintes altCraçcles: 

"An. 4011. .. ........................... . ... .. ............................... .. 
§ 2t Se o c:rime do afiançivel, Rri. desde logo, 

arbitrado o valor du fiança, que constarA do mand .... 
do de prBio. 

I l• O juiz nlo ficarhdatrilo k cla11ificaçlo do 
crime, feita na queiu ou denllneia, embora fique o 
Ru sujeito A pena mais grave, atendido. R for o ça. 
so. o disposto no artiao 410 e seu parfl&rafo. 

I 4• Se dos autos constarem elementos de c:ul· 
pabilidade de outi'OI individuas nlo compreendido& 
na queiKa ou na d'en6ncia. o juiz, ao proferir a deci· 
sio de p10n6ncla ou de improniincia, ordenarA que 
os autos vohem ao Ministtrio P6blico, para adita· 
menta da peça inicial do processo e demais diligen
cias do .. mirio. 

A.rt. 413. Proferida a sentença de prontlneia, 
ou de impron6ncla. deha serão intimados o Advop· 
do constitufdo e o 6raln do minist~rio P6blieo. 

A ri. 414. O Advopdo do nu poderA interpor 
recurso da pronóneia, o qual11ri proeeaado e jul· 
JUdo, mesmo nlo estando pte!lo o .tu. 

An. 416. Tran1itada anjulpdo a 1entença de 
pron6neia. o juiz abriri vi1ta dos autos, por 5 (cin
co) dias, 1ucessivamente, ao 6rsão do Ministtrio 
Pliblico e ao del'enaor do Jtu, que poderio requerer 
dilia;hcias, juntada de doc:umentos c depoimentos 
peuoais de tc5temunhas. 

Art. 422. Se. ao transitar em julaado a leR· 

tença de ptondnc:ia. nlo houver Advoaado consti-
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tufdo nos auto• para a defc:IB, o juiz dari defensor 
110 nu. que poderA em qualquer 1empo constiluir 
Advosado para substituir o defensor dativo. 

Arl. 424. .. ............................ " 
Parqraro dnic:o. O lribunal de Apelaçio podo

ri, ainda, a requerimento do liu ou do Ministllrio 
POblico. determinar o desaforamento. se o julsa· 
menta nlo se realizar no perlodo de 6 (Reis) mnes, 
contado do trãnsito em julgado da sentença de pfOoo 
nCaneia, desde que para a demora nlo haja concorri· 
do o rtu ou a defua. · 

Art. 425. . •......... : . •.....•......•.... 

§ 1• O julpmenlo deverA ser marcado dentro doa 6 
(Jeis) meses a partir do trãnsito em juiJado da 1111tença 
de pronllncia. 

§ 29 Quando alei de orpnizaçlojudiciArioloc:al nio 
atribuir ao presidenle do tribunal do j6ri o preparo doa 
processos para o jul&amento. o juiz comp<lenle remeter
lhe-i os proc:eaoa preparadoa 11~ 5 (c:inc:ol dias antes do 
saneio a que se refere o art. 427. Deverlo tambkn lei' re
melidoa, após ... pnw>, oa proCOIBOo que !orem oendo 
preparados att o encerramento da Hlllo. 

An. 427. A convoau;lo do jdri raMo-i medianle 
edital, depois do IOfteio dos cinqUenta jurad01 que tive
rem de servir na lllllllo. O 10rteio Far-11-i de um a cinco 
dias ante& do primeiro julpmento. 

Parqraro 6nic:o. .. .......................... . 
Art. 428. O sorteio rar·•• a portas abertas e um 

menor de dezoito anus tirari da urna pral Bl chlulas 
eom 01 nomes dos jurados, as quais ~erlo recolhidas a 
outra uma, fieando a dlave respec:tiva em poder do juiz. 
TodOA os atoa e resultados serlo reduzidos a termo pelo 
esc:rivlo, em livro a esse fim destinado, com especifi· 
c:açlo dos cinqUenta jurados. 

An. 429. .. ............................... .. 
§ •• .. ..................................... .. 
I 29 ...................................... .. 
§ 3' Juntamente com a intim~lo deveria aer entre

sua ao5juradossortead01 81 c6pia11 que 11 refere O pa· 
nl,ralo 29 do aniao 466. 

An. 4ll. Olribunaldoj6rioompõe-sedeumjuizde 
direito, que to o seu presidentÕ. e de dnqUcnta jurados 
que se sortearia dentre 01 alistados. doze doa quais cons· 
tituirl.o o conselho de sentença em eada aessio de julga .. 
mcnlo. 

Art. 439. Anualmente, acriio alistados pelo juiz· 
presidente do jllri, sob IUB rapo1118bi6dade e mediante 
escolha por conhecimento pasoal ou infonnaç.lo fido
difna, 1rezcntos a quinhcnto& jurados do Di11trito Fede
ral c: nas c:omarc:as com maia ele cem mil habitantes, e oi· 
tenta a ti'CZCI'Itos nu comarcas ou nos termos de menor 
populaçlo. O juiz deverA nquisilar b auiOridades lo
cail, assoeiaçclcs de ci115C, aindicat01 prof•lionail e ,.. 
.parliç&s p6blic:u • indicado de cldadlos que reltnam 
ao c:ondiçiles lepil. 

1 1• Nu eomarcas constantes de maia de um Mu
nidpio ou termo, a lista a que 11 refere ate aniJo deverA 
con5t&r de jurados proc:edenta de todos eles. 

1 29 A liola ...-ai, public:ada em novembro de cada 
ano. podcnl ICr akcrada de oRc:io, ou em Wrrudc de ro
clamaçlo de quolquer do povo, ai~ • public:açlo definiti
va, na 1111unda quinzena de dezembro, eom recurso, dcn· 
tro de vinte dias. para a superior inatineia, sem efeito 
suspensivo. 

Art. 422. No dia e i hora desiBIUidoa para a reuniio 
do j6ri, presente o 6qlo do Ministl:rio P6hlico, o presi· 
dente, depois de veritic:ar R a urna contllm as cidulu 
com os nomes dos c:inqOnta 10rtcados, mandari que o 
cscrivl.o lhes proceda • chamada, declarando instalada a 
SCRSào. 11 comparecerem pelo menos vinte e c:inco (25) 
deln. ou. no euo contrkrio, convoeando nova lelilo 
para o dia lltil imediato. 

An. 44l. O jurado que, sem cauiB l<lflima, nlo 
compam:er, incorrerA na multa de 1/2 (meio) valor de 
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refer!ncia resional por dia de aeulo realizada ou alo 
realizada por falta de nllmero at~ o t6rmino da ICIIilo pe
ri6dic:a. 

11• ...................................... .. 
f 29 ...................................... .. 
1 )9 IncorrerA, taml*m, na multa a que se rerere ao 

.,... deste artigo o jurado que, tendo eomparecido, 1e 

rclirar anLes de di1pen1ado pelo presidente, obaervado o 
disposto no f 1•. Parte linal. 

I 4• ................... .-................. .. 
An. 445. Verincando nlo eatu completo o nluncro 

de cinqUenta juradoa. embora hllia o mlnimo lepl para a 
instalaçio da acsdo, o juiz procederA ao ateio doi au
plenlel neeasirioa, repeti:ncfo.le o 10rteio at6 perfazer.,.. 
aquele ndmero. 

li• ...................................... .. 
f 29 ...................................... .. 
f J9 Sorteado• os suplenles, oa juradoo oubotiiUidoa 

nlo mais •lo admitidos a funcionar durante a aalo 
periódico. 

An. 451. .................................. . 
§ I• Se o nlo c:omparecimeniO do rtu ocorrer sem 

motivo lcgftimo. tar ... a o julp.mmto • 10a revcJia. 
I 29 ....................................... . 
Art. 453. A testemunha que. aem justa caUI8, delur 

de comparec:cr. incorrerA na multa a que 11 refere o art, 
44l, aplicada pelo preaidenle, aem juizo do proc:euo pe. 
IHII, por delobedi!ncia, e da oboervlnd.o do pm:eilu do 
an. 211. 

Pariparo dnico. . ........•..•..•••.••.•...... 
Art. 457. Verificado publicamente pelo juiz que 11 

CIIC'ontra na uma as cklulas relativas BOI jurados preaen .. 
tcs. seré feito o sorteio de onze para a form~io do con.. 
adho de &entença. · 

Art. 464. Formado o conselho. o juiz. levantando
se. com ele todos os presenta, fard ao~ jurados a seguin-o 
1e exorlllçlo: 

.. __ • (llllhCio •• o.- • - - .. Lei, ...................... ~--·· 
prtl'llfr a_ ............... -•--.fiada · . ......... ,..,.. .. 

Os jurados., nominalma1te chamados pelo juir .. res-
ponderia: 

"AIIIm.....-.". 
An. 466. .. ................................ . 
§ )9 ....................................... . 

I 29 Onde ror poulvel, o Presidenle mandarA dillr~ 
buir aos jun~dos c:ópiu da1ilo1raradao, fotoc:opiadu ou 
imp,....s da den6ncia, das alepç&s anlerioreo l pro
nllneia e da sentença de pron6neia. al6m de outra• pe;aa 
que considerar iiteis para o julgamento da c:ausa. 

An. 471. Terminada a inquirido das talelllunhu, 
o promotor leri a dcntlncia, aplicando eventuail alte
niÇC}es: oriundas da sentença de pronuncia e. i ~e~uir, 
produzirf. a .. usaçlo. 

f 11 0 IISiatente ratari depoil do promotor, 
fic:ando·lhe asscaurado pelo menos um terço do tempo 
de que disp6e • acusaçlo. 

12• ....................................... . 
An. 474. O lempo deslinado l acuaaçilo e l defesa 

seri de 3 (Iria) horas. para eada uma. e de uma hora para 
a rt:plica e outro tanto para triplica. 

§ ......................................... . 
§ 29 ...................................... .. 
Art. 480. Em ~e~uida, o juiz anuaciu6 que 11 vai 

proc:eder o julpmcnto, fui mirar o nu e convidarl 01 
c:in:unltanlcs a que deixem a •la. 

An. 481. Feehadao •• ponu, presenta o eac:rtvlo o 
dois ofieiais dejuatlça, bem como 01 BCU11dore1 e 01 de
feniOre:s. que 11 CDniiiCfVarlo nosiiUaluaara. sem inter
vir na votaçlo. o conselho, sob a praidbcia do juiz, 
pu.sarl1: a votar o quesito. 

Parf.JII'ado Gnic:o. .. ........................ .. 
Art. 484. ser• formulado um único que~ito, conten

do a redaçio alternativa IObre 1C O nu deve III' eonden ... 
do ou absolvido. 
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Art. 485. Antc!i de proceder-se 11. votação do qumito, 
o jui1 mandará di11nihuir pelos jurad05 pequenas cklu
la.;. reitall de pa(lel opaco e l'acilmentc dohr6vcis, conten
d,, umas a Clllprcs11in ""o liu deve 11er oondenadu" e ou
trilll a expres"Sào ··o réu ni.o deve ser condenado'', a fim 
de. 5Ccrctamente, serem n.oc:olhidus os "'Ulos. 

An. 487. Apó11 a \'Otado do queliiilo. o presidente, 
verilicad'"" os vntoo; e a!il ~.'"i:dula5 nàu utili7adas. mandarA 
que ,, e!ilcrivão escreva ,, resuhadn em termo npec:ial e 
que 11ejam declaradWI o número de Wlt05 afirmativos e o 
de neg:UiYIJ5. 

Art. 488. A ch:dsiln do júri Hd ,,,mada por maioria 
de \\lLO'i. 

Art. 492. l::m 5e{!Uidu, o jui1.lavrar6. a sentença, com 
uhwrvãncia do seguinte: 
1- no caso de condenação, terã em vi5ta as cin:un!il

túncia.lli agravantes ou atenuante!i, e atenderA.. quanto ao 
mili,._ ao diHpoalo nos n9J 11 a VI da arl. 387: 

11- ······································· 
I) .... • ........... • ....... ••· ..........•..•.. 

'l ...... ····································· 
c) ......................•...•................ 
t\rl. 4QJ. A sc:ntença ICt'i fundamentada e lida. pelo 

jui7. de pllblica, anla de enterrada a sessão dejulgumen· 
lo. 

Art. 404. De cada ICiiSào de julgamento o escrid.o 
lavrarA ata assinada pelo juiz. pelo órgão do Mini11~rio 
Pllblico e pelo Advogado do réu. 

Art. 497. São atrihu~ da presidente do Lribunal 
do jllri. além de oulrl1s expreuamente c:onferidaH neste 
C6di,n: 

1- ········································ 
11- ······································· 
III- regular 011 debates, ap61 determinar que o Ru 

Lome otwenlo ao lado de 5e\ls ad..,oaados: 
IV- ...................................... . 

XI- ...................................... . 
An. 564. A nulidade ocorrerA nos~eguintes casos: 

1- ········································ 
11- ······································· 
III- por falta da1 fórmulas ou dos termos iquintn: 
•l .......................................... . 
'l .......................................... . 

................................................ 
f) a aentOIIÇI]. de pronllncia. nos processos peranlC o 

tribunal do j6ri: 
I) ......................................... .. 
11) a intimac-io daslestemunhu arroladas pelai partes 

para deporem per11nte o tribunal do j6ri; 
•> a presença pelo men05 de vinteecincojuradoa para 

a constituicil.o do j6ri: 
•> o quesito e a rapeçtiva resposta: 

................................................. 
•J ......................................... .. 
IV- ...................................... . 
An. !93. .. ............................... .. 

1-

• I• Se. ICRienGB do juiz.praidente ror contrAria ê 
lei expmsa ou diverJir durcRpo&tas do11jurados ao que
sito. o Tribunal ...... farA a devida reli ficado. 

················································ 
f 2• ....................................... . 
§ 3• ....................................... . 

~~ ········································ 
A n. 594. O r~u nlo poder.t apelar sem n:colhcr-se b 

priltio. ou prestar fiança. &alvo 1e condenado por crime 
de que • livre ~alto. 

An. 596. A 11pelaçii.o de sentença ablolutória nlo 
impedirA que o ri:u seja posto imediatamente em libcrda· 
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de. Hal..,~ nos pmCC5505 por crime a que a lei comine pena 
de reclu!llilo, no mA,imo. por tempo igual nu 1uperior a 
oito ano5. 

§ 1• A upelaçAo niu suspenderã a cxe..:uçio da modi
da de !iei'Uram:u aplicada pNvisoriamente. 

$ 2t A al'elaçào de ,aentenc:a abliOiutória nilo tcr6 
efL-ilo su5ren5i""~o quando for unãnimc a decisão do5 ju~ 
rado5. 

An. )Y ~os crime1 de compc:tencia do tribumd du 
jllri. o julgamenhJ dC\o·erâ ocnrrer. no m.b:imo. dentro de 
um ano. contado do infcin da aç!lo penal. 

A ri. 4• A partir da designaçilo da data do julgamen
lu de crime da L'11mpctimcia do jCiri. ~ \"edada qualquer 
divuiJat,;Üo. pela.lli parl.l:s, e-m turno da cau5a, iii execução 
d,,s dadm; con51UniL'S da 1entenç:l de rronllncia, e dn5 
nome5 d,, rerre5CDtilnle do Mini5t~rio Pílhlico e du Ad· 
YOJHdU dll rf:u. 

Art. 5• E1ta lei entra cm ""~ilor na data de sua publi
..:a~o:ão, m·ogadas as disposições em contrArio. eRpctial
mcnte :1 Lei rt' 5.941. de 2::! de no,·cmbro de 1973 e o pa
r!J.grafo !lnico do art. 41J: 01 arts.417 a 421, in..:lusi..,e: os 
urt~~o. 479 e490: o5 purigrafo& I• e :.!'du art.492 e o parA
@!:rafa üniro do 3rt. !'64 •• ,,dos du Decreto-lei 11' 3.689, de 
.) de uutubro de 1941 tCódigo de Pro!:esm Penal). 

O SR. PRI!SJDENTE !Raimond<> Parcnlol- 1-
18: . 

Disr.:us5ão, cm turno Clnic:u, do Projeto de Lei da 
Cümara n• 129, de 1983 (R' 121/83. na Casa de ori· 
pem l. que dA nova redaçlo ao incU.o I do art. 22 da 
Lei n• 6.448, de li de outubro de 1977. que dispõe 
sobre a Organi7.a~;3o PoUtica e Adminislratiu do1 
Municlpius dos territórios fcderai1 e dll oulru pm· 
vidênC'ia!l. tendo 

PARECER FAVORÁVH, sob n• 997, do 1983. da 
Comissilu 

-· Coulllldc ... JllllcL 
Em discusflio o projeto, em turno Canicn. (Pausa.) 
Nüo havendo quem queira di5alll·lo. de<:laro-a encer-

rada. 
Em votado. 
05 Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

dus. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mal&-ia vai l &ançio. 

~o seguinte o projeto aprovado 

PRO.JETO DE Lll DA CAMARA 
N• ID, DE JttD 

(Nt 121/11, u cioo .. ....,.l 
lN- nUciD • ....,, .. 11t. 2Z .. IAI., 

........ n~~o-..~~olm, ... ...,.. ..... 
llpllrach ....... ·-riii,. ... M.....,... 
llooTIII'I*IaoJ'-.Io,eü•tno,.......,... 

O C ongrc:MO Nacional DCl.'f'Cta: 

Art. 1• O inciso I do art. 22 da Lei n• 6.448. de li de 
aulubru de 1917. paua a viaorar com a seguinte redaçio: 

··An. 22 .............................. .. 
1- eleger. bienalmentC', sua Mesa. bem como 

destitui-la, na forma regimental ... " 

An. ::!• Os mandatos du& atuais membroA das Mesas 
E1.ecutivas das Cimaras Municipais dos Municlpio!i dos 
Territ6ri01 Federai1 terlu a durac;ilo de 2 (cbisl anos. 

Art. 3'1 Elia lei entra cm viJ!or na da la de ll\l& publi· 
C'açii.o. 

An. 4' Revogam-sr as dilpo!iiÇÕC's em contrArio. 

O SR. PRISIDENTE 1Raimondo PIII'Cnle) - V oh•· 
mus à ordem nonnal da 'J)IIuta. 
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Mut~ri:~s incluiduH em Ordem do Dia para que o Ple
nário delibere 2 devem ter pi"C1Sicguimento (§ 1• do an. 
J6R do Ret:imentu Interno). 

~-· 
I 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 15, DE 1!176 
<N• '16(15, .. c- 11o 0 ..... 1 

~ oltoncileo .. c~._ ..... 
~-... lP......., ,.lo IJiontD.Iol ., !1.452, do I• 
.. ..... 1!10. 

Andamcnlo: 
5-4-76- l.ido em Plenbrio e dc:srachado •s Co

miOOcs dC' Constiluiçilo e Ju1tiça, de Legislaçlo So
cial e de ~:=,:nnomia. 

1•-9-76-Apruvado na Comiulo de Consti· 
tuiçilu e Just~a parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade e. quanto ao mérito, favorflvel. 

R-J-79-Incluido em Ordem do llia nos term01 
do an. 368. f I" d,, Rct:imenlo Interno. foi aprovado 
o pmuL'gUimento da tramitaçio da mat~ria. 

211-R--HO- aprovado na ComiMI.o de Lesislaçio 
SCK:ial Parecer favurllvcl. 

6--11-RO- Apro..,ado na Comiuilo Social Pare
cer rulilic:ando pr"nuciamento anterior. 

20-5-81 - Aprovado na Comissão de Economia 
pMrccer favorbel ao Projeto de Lc:i da Ciimara n• 
IS, do IQ76. 

22-S-R I - Lidos em Plen6.rio os Pareceres n•s 
2!'0-CC"J, 2SI.CLS. 2S2-CI.S e 2Sl.CE. 

Os Senhores Senadores que aprovam o prossesuimen
lo de sua tramit~lo queiram conservar--se como ntilo. 
(Pau5a.J 

Aprovado. 
A materia aeguirl o seu andamento normal. 

O D. PRISIDENTE (Raimundo Parente)-- Z: 

PROIETO DE Lll DA CAM.UU. N' IZ, DE lf77 
(Nt I.JID/13, u CMa u .,._) 

"-to ...... ao ut. ri ... IAI., 4.ZI5, •• 
Z7 ......... 1163, ... ''6plo _... ol'.otúltD .. 

0-... " .......... llnoll" 
Andamento: 

2l-l· 77- Lido em Plentrio c despachado k Co
missão de ConstiLuido e Justiça. 

24-11-8.:!- Aprovado na Comissão de Conati~ 
t.u.M;ia e JU~tiça Parecer favortvcl, com Emenda que 
aP,....nla de no I·CCJ. 

30..11·82 - Lido em Plcnlirio o Parec:cr no 933· 
CCJ. 

05 Sni. Senadore5 que aprovam o proiiCSuimento da 
tramitaçlo do projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A mal~ria continuarA em sua trami.taçlo normaL 

1111•3• 

O SR. PRESIDENI'E (Raimundo Parenlc) -I-4: 

PRO.JETO DE LEI DA CAM.U.\ N' 40, DE lf77 
(Nt USSf'Jii, .. c- • ...._J 

D!oPio ..,,. o,...._ .. _._ 11 c-IID 
N ......... Sonlca Soc.lol, __..,,..._..o .... ... _ .. _... ............. -, .............. 
Andamento: 

l'f>.77- Lidu em PlcnArio e doopachado b Co
milsões de f..ducaçilo e Cultura e de l=i.nanças. 

10-!i-79- Apmvado na Comis5in de Educaçlo 
e Cultura Parecer ravor.t.vel. 
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22-10-HI- Aprovado na Comissão de Finanças 
Pam:er tllvori\Ycl. 

26-10-81- Lido cm Plenârio os Paret:ercs nts 
1.045-CF.C: e 1.04KF. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prosscguimenl\J da 
tramitaçlo da mat6ria queiram permanecer como &e 

acham. (Pausa.J 
Aprovado 
O l"rojeto prosseguirA o aeu curso. 

O S11. PKESIDENTE (Raimundo Parente)-.._ So 

PROIETO DE .LD DA cAMAIIA N< lf, DE lf'll 

(N91131f15, .. Cuo .. ~) 

,_ • ..._., ...,._ .. -Jriplla, 
,... -lo .. --Flaa- .. Hallltado, ........ ..----............... 
~-· Andamento: 

174 78 - Lido em Plenlrio e deopachado AI Co
misiÕC!I de Economia e de Finanças. 

13-S-81- Aprovado na Comiuii.o de Ecomomia 
Parecer contrArio. com voto vencido, em .eparado, 
do Senador luiz Cavalcante, e voto vencido doa Se
nadores Alberto Silva e Marco• Freire. 

16-9-81 -Aprovado na ComiH5io de Finança 
Parca:r ravorllvel. 

18-9-81 - Lidos em PlenArio oa Parecere. nts 
715-CE e 716CF. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento de 
sua tramitação queiram conservar« como estio. (Pau
ra.) 

Aprovado. 
A math'ia acguir• o HU •ndamento normal. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -III• '' 

PROJETO DE LEI D4 CAM4RA N• 20, DE 1971 

<N< 1.mm ... c ..... ~l 
~•ulahcho_..nl•ltulclrnllldo .. 

ftlcai ...................... _.J....._ .. .. __ ldladu. 

Andamento: 
174 78- lido em Plc:nArio e despachado à Co

millàcs de Constitulçlo e Justiça. de Tranaportcs, 
Comuni-lh:ll e Obra5 · Pllblicas e de Finanças. 

· 4-4-79 - Aprovado na Camis&io de Consti· 
tuid.o e Justi"'-a Parecer favorivel. 

IR-6-80- Aprovado na Comissio dt Trampor
te5, C omunicaçlles e Obras P6hlic:as Parecer favOrA
vc:l. 

18-J-82- Arrovado na Cãmi5slo de Finançu 
Pun:ccr favorâvel. 

19-3-&2 - LidOA em PlcnA.rio Oli Para:eres l1'1f 61· 
CCJ: 62-CT e 63-CF. 

05 Sn. Senadores que aprovam o rrosse,:uim.iruo da 
lramitaçàa do projelo quriram permana.'t.-r sentados. 
(Puu:aa.) 

Aprovado. 
A muli:ria continuarA em awa tramitaçl.o normal. 

O SR. PRESIDEliiTE !Raimundo Parente) -lte10 7o 

PROJEI'O DE LEI DA CA!\IAR4 N< 25, DE 1971 
(N• 1.626/75, u c ... u ...... ) 

Permite'• doduçlo .. lmpoato .. R-.. ....... 
.... llllllllnc:la -· ......... nd ............. ... 
•• do llbonlllrlo e <*lqlu, ao ..., e Clladlc6eo 
u oopodlla. 

Andamento: 
2h-4-78- Lido em Plenàrioedespac.:hado U Cu

mi:aslle5 de Economia e de finança5. 
6-9-78- Aprovado na Comiuilo de Economia 

Parecer conuirio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seção lll 

14-8·80- Aprovado na Comis!lilo de Finan~as 
Pan:t.."Cr fa~r·orih-el, no5 termo:lli de Substitutivo que 
apreaenta. 

24-)..82- Aprovado na Comissão de Conati· 
tuiçio e Justiça Parec:er pela constitucionalidade e 
juridicidadc do Substitutivo da Comisslo de Fi
oonça5. 

ll·l·82- Lidos cm PlenArio 01 Pareceres nts 
104-CE: IOS-CF e 106-CCJ. 

Os Sn. Senadora que aprovam o prosseguimento da 
tramitaçlo do projeto queiram permanecer seNados. 
(Pauoa.) 

Aprovado. 
A mat&ia çantinuar6. a tramitar normalmente. 

O S11. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -I._ lo 

PROJETO DE Lll DA CAMARA N< IZ, DE 1m 
<Nt 1.116/75, • c- .. .,._l 

M ................. ~acln._Lú4a 
'l'nlllllla, _... .... D-o-lei., SMZ, .. I' 
.. ...... 1M3. . 

Andamento: 
21·3· 79- Lido em Plenlrio e de!lpachado à Co

missões de Legislação Social e de Finanças. 
IO..S-79- Aprovado na Comi!ido de Lqioi11Ç3o 

Social Parecer solieitando audi~ncia da Comissão 
de Constituic;io e Justiça. 

28-IJ.·79- Aprovado na ComiMii.o de Conali
tuiçio c Justiça Parecer fa~r'Or.tvd. 

23·10..80- Aprovado na C:omi11ilo de Logi'" 
laçio Social Pam:cr favorAvel. 

IS·I0-81- Aprovada na Comissão de Finançu 
Parecer favorAvel. 

19-10-81- Lidos em PlenArio os Pareeeres n'& 
957-CCJ, 9S8.CLS 9SCJ.CF. 

Os Sn. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
trarnitaçlo da mat~ria queiram permanect~ aomo 5t 

acham. (Pau5H.) 
A,rovado. 
O projeto prosseguirA o seu curso. 

O SR. PRESIDE..'IITE !Raimundo Parente) - .._ f1 

PROJETO DE La DA CAM411A N• 13, DE lf'l9 
(N• 4.9G'If71, • Cua ........ ) 

_a.....,.....aaart.:ZOeM_.,.. 
..... art. 516, ........ Lol• S.lltlll, .. 11 .. 1 ... 
aolra de 1m (ctdl&o u r- O.U). 

Andamrnlo: 
28-3-79- Lido em Plendrio e despachado ks Co

missõa de Constituiçilo e Ju1tiça e de Finanças. 
21-6-79- Aprovado na Comi•iio de Consti· 

tuição e Justiça Parecer pela constitucionalidade e 
juridicidade e contrArio no mérito. 

25--3-R2 - Aprovado na Comissio de Finanças 
Parecer favorAvcl. 

J 1-J-~2 -lido5 em Plen.trio 01 Pareceres n'S 96-
CCJ e 97-Cf. 

Os 51'5. Sen11dares que aprovam o prns.q,.,uimtnlo de
sua tramitaçilo queiram conservar-se c:omo estio. (Pau .. 
sa.) 

Aprovado. 
A matiria se(!uirâ o seu andamento nonnal. 

O SR. PRESIDENTE I Raimundo Parente) - l
lO o 

PROJETO DE UI D4 CAM4114 N• 17, DE lf'l9 
(N• 1.019/75, ao Cua •• ....... I 

Ali- •f I• u LoJ• 6.2111, de 9 4o -....rode 
lf7S. 

Andamento: 
26+ 79 - Lido em Plenário e despachado ã Co

miuiio de Edu!:a.;lo e Cultura. 

Nnvemhro de 1983 

214-S-81 -Aprovado na Comis1ilo de Educacwão 
e Cultura Pareçer favorável. 

29-S-81 - Lido em Pleniirio o Parecer n' 28S
(.'f.C. 

01 Srs. Senadores que aprovam o pros~uimento da 
tramitaç3n do projeh'l queiram permanecer sentado5. 
(PauS~~.) 

Aprovado. 
A matE:ria continuarA. em sua tramitado normal. 

O SR. PRESIDENI'E (Raimundo Parente) - 11110 
llo 

PROJETO DE U:l DA cAMAIL\ N• 79, DE 1m 
(N< I.SII/79, ao c- ......... ) 

- ................... ~.~~ .. 3.111'7, .. 
26 .. _... .. 1960, ............. Lol()qbl-
.... Pntlfiolda !loclal, alterada .... ~.~~ .. s.a, 
..... Jaboulm. 

Andamento: 
26-10..79- Lido em Plenlrio e despachado b 

Comi55Õcl de Legislac;lo Social e de Finanças. 
26-6-80- Aruovado na Comiuio de Legislação 

Social Parecer favorêvel. nos ter moa de Substitutivo 
que apresenta. 

18-8-82 - Aprovado na ComiYào de Consti
tuiç-J.o e Justiça Parea:r pela injuridicidade do Pro
jeto c do Subo;titutivo da Comisslo de Legialaçln 
Social. oom voto wncidLl. em separado, do Senador 
Franco M ontoro. 

31-8-82- Lidos em Plenário os Parecert'li nfJ 
692-t'I.S e 69)-t'CJ. 

Os SJ'!C. Senadores que apruvam o prosseguimenlo da 
tramilaçio da mal~ria qu1..-iram permanecer como 1e 
acham. (Pauso.) 

Aprovado. 
O projet.o ProsKIUirl. o 5CU cuno. 

O S11. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - l-
12o 

PROJETO DE LEI DA cAM.utA N• 16, DE 1-
(N< Zl/79, .. c ... odp&a) 

1M .,.. redaclo aol41 .. art. 79 .. Lol• 3.111'7, 
.. z6 .. _.. .. 1960 (Lol Oqlaloallai'NII ....... 
Social). 

Andamento: 

14-3-80- Lido em Plenkrioe deopach•do bCo
mi..,o;UL"S de J.C'Ji!lllaçili\ Social e de Finanças. 

27-11·80- Aprovado na Comisslo de Lcgis
laçlla So!!ial Parhoer ravorãvel. nos termas do Subs
tituti\'O que aprC5Cnta.. 

13-S-81 - Apruvado na ComiNio de Comli. 
tuiçlo e Justiça Parecer favorltvel ao Projeto, nos 
lermos do Subltitutivo da Comiui.o de Legislação 
Social. 

2!1i-6-81 -Aprovado na Comi5sào de Finanças 
Paret:er favorfl:velao Pmjelo. nos lermos do Suh1li· 
tutivo da Comisslo de l.egi1la.;lo Soc:ial, 

Jt..JI-81 -tidos em Plen.ririo os Par~m nl'fi 
S58-CLS: SS9.CCJ e S60-CI'. 

01 Srk S~:nadom; qur aprovam o pro5JCSuimcnlo da 
tramitacila do projeb.l queiram permanecer sents.dos. 
tPauaa.) 

Aprovado. 
A mat~ria continuarA em lUa tramitaçlo normal. 
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O U. PIIIIIDINTE (Raimundo Parente) - ._, .... 
PROJETO DE LEI DA c:AMAllA N• zz, DE 1-

(Nt l.rl/'71, .. c...---) 
1M .,. -..:lo oa aot. 30 4a Lllrl 4.114, •• :10 

...... NZ, ............. ..-.. •• ............... __ ........ 
Andamento: 
28-5-80- Lido em Plenllrio e despachado ls c.,. 

miu6el de Constituiçlo e Justiça. de Serviço P6blio 
co Civil e de Lqislac:io SOc:ial. 

18-(t-80- Aprovado na Comisdo de Consti· 
tuiçlo e Justiça Parecer pela eon1titueionalidade e 
juridicidade. com Emenda que apre1111ta de n• 1-
CCJ. 

4-11-80- Aprovado n• Comi11lo do Serviço 
Pablico Civil Parecer favorAvel ao Projeto e l 
Emenda da Comi!illo de Constituiçio e Justic;a. 

14-S-81 -Aprovado na ComiMio de Leaislaçlo 
Social Parecer favorivel ao Projelo e I. Emenda da 
ComiNII.o de Conslituic;io e Justiça. 

18-S-81 - Lidos em PlenArin os Pareceres nfJ 
191-CCJ, 192-CSPC e 193-CLS. 

Os Sra. Senadores que 11provam o proucauimento de 
sua tnmitaçlo queiram conHrvar« como estio. (Pau-
18.) 

Aprovado. 
A mattria seguirA o HU andamento normal. 

O U. I'IIISIDENTE (Raimundo Parente I - IIHI 
151 

PROJETO DE LEI DA CAMAJIA Nt 31, DE 1-
(Nt :Ult/'76. aa c- • .ta-> _.._.,....... ........ -. 

........... -loplaltto ....&olpL 
Andamento: 
12-6-80- Lido em Plenlrio e despachado lo c.,. 

missks de Constituiçl.o e Justiça e de Economia. 
19-11-80- Aprovado na Comialo de Consti· 

tuiçio e Justiça Parecer pela con5titueionalidade c 
Jurid.icidadc. 

30-4-81 -Aprovado na Comisdo de f.conomia 
Parecer favorAvel. ' 

6-5-81 -Lidos em Plenlrio 01 Parecere• 11'> 137-
CCJ e 138-CF.C. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prosSCBuimcnt.o da 
tramitaçlo do projeto queiram permanecer 1entadn1. 
(Pau ... ) 

Aprovado. 
A matúia continuarA a tramitar normalmente, 

O SR, I'IIISIDENTE (Raimundo Parente) - 11•• 
17: 

M-•lrUIIIICID-
Votaçio, em primeiro turno (apreciaçio prelimi

nar da constitucionalidade., nos termo• do art. 296 
do Rqimen!O Interno). do Projeto do Lei do Sena· 
do n• 280. de 1980, de autoria do Senador Itamar 
Franco, determinando que a Ordem d01 Advopdos 
do Brasil opine 10bte a CIICOlha de mqistrados que 
devam integrar tribunais com jurisdiçlo em todo o 
territ6rio nacional, tendo 

PARECER. 1Gb n• 634, do 19113, da Comiulo. 
-III C....aa.lcla 1 J'.tca. pela incoMtitucio

nalidadc, com voto vencido do Senador JoK Jgn6-
cio Ferreira. 

Em vol.llçio o projeto, quanto ll constitudonalidadc. 
Os Sn. Senadores que o aprovam permaneciam senta· 

d111. (Pausa.) 
Rejeitado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) 

O Sr. na- mo.. - Sr. P""idente, peço verifi
caçlo da votaçlo . 

O SR. PRISIDENTE (Raimundo P1rente) - Vai-~e 
proceder A verificaçlo nquorida. (Pauoa.) 

A Preiidõncia constata a ine:listl:ncia de ...... em 
pl..;lrio . 

N&."'I.B!I condiç&s, consoante dispositivo re&imentaL a 
Presidência iré suspender a lel!ilo por aiJuns minutos 
para convocar ao plenArio 01 Sn. Senadores que &c en
contram em seus a;abinet'es. 

EliA suspeniB a ~e~ai1o. 

· (Siupm.ra tb 111uwar~ JOmlnuto.r. a s~sldUifH
blrta d.r 11 hort1.r ' 40 minuro.r. J 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo P•~te)- E11a 
reaberta B ICMilO. 

Sendo evidente a fulta de .-. fica adiada a vo
taçio da matéria. 

Hk oradore1 inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O U. JAISON IIARRri"O (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte diKurso. Sem revi1lo do orador.)- Sr. 
Presidente e Sn. Senadores: 

foi uma tarde extraordinAria. A presença veneranda 
do Dr. Snbral Pinto ac:ahou por tranaf'orm6-la num hino 
k liberdade contra a in1olerdncia. o preconceito e a in
comprccnsi1o. 

Nada melhor para o orador que se displie.,ex.atamcnte 
1an intolcrãncias. sem inc:omprn:n•õn e ICII'I prec:ancei
ln5, a se debruçar RObrc a cri1e que hoje a1110la a N'açilo 
brusileira. 

Uã mail de lO anos vimos denunciando, com o ratan
te das forçll5 de oposiçlo que, apesar du redobradu vi
slN:s otimisLas do5 planejadurea brasileiros. que aempre 
prorra:tem a era da fanura para o futuro imediato - do 
Delfim do bolo e do Milagre ao Delrm do FMI, do de
sempreao e da receuiln- que o modelo brasileiro de de
~envolvimento se fundava na lósica do individamcnto e 
da desnac:ionali:r.aç"io crescentes. 

Hoje a cri!iC l''a palavra de pti!iC da realidade bra5ilci
ra. A onipresença da c-rise di1pcnsa qualquer esforço 
diagn6~~oticn. Toda a populaçA o brasileira a conhece pel· 

110almcnte, pelos maifl direrentcs indicadores c: a rccanhe
ce L'tJmo a uni.nimidude nacional. Se desenc:ontrOJ de in
terpretiiÇ'Jo CJIIistern, ~ quanto à viabilidade de sua 10-

luçlo c a um acordo quanto a tbica de triunfar !iOhre 
ela. 

Houve tempo em que acreditévamos- e nós e~~tamos 
abordando, inicialmente. o problema de 1a6de - que a 
crise da ,;,a6dc. no BrasH. era uma crile de meia~ mate
riais ou uma crise de compcthcia. Verifiebamos. entio 
a demanda de serviÇOII aRSistenciais sempre superior ll 
sua oferta na."i agi:nciu instituc:ionaliza.du par• a sua 
prcstaçilo. Culpllvumo5 a multilatcralidade -de serviços 
ou a f11lta de prC\·cnção. Muitas vezes procurã.vamos o 
bode expiatório na qualidade de ROlllls CICOI.as de Medi
cina. 

Nossas lutas posteriore5, enfocando outrofl leiOI'CI da 
ccunomia. demonstraram que apesar da ptoença delse e 
de muit(llll outro11 fatom na aise de sa6de da ~açio. nio 
c:onld.ituiam ela. de,.-. motivos•uflc:ientea para a ex
plic:a.çlo de toda a rali:nc:ia do ld.Or. Sa verdade nio tem 
havido, no Brasil modema, au&f:ncia, mu dtllpcrdlcio de 
rccurl05 materiais ou human011 nu setor sa(ide. Os fun
dos previdcnci6.rios c assistcnciais mtdicos sempre cru
c:eram. dnde a criaçilo da Previdincia at~ os nossOJ dias, 
quando tiveram sua marcha asccMional c:aaretada pela 
atual reces•ü.o. que t induzida por fatnres internacitJnais 
que examinan"Dlos mais adiante. 

A11 ncolas de Medicina. como !iCmpre destacava o sau
doSC\ Carlos Gcntile de Melo. ·•nio eram inc:ompetenl.el 
na formado do midico bruileiro. Ao contrArio, mostra
vam sua eficiõncia ao criarem exatamente o tipo de pm-
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fissional que o mercado brasileiro de mio-de-obra cape
cializada atava demandando. Hoje a competiçlo pelo 
empreao mtdico e a exploraçlo da classe mlxlica -e ati: 
mesmo seu subemprego- atestam que as escolas de: Me
dicina propiciaram oferta superior l exisida pelo mode
lo. 

O aumento da procura dos servk;ol1111istenciaiA mfldi
co• era tamhbn ldcolosicamente dirigida. Campanhas 
de vulgarizaclo da cif:ncia, divulgando a eficii:nc:ia mila· 
sro511 das drosas modernas e dos novoa meios diagnósti
cos induziam ao crescimento da demanda, tanto através 
dai agências especializadas na prestaçlo de serviçOS, 
quantl.'l )1Cia fonna indircta do alfmuln l automcdicac;lo 
e aa uconselhamcntn dircto com os balconistu du far
mllciu. 

A filosofia da eficiimcia da economia de mercado 
infiltrou-~e na preocupado cienllfica da claSRe ml:dica, 
difundindo entre nós uma pMUdo-cillncia, atribada mai11 
no supeon:onsumo de exames laboratoriais, consultas c 
medicamento,; do que na nCCCMidade p6blica de assistin
cia mtdic:1, E ainda dentro da lógica da medicina de mer
cado. o quantitativo pauou a se sobrepor ao qualitativo. 
E at~ mnmo a L"Pmpetiçlo entre a multiplicidade de in5-
tituic;ões paralelas pa550U a Kr um aferidor da liberdade 
de c:on11umo e da suposta efici~ncia do si5tema. Nilo pre
cisamo5 acentuar que uma nova problemitica começa a 
inserir-se nos meandros do !liRtema, de um lado provo
cando o aumento do con1umo 10Hsticado e., de outro. 
aumentando sua ~eldividade cconõmica. atravts da 
rein5talac:iio gradativa da Medicina privada. que se mo
dernizou e se reconcentrou alravh de convanios e do 
a,anc1amento de clienta por dma doi recuriOii coletivos 
do 5Cior r6blicu. 

A crise brasileira - e não falo agora da crise da 116dc 
ou da a'ilifltl!ncia m~dica - foi cevada em todos m!ICIO
rcs da economia e da cultura atravh de mecani1mos • 
melhante5 aos que geraram a crise m~dico
p~YVidenciAria. Na educaçilo, por exemplo, temm ames· 
ma RCictividade particular instalada 10bre as cosias do 
Estado, atravf:s da5 11ubvenções e do mecanismo inefi
ciente da concnslo de bolsas de estudo. 

A c:ri!IC nacional evidencia, hoje, através do sofrimento 
cres&."eRte da c:la,;fiC m~dia, o5 fatores críticos que sempre 
e~istiram na educadu nacionalu que. nlo obSUI.nte, • 
ti"·ei'Jm sempre embutidos nasupo;ta eficiCncia dos nii
mero" eKtaUsli,.'os. maili uma vc:z tecnocraticamente esta· 
belecendo n primado do quantita\ivo sobre o qualitati
vo. 

Ali famlliB5 brasileiru da claMe ml=dia am«rgam hoje a 
impnSRibilidadc: de \.'Ontinuar educando seus filhos sc
s:undo um padrio de demanda de mio-de-obra estabele
cido pelo modelo bruileiro de desenvolvimento, antes 
mamCI do movimento de 64. Anteriormente I. globali· 
zac;ão de558 crise rccc:ssiva ~ pnuivcl que muitos nunca &e 

tenham dado conta de que o arruinamento do sistema 
educacional hruileiro jã vinha deqa111ando, hâ muito 
tempo. parcelas c:resc:entcs do orçamento das famDiaa 
br«5ileira5. E I= fora de d6vida que muito mail pe~soasja
mai• 1e tenham dado conta de que estavam participando 
de um sistema educacional de alta ~eletivid11dc econõmi
ca. pois j6 marginalizava, pela manutençio do analfabc
lillmo. 1cgunda os dado1 oficiais fornecidos pelo 
MOBRAL, 14~ da populaçlu brasileira, que ""'respon
de a aproJLimadamente IS milhõa de brasileiros. E: preci
so que dCRCOntemos dCRde logo, para melhor afirmar a 
contundõncia dessa realidade, que as estatf1tica1 brasilei
ra5 sobre o analfabetiuno &ilo certamente manipuladas 
para a s.atisfaçlo das entidades internacionais que apli
cam recursos no Brasil. a fundo perdido, parM o desen· 
volvimento do bem-estar 110cial, datacando tam~m que 
C51ia cifra nlo inclui o5 •nalfabctos funcionais formados 
pelo MOBRAL. 

Diferente tamnbn nio 6 a administrado poli\1\:a. do 
complexo habitacional brasileiro que. altamente seleti
vo.nilo tem por objeto nem me!lmo a ~~elctividade que 
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realiza. mas que acontec:c simplesmente por atar scrido 
pelo principio da remuneração de capitais espcculativoa 
nas Arcas imobiliAria e financeira. 

O mesmo fenômeno encontrarelriOii tamhl:m na so
luçlo dos problemas de transponc de passageiros, tanto 
nas emhan:ac;ões nuviais quanto nos meios rodoviArios 
ou al:rcos. na sua quase totalidade cxploradoa por parti
culares sob o apoio dll& auhvenç(Ses estatais rapons6veis 
pelo chamMdo ""dl:ricit do actor p6blico". que 6 o .tu das 
emiSIÕc:s de moeda e. pois, da innac;iio bruilcirL Apenas . 
o transporte ferruvi6rio 1: inteiramente estalai e de baixo 
preço. Mas este estA quase tolllmente dirigido lsatis
façlo dos interesses exportacionisf:u. dirctdmcntc Jiga
dos ils empresas multinacionais. 

Tamb\."111 a lavoura CAIA fazendo do pequeno produtor 
um &RRalariado indircto da agroind6stria. onde 01 peque
nos e mtdios propriet.AriOi de terra ae tornam produtores 
c:ativos dos supermercados ou das multinacionais de ali
mL-ntos, enquanto que a lei e as subvenG6es protegem a 
arande empresa capitalista, que penetra no campo em 
substituiçlo ao latif6ndio improdutivo. 

Os exemplos. de.:erto, poderiam aer multiplicados. 
Dela se infere nio apenas a cxislincia da crise, mas tam
htm que ela to decorrente das caracterfstic111 funcionais 
do chamado ••modelo bruilciro'". que precisamos co
nhecer melhor se quisermos, realmente. encontrar remt-. 
dios definitivos para sua soluçlo. ao inv(:s de paliativos 
que ae vila insinuando aradativamente no processo de 
abertura politica do Pais. lisies paliatiYOI- dos quais o 
pedido de tli@.u11 por parte do Governo e a lese do coo
censo por pane da OJ")Siçlo - nascem e se desenvolvem 
no meio de força aociais que nilo querem uma transfor .. 
maçilo estrutural da sociedade brasileira, mas apenas a 
IC!illo da crise do regime, atravils da tran1içlo cuidadosa 
do sistema autoritA.rio para a democracia libcral, sem 
quebra da dependCncia do Pais ao exterior e sem modifi
cações significativas na rc:distribuiçl.o da renda interna. 
Procura-se. aa verdade. por eues meios. a lcgitimaçilo e 
institucionalizaçilo sradativa do modelo e do rqime. 
tentanto-R estabelceer mei01 representativos eficientes 
para a intermediação dos connito!i dentro do listema. 

A realidade econõmica do Brasil e do mundo milita 
contra es.~ paliativos. O concenso ae justificaria se o 
connito fosse apena cntre a naçllo e o &lado. NCIK ca
so. a clas!it dominante nacional poderia reconqui5tar o 
aparelho do Estado e impor 11. Nação um novo pacto 10-

cial 10b sua hegemonia. Mas CS5C connito interno 6 sub
produto de um conDito cx.ternn m~ito mais transcenden
te e muito mais agudo. que ii o connito entre o socialis
mo e o caritalismo. Esses dois sistemu atio permanen .. 
temente medindo forças em todas as partes do globo, 
num dL"'fo~ que agora tambán se expressa no Brasil. O 
connito interno entre a naçlo e o Estado e o conflito n.
terno entre o socialismo e o capitalismo transitam pelo 
c::onnito maior da sociedade brasileira. que I o conflito 
entre 0!1 intercsses da naelo e os intere!l.'itl do imperialis
mo. 

Nilo ~ por outro motivo que se encontra na ordem do 
dia dos problemas hrasileiros a critica questio da divida 
externa, onde pressões e contrapres5Õe5 envolvem pro. 
pastas de morat6ria neaociada, de moratlJrla unilateral e 
de liberadlo de acordos com o FMI. Em 1964, ante& 
mesmo do aolpe de estado, jA se propunha • nacionalida
de iaual questlo. A 11oluclo, como se sabe, nl.o foi nego
ciada nem era paufvel de ncgoiaçio. mas de enfrcnta
mento. Pela força das armas triunfou um pacto entre u 
multinacionais c o empresariado nacional, que se julaava 
ameaçado de estatização. O impaue era igual ao do pre
sL.-nte. As alternativas. tamhán. Diferente, entretanto, 
era a correlaçio nacional e inlemacional de foi'ÇIIs a fa
vor do IOIJ'C de estado. Este to um assunto que vimos 
anali5ando rom reaularidade em discunos de arande ex.
pediente, de5de quando verifi"'lmOfi que a totalidade dos 
problemas nacionais to mais estrutural que conjuntural. 1::. 
801J&rlamut de poder dCier-no.s neJe c::om mais VIJit IIC 
para ilito contásiemos oom maia tempo. 
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Ainda qon., alauma eufo,ia toma c:onta de lllaun11 ... 
toreA do soverno, por causa da liberaçio de crWitos 
pelo Fundo MonetArio rnternacional, o que vai tempo
rariamente diminuir as cri~e~ internas e dissidf!nclas 011· 

tre os aestores do modelo bruileiro. Elsa delcomprelllào 
do si5tema financeiro, que trarA sem dCivida aJa;umas re
percussões no ser.or poUtico nio deve, na vcrd:u:le, ser re
cebida com o mesmo entusiasmo peJoa que combatem o 
regime e o modelo. pois ela sianinca nio apenas a aaran
tia de uma sobrevida- embora eRmera • do modelo, mas 
10hretudo uma 10brevida dos estratosautoritllrios que o 
mantán, EndurecimenlOS e anogincias podem, even
tualmente, eriar alsuma dctmobili:zaçlo dos movimentos 
sociais. por um lado, e p.rantir ao sovemo o apoio so
cial das categorias politicamente mais atrasadas da eco
nomia hrasileira. ~ nccess6.rio que estr;amos todos ~m
penetrados dessa possibilidade para que po~~~amoa. com 
maior cnersüt e diJposiçlo, p.rantir a neccssilria resis
tincia dossetores prosrcssistas da aociedade, impedindo 
u de5mobili7.ação. 

A dC!Iiconfiança na euforia do &etor comandado por 
DLifim Netto nilo se funda em qualquer pessimismo ma
niqueJsta. Ao contrário, estA fundamen1ada na mais con
tundente das anAlises contra o modelo brasileiro. que foi 
aquela sintetizada pelo economista Cd10 Funado. num 
Painel do Instituto Pedroso Horta sobre a divida externa 
brasileira, realizado em janeiro deste ano. Sucintamente 
diz ele que "o desenvolvimento bruileiro to fundado na 
pau pança interna". E que "o financiamento e• temo ape
nas tornou Oexfvel a capacidade de importaçlo", vanta .. 
sem que afinal nio valeu a pena, porque "funcionou 
como um complicador ulterior da situado nacional'', 
pois ••o serviço da divida consome hoje tanto essa capa
cidade de imponar quanto as sobras da poupança inter-
nu". 

Quanto l recesslo - que todos sabemos ser nlo !-Pe
na5 a pedra de toque da utrattt;ia deltiniana. mas tam· 
ht:m uma exia~ncia do Fundo Monet!rio Internacional 
- Celso Furtado afirma que~ a principal respon!iAvel 
pelo recrudescimento da inflaçio, pois "agravando &!J 

prasões inflacionli.rias, mediante a hduçilo da receita 
fiscal. obriga u aoverno a cobrir ieua di!ficits de caixa 
com emisM\n crescentes de moeda". 

Não precisamos afirmar qualquer outra coi~~oa a mpei
to da eficii!ncia delnniana no combate 11. inOaçlo, porque 
os fatoR avalizam, por si mamaR, essa slntese de Celso 
furtado. 

A euroria da descompre!ISiO .,. aCIUialada com a re
petido das promessas de que a economia voltari. acres
cer em 84. NCCC!IIitado de uperãnças, o bra.'iileiro vai 
precisar, pela enl!sima vez, de s6 frustrar-ao apôs a frus
traçio de mais essa promC5!1a. O ex-Ministro Hi!lio Bel· 
trio. ao renunciar l PrevidiDC"ia Social e ao Minist~rio 
da DesburocratiZMçilo, denunciou a sacralizaçlo do cco
nõmir.:o na procura do reml:dio brasileiro contra a in
n~~~;iiu. 

O Sr. Odadr !laono - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JAISON BARRETO- Com o maior prazer, 
c:onc:cdo o a pane a V. Ex• 

O Sr. Odadr ..._-Verifiquei no discuno de V. 
Ex•. quando, inclusive c:om vcemincia, critica dentro da 
Oposiçilo as forças que defendem o consenm - e neue 
CllliO cu identificaria o próprio Governador Tancredo 
Neves-, identifiquei, como disse, no diJM:uno de V. Ex• 
- e que, de certa forma, me chamou a atençio - uma 
ruptura entre as chamadas forçu progressistas do 
PM DB e aquclu que Oll3o IICIIdo considcradaa pcls im
prensa como os moderados. Eu queria apenas indaaar, 
respeitosamente a V. Ex•. se isso implicaria. em relaçlo 11. 

Convençilo Nacional do PMDB, uma ruptura dos acor .. 
dos at~ entil.o feitos no sentido da ,.conduçio do Depu
tado l!lySKs Ouimarl.es l Presidi!ncia do Partido, do 
PMDB? 
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O SIL JAISON BARRETO - Compattilho da prco
cupaçl.o de V.t:x•TiveueV. Ex• ouvido amaanftica o
posição feita ainda hli. pouco por asa. admirAwl r11ura 
de Sobrar PintO... · 

O Sr. Olladr !laono- Ouvi sim! 

O SIL JAISON IIAUETO - .:. e pude.ocmus n6a 
ante.:ipar a)Jun1 dados du pronunciamento que faço, jA 
que estou apeou na introdução, e V. Ex• veria que nio · 
hA nenhuma oontradiçio entre o que eu preao de que o 
consenso pode vir e haveri de vir em cima de verdadeS e 
nio apenllli sobre medidas protelat6ri:J.~~; e ral•:••.h·, que 
nlo resolvem- e ai a preocupaçiQ, me pan:~~ .:·· ''t~,. 
sição brasileira - que niiu resolvem o pro.•b; ... ::·J =l:a 
Nado. o problema do povo brasileiro. Se o ~·.··~~ .. n:':) 
exiair e cobrado for: o da manulençlo do llallls ll.•ll do 
modelo econõmico injusto da concentraçlo de riqueza& 
nas mlos de poucos. do privilesiarnento do capital es
tranaeira. da• multinacianaia u de tudo aquilo que ni.o 
tem nada a ver com os interesses da aente brasileira. o 
consenso pode 1air na cúpula maa nlo haveri com o 
povo que estli. 14 fora a exigir medidas e reformu •trutu
rais da mc:icdade bruilclra. 

De modo que, tranqUilize-se V. Ex•. nlo quero ape
quenar a proposta. no sentido de uma convençl.o que se 
tem CXJ'Ircsslo deve ser valorizada. porque 11 o fruto de 
toda uma mobilizaçlo do Partido, nilo t definitiva para a 
condUÇão da rollti<a da Opmiçlo, ~ apenas um falO 
transitório. Porque independente de qualquer coisa que 
po•a acontecer no dia 4, 11e o Panido nào exisir, a socie
dade brasileira vai ex.iairdo meu Partido e do VO!IIO Par· 
tido, soluções verdadeira5. De modo que, nlo hil. nenhu
ma contradição, repito, ao que e5tou dizendo agora. 

O Sr. Ododr Saoroo - Se V. Ext me permite, cu 81111-
taria de dizer que entendi. c o que V. Ex• disse foi exala· 
mente o •suinte: V. ~x• disse que e&58!1 forças que hoje 
presam o consen5o dentro do PMDB, na realidade, o 
que elas pretendem é a manutençlo do 1111•.., Visen· 
te. Entlo, na medida em que V. Ex• admite. dentro de 
um discuno dialeticamente perfeito, V. Ex• di!ICorreu e 
araumentou dialeticamcnte, e dentro da dialfnica uUiiza· 
da por V. Ex• eu entendi - e se entendi mal V. Ex• me 
pcrdoe - quc as forças que rnwam o C01111C1110 hoje. 
dentro da Oposição, e i!l50 foi dito especificamente por 
V. Ex•, atilo em contradiçlo estrutural dentro do Pani
do. na medida em que 05 moderados e que. ponanto, 
prea~tm o consenso, representariam a manutençlo do 
••• 4110 vigente. Por iJ5o que ... 

O SR. JAISON BARRETO - Primeiro, para noo en
tendermo!', vamos c:oncciluar o que V. Ex• entende por 
consen!Ml, para que nilo se cometa injustiça contra uma 
parc:ela ponderAvel do panido que a defende, mas que 
ainda nilo explicitaram a proposta que define ex.atamen· 
te o ton5en50 quc ela ddende. 

O Sr. OH* Soarll - Eu retirei iMo do discurao de 
V. EK.• Nilo estou condenando V. Ex•. atou apenu C:Oill

tatando. 

O SR, JAISON BARRETO- O que Clllou me rct"e
rindo foge da colucMçlo pequena de consenso pan.idlrio 
a respeito da necessidade ou nlo de di.iloao do GD'ierno. 
Acho que ase c:onsen~~o deve n.istir dentro da Opo1içlo, 
no sentido de se negociar forte com o Governo, num mo
mento de debilidade do sistema, para que se encontrem 
solu~o-ôes, não para a ela• politica e nem para o regime 
viaente, ma.'i para aquilo que, repito, 6 fundamental para 
as 11oluc;:ões qua a sociedade brasileira est6 a exis;ir, por
que lnsatisreita com a !iOCiedade construfda ate agora 
p;tlu modelo revoluL;onArio- ni\o sei se estou sendo cla
ro- quer me parecer ... 

O Sr. Ododr Saono - V. Ex• foi bem daro. tanto ~ 
que eu entendi. 
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O SR. JAISON BARRETO - ... que .. ,., octore• 
chama.doa ele moderados. ou de consc:rvadotelir, d.efcndl.-.. 
rem proposta!!. .. 

O Sr. o.dr lloolu- E denunciadO> por V. E" no 
.:u discurso. 

O IIII. ~AISON BARRETO - Nlo. nio e verdadeiro. 
Eu estou denunciando um confronto de pollidonamento 
dentro da scx:iedade bra11leira e nii.o dentro da vida fi8rli
diria. 

Sabe V. Ex•. e 6 at6 salu&ar que tenha acontecido iuo 
dentro do PDS. qoe amplos sctores do PDS ji enlellde
ram que nlo podem R submetcraoGovrmoeellio 10li· 

dérios com o que vai ai na rua, procurando. em primeiro 
lugar. libenar esta Casa. c j6. deram alaumas demons
trações efetivas de uma nova visito deste Pais. aenl.indo 
que esse problema de soluções para a socicdam brasilei
ra transcende .... , problemu pequenoo da politica pa,... 
tidâriL De modo que, nAo haw:rA. V. Ex• de me envolver 
numa diliputa, que sei importante, mas que nlo 6 funda
mental. O que existe hoje 6 um confronto dentro da 110-

cicdade brasileira. entre actores "Privilesiados. apoiados 
no capitul externo. que atão sise utilizando e usufruin
do de um proce!i50 recellivo. desnacionalizante e quere
silte por exemplo, b verdadeira abenura poUiica que o 
Pafs estA a cobrar- democratizlllilo verdadeira. eleições 
diretd5. uma assembl~a nacional constituinte. ati um 
período de transição-. par& que a N.:lo se reencontre 
con5iJO mama. e pos111 trilhar outros caminha~. porque 
ninsu6m mais de bom renso e com um mlnimo de 'hones
tidade inteleetual. c:onsesue coloc:ar de7. pensamento• ra
vorêveis A manutençio disso que ar atA. Eu acho que 
tam~m- V. Ex• hi de concordar- a in1atisf'açlo che
gou a um &mi te tal que o Governo. a Opoliçlo e a popu
lação estão inutisfeito& com o que vem ocorrendo. De 
modo que o que os Partidos politicas e o próprio Oover
no vem demonltrando. I! de que o srande conflilo tem 
que ser resolvido. e nlo enuoe PDS e PMPB. m111 entre 
e•s !1Cton:1 privilegiados que e1tlo levando o Pais ao 
cnos e l convulsio social. e a verdadeiro ~açilo que nÓlll 
snm011. que eKi&e- e ar R! pito aquilo que ~ch::no.l! mo
nótono. mas I! necessa\rio- um novo modelo tducacio
n:~l. um navo moddo de aMi!I\C:ncill medica. um novo 
mnddo de relações cnt~ capital r lrab;,llhCI. valnriza'"iio 
dotrilhalho. ao contrArio do 'IlM: se vai f;v.end"- !iÓ vaJ,,. 
ri1ando o capital. 

F· c:m cim;l dcs.sa di!lcu553o ap:arcntemrntr rom;lntica 
q\le o Pa1'1 vfdi ter que !iC debruçar. wb JlCn~ de nás eanti
nu:1rnH1s L'Om c:risc:!rl puUtic:.u; !iluccssiva!l, repctili\l'l!i e 
I!HnMI.Iivas. porque n;1&) diBm resp.i.Lu ãs necesJiidadeo; 
bãsi~.·a• da populaçl\."1 IA fora. 

O Sr. Odldr 5HNI- O que cu queria dil.er, nobn: 
Sc:mtdor Jllison Barreto. é o seguinte: cu não tstnu inter· 
J1R:'Ii1Ddo o ~eu pen5dmento. \'. Ex• di5.o;e daramente. cm 
umat linguagem a~h,;o1utamenle intrligh-c:l. que 5etore!lo 
dentro do PM DB pres:am o con~~ensa. e cur consellli!J. 
segundo o que V, Ex• dis.: no ~eu diSI.:'ur,.Q. implicaria 
numa tomada de posição a1ntra a suc.iedade brllsilciru. 

O SR. JAISON JIARRETO - F.u aceito a provo
ea~;ão de V. Ex•. 

O Sr. OWr Saasu- f.u queria 56 ton:1uir. 

O SR. JAJSON BARRETO- !'16s somos uma fren
te, nC'Ihre Senador. V. Ex• està me le\"Bndo. mas ru aceho 
o deMafio. 

O Sr. OUdrSaaiWI- Eu queria que V. Ex• me per
mitiiSC cnnduir. Entlo. V, E11• di!i.o;c que C.'ll!itl.lill Lide
raneu.s de dentro do PMD&. que dc:f"cndc:m u consenso. 
na rca.lidõ&dc: o que elas pre&rndem é a manutcnc;ilo do 
1118hl , .. vi,ente e. portanto. a manu&rnçilo de modelos 
que V. Ex• e!itâ condenando no sc:u diKurso. que liCriam 
u modelo económico brasileiro, o modelo de "'aúde. u 
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moch:lo ui bulA rio. o modelo fundiirio. e wim por didn. 
te. Na realidade. eu fiz apenas uma constatação e como 
1ci qUC' V. E•• representa. dentro do PMDB. o penA· 
mento de vanguarda do partido. pois r: um homem que 
esiA na linha progressista do PMDB. na medida em que 
V. E•• me diz qora que o PMDBI! uma frente. V, Ex• 
tem que admitir que. petai 10a1 po!iç&lauumidu aqui 
no Senado Federal. na Cãmara do!i Deputados e no ~eu 
Estado. el'ctivamente representa. dentro do PM 08, a 
vanguarda dO Partido. Entlo. eu. que venho acompa· 
nhanda o notic:ilrio de imprensa rdativo h convenções 
do PM DB. verifiquei que havia um confronto entre os 
chamados moderados, Liderados pelo Governador Tan
c:r~~:do ~evei. que prqa o consenso, e a ala mai• prosre
aiJta. aqudcs que ~epTe!IICntam o pensamento de van
guarda da PMDB'. dentre 01 quais estA, inditcutivelmen· 
te. V. Ex•. pelas poliçlies de vanauarda qUC" psume ao 
longo de sua "ida p6bti~L Asaim, o que eu quis tranlft1i .. 
tira V. Ex•. o que eu estou constatandotqueeu pensava 
~ue ar6!i tca1izadu as con"t!ençat:a reiJ,ionaiti do PMDB. e 
j4 o PMDB caminhando para a sua oonvençio nacional. 
que csa fa1o1, em funçio dos acordos que foram ce
ltbrada!l, esth-r!iRm supc:radn!i. MaR vcrifiL"O, pelo dil
curso de V. I::':K.•. que na realidade e11es fatos estào ainda 
l. flor da pdc e podem ser re!lsulcitados por ocalilo da 
con\l'ençAo nacional. 

O SR. JAISON BAillli.TO - E mio. 

O Sr. CNodr-.- Enlio. o que eu persuntei 6 se 
a colocoçio quo V. E•• foz hoje aqui, repn:scnta aruptu
ra de•s acord01 c R o PMDBIC volta para aqudu le· 
111:8 levantadas anteriormente. no aentido atf: de nlo IB· 
conduzir o Deputado Ulyue1 Ouimarles A Presidencia 
do PMDB. Fui isso o que eu diue. mudi~R. baseado no 
disc:u.RO de V. Ell• Era 16 o que eu queria dia r. 

O SR. JAISON BARRri'O -Correto. Vamos acei
tar o desafio ck V. Ex.• 

O Sr. CNodr Sa--Nlo 6 um deoafio, nobre Sena· 
dor. eu estou apcnafl conRtatando. 

O SR. JAISON BARRETO - Att para que fique 
bem e•plicitada 11 minha coloc:açlo. Nós todos 1abem01 
que u PMDB 6 wna rrente. e eutamenu: es.: opirito de 
frente imf'lica em atuaçlo de momento. nilo hil como ~e 
pn:lendcr uma rn:nte permanente. hi!iO, hisloricamenle. 
e!'tLI suprradCI. Mils. ainda e~i:au:m resquícios de autori· 
tariwo bem marcados, o Pai IS nlo eRtâ redemocratizado. 
&Jc: moda que nii.n h A contradiçiko nenhuma em que ac.-ei· 
temos a idéia da rrc:nte .•. 

O Sr. Ododr Sottno - O Senador Jo.t friQ!CIIi. por 
e11:empl"- difise um dia de5~!i que a Ar(!entinu cAtava de· 
mucruti1ada porque fel. rlei('ôeh din:tas rara p~sidente. 
Mas o C"C\n(!I'CISSO IA e\\\6 fa:bado. 

O Sr. JOI6 Flwplll - ~stã .:ndo aberto para valer. 

O SR. JAISON BARRETO - Exalo. Entao. não hi 
conflito nenhum entrr M chamados democratas. ao en· 
tenderem da nec:e!õ!iidadc dr manuten..;i!lo dessa frente. 
Mo~s isso não impli~a tam~m em imobili!imo. F.u IOU 

daquele!i que dcfrndem um curte dentro do PMDB. par-.1 
que el~.· se apresen~ com !iUa face hcaemdnic:a perante a 
N~~''· O ar:ru\1: erro em que o PMDB incorre 1: exata· 
mente re imohi1inr em funçlo dcua cons.tituiçi.o de 
frt'ntr. Nilo K W:nne snbre .::oi!ld!i fundamentais r 11cal;\a 
fa.tcndo o jDtEO d" si•ttma, que:. prcssionudo pelas neces
sid3des pO.bliCI:Is c: soei ai !i e rrla falta de credibilid11dc. 
frLtto do.'i desacertos d..:r.sc:s detoÍiu anos. entende que al
r.un\u' mcdida1 progressill.a"- G.liJ.umas transformaçàeli 
pd.t !-Upcrfi ... ie, !iéltisrarão a5 neces!iidade!' que estão SICil· 

du ~.-uhrada!li prlu populaçio re""ol.lada li fura. Entii,,. 
n.~s. sem is:au implicar em nenhum agravament('l de diui· 
dCncia ou de aprofundamento de &:unflilo!i dentro do 
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Partido. defendemos e nos po5icionamos no sc:ntido de 
que o PMDB prec:iSH dizer para que veio, sob pena de R 

estiolar. O PMDB s6 se consolidarA quando di•r i. 
Nac;3o o que pretende. 1 em profundidade. porque 
cleiç&s dlretas6 muito pouco. algumu provicllncias que 
estamo• solicitando 6 pouqufuimo. a fim de: que. final· 
mente. - e n6s que eRtamos falando em redemocrati· 
1açio- tenhamoR. cm primeiro lu.gar, uma wrdadc par
lidArio. A realidade panidAria. hoje- oabe V. E••· po,... 
que convive com um conflito. alllim. violenduimo. den· 
tro do PDS- lem que ser superado. 

O Sr. CNodr --N61 convivemca 

O SR. JAISON BAUETO - N6s convi,.moo. e 6 
uma realidade que nós remos que enfrentar. a fim de que 
an1es das deições diretas que viria. pela presdo de to
dos nós- incorporo ilso l palavra do brilhante Senador 
por Rondõnia. Existe uma uipncia de um no\l'o quadro 
parlidlrio. porque a farsa nlo \n\eftlla a ninautm. 

O Sr. Oüdr ...._-Quem sabe nlo estaremos no 
mesmo partido. no futuro? 

O SR. J.USON BAUETO - ê: pooalvcl. Eu ainda 
nio c:onheço bem suas icf:iu. mas saiba V. Ex• que sou 
homem de esqUC"rda. 1ou 1ocialilta. sou honesto intelec
tualmente. nio engano o meu eleitorado e a minha aen
te ... 

O SR. PIIESIDENTE (Raimundo Parente. f'llendo 
soar a campainha.) - Lembro ao nobre Ondor que o 
seu lempo estA aaotado. 

O SR. J.USON IIAUETO -V. Ea• hi de me per
doar e. inclusí1o'e permitir. Tenho certa.a que V. EK' ba
verA ck anuir, ali mesmo porque nlo hA mail oradores 
in,;critos. a nobre Senador Hl!lio Gueiros haveri de me 
permitir. para que nio fiquemos no meio do caminho. 

M11s o que nlo 1r pode mais pretender f: ter prec:oncei· 
too;. ser intolerante com verdades que existem no mundo 
intriru. Se CllltllmO!i falando cm democracia neste Pai!lo hú 
que se prec:i!ilr a verdade portidãria. partidos poUticos 
com um talhe doutrin6rio claro e dc:tinid''· rara nMo se 
manipular a opinião rública c não !ie c:ausar frusl.raçõn 
ao elc:itorndu. que \"Ola em panidos cobrand,, detcrmi· 
nadil!i J1NIUFi.l!l. e depois 5C vi frustrado. porque O!' 8D
vernm~tC:!i. o rn:r~.ito. o s;owrnador acabq senda euta· 
nn:nte- ;' ne~~ào 1.h1 que pregnram dun.ntc us \.-l.ei.çà6. 
fnt~il'. !'C nl1s. aqueles qu: trm .. i,.:iu de futuro e eomrn.'· 
mi!i~U!i cnm 11 verd;•de c ~.-,,m :l conMruc;ãa dr um;a llli''~ie
dadr mais jullita. !k"m !<>C upeLjuenur n;,t dheu.;sllo. r,;ige 
um n1J\"O quadrn partidârio, rara que Indo mundo so:aiba. 
quem é quem. e a ~nte finalmente cantinhc reia dir~~:il 
caminhad:1 d;a recuperil\ià,, detno:rAtica dr5.111C Paf:a. Não 
M conlradição ni"'IJ. 

O Sr. Od.tr Soarei- Entendi. tambtm. face as suas 
Oltimas colocaçõrA. que V. Ex• i: c:onlra o imobilismo. in· 
elu!ii'-e partidário. o imobilismo d:J ~w;io. o imohilismu 
partid{trio. u imobilismo polllico. J:.ntend~ tambi-m, rac:e 
a !i colocillil\e"' que V. J::x• fo .. - eu vd taria a ase tema 
que nàu 6 pequeno. psnquc: é um rema partidi\rio c a huse 
da democ:rBLis siio 011 partido!i-, eemc:onseqUC:ncia di!i
IO. eu estou &:ntendendo que V. Ex• - repilo -. e!ità 
rompendo o acordo e. panarno. q uandu o acordo ~ ror· 
mulada. ou subscrito entre os moderados e o pensamen
to de v~~~.nguarda da PMDB. dentre C55C pensamento em 
que V. l:':x• se insc~"'C· que V. l!ll• e~tA. de certa forma. 
Pl'\.'1f.ando o nã.a ~tornu du Deputado l:\y55CS Gulma
riles it pre5idCneia n..:ional du PMOB. 

O SR. JAISON BARRETO- V. F.x• está oonfundin
du. f.~11c um pro~rama rartiditriu !!Obre O qual n6!1i lo
dos nos identificumo!i. 

O PMDB tem um rrograma de Partido aceito p<'r to· 
das us correnle'S. ~: aqurlr~; 'te'lores todos. conflitunte1 em 
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muitOll aspectos quanto as neceslidadel do Pala. estio de 
pleno aconlo oom aquele prosr~~ma m!nimo do PMDB. 

luo não tem nada a wr, ou tcm muito pouc-o a VCJ' 

com a con!ll.ituJçJo de dirot6rio ..Uoolan<:es fazem parte 
. de )'lroblemas internos da vida panidAria. E, nlo .erA a 

,...jleçlo de Pmidento Uly1101 Ouimaries, ou a\t a IUI 
iubsdtuiçlo. ou a compo!ido da u.ecuti va. que vai dizer 
ao PMDB qual o oaminhu IIOI!uir. Nóc nio a<roditamos. 
incluli.,., de que elllllpete III álpulu panidllrias maran 
impondo prosramas. Ati mesmo o proJrama do PMDB 
diz que ele hil !IC ser ••pirado das ba~~es. De modo que eu 
joao muito maia nos mititante.lli, ROJI movimentos sociais, 
no movimento jow:m, no movimento dl!l nni'hcres, num 
Pedi'05o Hort"- que •io definir, junto a populaçlio, quaiJ 
"" caminhos que a lociedade braliloira dewra quir 
para encontrar suluç&"S para os KUI problemu de muito 
tempo. 

De "modo que eu aceito o desano de V. Ext Estava que· 
rendo. de alguma maneira, me emol\1:'r num problema 
de orcle'm parridAria. que tu aiA& nunca Fui um eSIJI'I'L 
Confesso. inclusive. àiso aqui com toda a tranqUilidade: 
nlo foR a testitura dos partidos polllicos. entenderia 
que o PMDB. - e v.;ja bem. em que isso implique em 
nenhum desapreço ao Pre1idente Ulysaes Guimarlel
cxiairia uin politico com rilais \'ido ck rirundcr.. mais mo
derno. com dbcuno mais atuaJjtado. para que pude.Me 
acompanhar Q5 necenidades que vlo ... 

O Sr. 04aelr s,... - V. E<' oun•'<lrdaria. cntio, 
com lll minhas c.unstataç&.. 

O SR. J.USON BAUETO - Niio. F.u nlo tenho o 
que aconder. n!llo sou um bomem pre!IO a 'liames outros. 
que ni.o as minhu convicções. Aaora. entendo e defen
do, no momento. a rcciJndw;ilo do Presidente Ulyues 
Opimarie' pel,. ,.,.;ç.,. prestadOII ao partido, e. tam
bbn. porque ele representa u con~enso dentro da frente· 
partidi.ria que nós somos. · 

Veda V. F.x• que estou explidtando bem. fosse outro o 
quadro partidãrio. .. 

O Sr. Oolldr Saono - V. E•• atA me deiiUindo con
fuso agora. 

O SR. JAISON BAIIIlETO - Não atou nlo. Mas. 
entihl. eu tomo a repetir, para quo a imprensa oUÇa, e 
nio deturpe o que eu disse. 

O Sr. OUdr Saono- V. E•• disse, em oeu di"'u
que condena o consenso. 1:::. asara. V. EK• j6 e a favor do 
c:onaenso! 

O SI.JAISON BAUETO - Eu defendo o con,.nso 
dentro do PMDB. maa nlo defendo o consenso com o 
Governo. Sio duas coisas distintas. t. nisso que n6s dis
cordamos. 

O Sr, Oüdr Soono - Nlo, nio dio:ordamoo. Eu es
tou const11tando. V. Ex• disse isso no seu discurso. 

O SR. JAISON BARRETO - Defende o eonaenso 
dentro do PMDB. Votarei na chapa que oo companhei
ros acharem. que di1 tcsptito l repn:sr:ntatividade de \O
dos os ~etores do PMDB, mas di.::ordo daquele~setores 
do Partido que defendem o con~~ensn puro e simples com 
o Governa. Enquanto ase setor nlo eKplicitar e o que 
quer tradLLLir com o chamado consenJO. eu. em primeiro 
lugar. sou tontra. porque acha que o con~~enso pode vir 
com o Oo-.rtrno. desde que u.plidtada a propn~\a de re
forma cslruturada à !lociedade brasileira, que estejam de 
11cordo com o prD8f"Bma do PMDB. porqft do comr6rio 
fazemus um acordo na ajpu)a e o povo não aceita, nio 
admite. nl.o aplaude c não vai BC'atar. 

O Sr. Ododt Soolft- I::U·"''adec:o a V. t:x• e quero 
diur-lhe que lhe ~ho um srande aptOÇo e. •a realidade, 
8.5 colocaç&!l que V. EK• raz. realmente slo procedentes 
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do ponto de Yi&ta de V. Ex• Na realidade eu queria ape
nas asradecer esta oportunidade do apanel-lo .. 

O SR. JAISON JAIIIETO - Nobre Senador, eu 
posso levar esse mesmolipo de preocupaçl.o para dentro 
de PDS. E•ille um con«ito. boje. clato. evidente, Ra
arante. dentro do PDS e dentro de Ooverno. O Presiden
te da República. del' .. dendo as eleiçi5a diretas. amplos 
M:IORI do PDS. de sovc•nadores que cu eonbeço, inclu
sive de Santa Catarina. defendendo eleiç&s di retas r: o 
PDS imobili••do. num enorme eonftito e perpluo, por
que a espera de ordens. enquanto a N aç!o toda .. ,, • 
uigir uma po5lura abc-na. dcmoc:rilica. a favor du 
eleiç&s direiJQ e não ..,. colqio eleitoral, condenado 
hoje pela Naçlo inteira. indusive poroeiOICS do Oover
no e do PDS. que o acham ilesftimo e que nilo vai permi
tir a eK.'Oiha de um Presidente da Repllblíc:a qut niio pos
~alliudar a ~raro Pais da crioo. !;)e mode que os Panidus 
rwlrticos nio podem ficar infensas A crise que corre ü 
r.,ra na sociedade. A crise atra,-epa e perpaua todo5 os 
Partidos pultli«~s. o que nio invaUda. nem ilegitíma ~ 
nem torna efetivos 01 Panido1 do Brasil. Muito obriaa
d"" nobre Senador. 

O Sr. Hlla Gool,... ·- Permito V. E•• ~m aparte? · 

O SI. JAISON BARIIETO - Com o maior prazer, 
nnbre Senador. 

O Sr. IUUo Gttol,...- Senador Jalson Barreto. V. &• 
t~ti fazendo um diSC"urso em u:se. a respeito dos princi
pio~ em coigs s,erais que 1e IC'omodam em qu .. quer cir
eunstincia burocrl.tica. E o Senador Odacir Soare& quer 
trazer V. Ex• ao problema do chio ... 

O SJI. JAJSON BARRETO - Eu conheço! 

O Sr. HIIID Gttolrao- ... para qucstillnculu de mAqui
na burocrAtica, o que ~ inteiramente secundi.rio. Eu. 
c:omo V, l:!a•, nio dou arande apreço a casas confusões. 
quem f: que vai ser o Presidente, o Vice-PKsidente. o 
Sa-rttairio-Oeral. se vai ficar «~mo ParA. com Pc:rnam .. 
buco. O brasileiro não estA coislwma alsuma interesu
do nem: assuato, em eoisa aiJuma interessado niuu. O 
povo brasileiro CAtA 6 inlerellldo nas no&!ll& posiÇÕes 
corn ref"erincia aos granda problemas brasileiros. E 
acho. Senador, que o PMDB apontou o caminho pa11 a 
mudõinÇB. ou rnanutc"'Bo do modelo econômic:o de todo 
n.ce rempo, é a awmbJtia constituinte. Eu acho que 
quem tem de decidi• 01 d .. tlnos de Pai• 6 o prbprio po
vu, r: isso dr: só pode flller atn&ves de uma auembl~. 
COn!ltituinte, e Hllle O meu temor com relaçl.o li Argenti
na, porque j6 não t a primeira vez que a Aqentina faz 
uma eleiçilo pllra Prosidente da República. um espeticu
lo muito bonito. mas euc: Presidente da RepO.blica vai fa
ur o qui. se nio h6. ainda cana magna que ddirnite. ex
plique, exatarnentr:. qual o modelo econ6mico e social 
que a Arsentina vai adotar?Quer dizer. o novo Presiden
te uti deito. mas nlo hi ainda constituição para que ele 
<umpra. Eu a<ho que V. Ex• estA defendendo ta nra=ssi· 
dade dr:ue posicionamento ante os JrandCI problema5, e 
nio disanindo se vai M UlyHS. se nlo vai ser Ulysscs. 
E acho que o PMDB. o no!I§O partido. que6uma frente, 
C'\1mO o PDS também ~ uma frenle. aqui tudo 6 frente. 
n.ilo ttm I'IC'Rhum partido realmtnte unanimemente ideo
JI)sico_ J'l)is o Brasil ni&J tem mesmo. porque podia ter o 
Parlido Comunista, c este 6 cawdo. ni.o pode ler. End.o 
se nós &OmOI fnnte, eles tam~ d.o. e V. F.K' jâ mos
trou 1ambém as dificuldades de cunvivéncia que eKistem 
IA. Ma~ V. E<' cstiabordando um tema da mais alta R· 
Jcwánda. a>m 1randc7a, dt srandc oportunidade e pro
fundido~~de. V. EK• deve continuar seu discursaR. 

O SR. JAIIION BARRETO - Maa. nóc acoitamo• 
democraticamente 111 provoc:aç~ dtt nobre Senador 
OdKCir Soares. que 6 sempre JimpAtico. 
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O Sr. Hlllo Goelrao- ... e con .. nar l parte sobre • 
aas queslhlnculazinhas de mAquíma burocr6tica. 

O SR. JAISON BARRETO - Mas, eu CdDtinuaria. 
Sr. P,..;dente. Sn. Scnadoreo. ainda •oltando l preocu· 
pado do Economista Celso t-·unado que expàs isso em 
reuniilo de óra:io de partido. denunciando as contra
diçÕes do modelo e as ncmoidadcs do partido ,. 
debruçar .. rdadciramente sobre aquilo que soro. que 
causa as distorções da vida brasileira. E1tou me apro
('riando daH idt:ias do ilustre economista, que afirma que 
eJEi!lltt: quase um plano de destruido das forças econ6mi
cas brasileiriiJi, arquiletada extrafrontciras para reverter 
o Bralil ~ <ituaç.ilo de pais oubdesenoohoido e neocolo
nial. Num opllw:ulo af publicado- e cu me dispensaria 
at6 de fazer maiores colocaçôe5- fica denunciado o tipo 
de manobra que ~ usa normalmente para desestruturar 
a eçonomía de qualquerpa(5 na periferia: •a privaçlo de 
mat6ri.a:s-rrimas ou insumos inlei'RK<Iiârios. a privac;ilo 
dJJ m.ii&J-de-ohra por meio de aliançp tntre oa:lindicatos 
patronilis e os sindicato• de trabalhadores.. a prinçio 
dos meios de transporte. a privadk, de mercados e a pri
vHÇI.o de crêditos. al6m de acordos de longo prazo com 
seus compradores, ""dumpins5" e hoiootcs. 

Às m:inobras d3!i muldnacionaJJ. ji denunciadas 
vjrias vucs rm discursos r~.-itos na Cimara c nn Senado 
a re11peito do comportamento da trilateral. Pois muitn 
brm. isso tudo vem ocorrendo no Brasil. 

A privaçi.o de insumo1 inlermed.iirios, como o urinio 
enriquecido. para e\·ita.r o arranco bruileiro no domlnio 
do conhecimento da energia nuclear foi objeto de intime- . 
ros ac:ordos bilaterais e multilaterais envolvendo o Brasil 
e procurando entra\'ar IC'U dclenvolvimento denlflh:o. A 
privaçlo d&JS meios de trana;pone, atravh., inclusive deli
la pollth:a 10bre o terc:ciru mundo, feita atravl:s de dois 
famoiOS "choques do petróleo", Nio podemos ;,norar 
que •e rem sido mesmo o argumen\0 preferido de Dei
rim 'NeUo para I jufitificaçlo do &acuso de IUB politica 
n:ondmita. JA a privaç.ilo de mercados tem sido pritica 
antiaa de eliminaçlo da c:re5cente capacidade c;ompetiU
va do Brasil nos mr:rc::ados internacionais. pela IJ101içlo 
de sobretaxas no5 produtos bruileiros de maior u.por
taciu, especialmenlc manufaturados. ISJiU vem aconte
cendo em rdaçlo 1 vério5 produr01 bra5ileiros. 

A priva~o de utditos no corrente ano corrapondeu 
a um vish.-c:l en~:unamento da corda do Braliil nos Cli

forços de ampliação de sua inDutncia internacional na 
África e no Carihe e dos enuios de independencia em re
laçlo aos piÍ!iCS liQCialistas. 

Grande parte dmas medidas 6 o que n6s estamos de
nunciando, roi tomada sob a eufemismo de razõe11 mo
rais 1Uperioi"C5, como, por exemplo, as pm!ibes do Go
verna Carter, ern nome dos direit01 humanos. ~a verda
de as diladuras latino-americanas nunC'I preocuparam 01 

Euados Unidos ou as demais nações Uderes do mundo 
ocidental, a n!o .:r quanto A efiC'iá1eia de seus sistemas 
repreuivos. Rec.mheeer isto nlo implica em aadpar o 
movimento de 64 de RUS t:rimes am1ra a pesSOll huma
na. que foram hediondos. 1: Preci1a que se rec:onheça 
tambàn, que ao lado das violencias contra a dignidade 
humana, e con"l'i'llcnda com o bru\al rr:crudaocimento da 
corrupçlo e do c:firntelismo. de que sio provu 011 in'Cime
rot escãndaJOt que com cerra rqularidllde vim a tona. 
alguns projc\os bra,iltiros de dar:nvolvimr:nto a~aba
ram por colocar o Bra5il na catcaoria de potencia emer
pnte. "6s reconhecemos este fato. (!!!to fez. com que o 
governo brasileiro. emanado de um 1olpe de estado de 
dircira venha. por imposiç.ilo da5 lei5 da dial~ica. se 
transrormando sradstivameme em seu contrArio. O 
trans.plantc de ind6!d:rias m un'maciona."ls modernas para 
o Pal1 obrisaram o Si5tema l formado de mlo-de-ohra 
cspec:ializada. capa;c de. uma vez independente. patroc:i
nar o desenvolvimento autónomo de no• o..-onomía. O 
proceuo de concenrraçào ds economis r.unbint gerou 
capitais Jl&rticulares nacionais que. para ae exp11ndir, 
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dlocavam·se freqUentemente com os intere&sa~ do colo
nizaclar induotrial. E aoapoucos ..... ..,.n;..,. todos fo
ram impondo, no Brasil. a necessidade real da implan
taclo de uma politica externa indepcndenle, jA virias ve
zes manirestada pelo Ministro Saraiva Guerreiro. Entio. 
o somat6rio de todos cuet. fatons foi conformando o 
protU!o de abertura, poi5 a par da nea.'Hidade de Jeaiti
mHÇio do rq:ime e do modelo, a hipótese de rompimen
to brusco do modelo nunca pode Rr descartada inteira
mente. Maa para tornar-se efetiva - o essa é uma das 
~reocup&Q11ea que !<mos- nccwilari. de forte apoio oo
ciBJ, que s6 se c:onSC!lUC com 11 particlpaçlo espontllnea e 
entulliúda da populac;ilo, num li!itema politico institu
cionalmente aberto. E i•so vai aer difJcil acontecer. 

Aí. entro nu palavras finais da meu pronunciamento. 

FeitaB todas euas diJresões de cariter vestibular e 
tll<todaldgica. c ainda .,.....ido pelo t<mpo para apro
rundar e•a dipessiia, cremos ter chepdo o momento de 
colocar uma cumieira em tod01 esses pressuposto•. e in
dicar o que acreditamos ser umaaalda para a C"rise. Para 
que ae poua orpnizar-IC em tomo de uma arancle rren
"'· a I!Odedade brulleira ~rec:ila dcl<clar a natureza do 
inimiao comum. Em ra~e anterior rec:cnte de nosso de
lcnvolvb:nento polbico, esse inimia:o comum roi a nccp
cionaliclade. Eis por que. 11~ ls visper11 du eleiçileo di
retas para 01 pemos estaduais. o arande chamamento 
i populaçio e ii forças IOC'iail era Jibcnd-demOC'rAtico, 
ou seja, pelas liberdades Fundamentais de pen5amento, 
de a: pressão do penumento e de imprensa. a111im como 
de participação popular na escolha de seus dirigcnte1. A 
oociedadc bruileira ji l"elpondeu de modo unificado l 
paJavra de ordem da dcmocratizaçlo. E ainds continua 
insistindo. cobrando eleições di retas. etc. Embora ratem 
ainda muita.aseqUelas de arbítrio. as resultados eleitorais 
da Çoca demonstriU'Im que a privação da bõerd.ade era 
apenas um doi indicadora vil(veis. de uma crile muito 
mais profunda. Hoje. jê sabemos que a sociedade brasi
leira tem dois srandes inimigOJ. que sJo as pte~~~ões ex
temas do imperialismo pela via da dfvida C'JI.terna e as 
presa&s internas do se\or financeiro, pela via dOJ juros 
alto•. Qualquer sol~ da crise nacional passa pelo 
combale ou disciplinamento dCSICI dois selores. Qual
quer outra soluçlo sed. protelatória. Conquanto alguns 
adiaJneniOa sejam possfveis por intermklio do sH&•u:io 
impoo10 1101 meios de c:orn~ni.,.çio de ,. ..... 1anto 
pelo que resta de arbltrio. quanto pelo controle da inror
maçlo sob a ameiÇ'a de privaçio da publicidade, a so
luçlo necessária, q11e ac:abar.G acontecendo. e lemos cer
teza de que iii acontecer conosco ou c.-ontra nôs, tcrl 
uma violencia diretamcntc proporeional t irritaço\l cole· 
tiva e ao volume de mar&inali~:a;ilo imposto A sociedade 
brasUeira JJCIO retardo na wmada deSMI decisõt~. 

A crise mundial envolve trh grandes bb:os: o 
capitalista-imperialista. o socialista e o terceiro
mundial&. E n6s ~re:i .. mos. 111roveir.ndo o e~<emplo 
dado peJo Advopdo Sobral Pinto, di~Lnir e~~ses proble
mas sem preconccilos. sem intolenincias. O mundo tem 
democraticamente discutido iKLo. E este Pais. para 5e to r
nu uma Brandt: naçlo civilizada, 'Lem ~ diJwtir SC\15 

problemu, nàa pode se ilhar como uma avatruz. baixar 
a cabeça. e discutir os problemas mundiais que af atia 
serando a crise bn•ileira. EntLl, existe uma di11tinçlo 
c)ara e um connito permanente entre o bloco eaphalista
imperilll1ista, o socialiata e o ten:elro mundilta, c no\.em 

que eotou apena1 ""atando o falO. aindo nio IDmei po
sil:io n•te pronundamento. 

O primdro tem seu fundamento na propriedade parti .. 
cular dos meios de produçio: o qundo. na propriedade 
1ocial ou estatal det~ses me&mos meios. enquanto que o 
terceiro incorpora uma multiplicidade de formas miatas. 
Em perfeito. aimiUIUde oom e .. a realidade de atcrna. a 
economia brasileira é formada de um sctor partic11lar he
aanonizado pelas, multinac:ionahi, um aewr oconõmico 
dirigido pelo &t&do e um setor representado pela5 em-
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)msas paniculares risorosamente nacionail. Eua reali
dade~ produto de um proceso hi&r6ric:o perlllelldo de lo
tu IIOCiais em que a hesemonia, inómeras veu~~, trocou 
de miDfi. ~e~undo a marcha do proC'•o mundial. 

A empre51. particular ri&oroaamen.te nacional & a qlle 
esti maill próxima da tendencia natural de n0110 desen
volvimento. Mas aslend&IC"iall à concentnaçio fizcrarn
nWi preSBs das multinacionais ou du estatais. Aslim 
como ocorre cm nfwl mundial, onde aradativamente se 
prepara uma luw de sistema contra sistema que c:hanta
aeia O!lo pal~e11 do terc:ciro mundo. tam~m dentro do 
Brasil uma colisin vem-se preparando, há lonao tempo 
entre as rorifi.S defensoras das empraas e5tatai& e as 
(orças dcfCDSOra11 das empresas muJtiniM:ionais. poi\ slo 
elas - e não as particulare1 nacionai1 -- que slo produ
tos du tendf:ncia concentracioniRia da economia. 

Atraví:a da privat;ão do ortditos c do outras formas de 
eliminação ck concorltncia. a& multinacionais prete.n
dem reconcentrar a •ua renda, no Brasil. pela aquiaiçlo 
das atalaill brasUeiras. A empresa privada rigorosamen
te nac:kmal participa desse joao como simples ma~~~a de 
manobra. pois os problemas nacionais, ao contrArio do 
mito que se procura esubelecer a eiiC rapeito. não de
correm do crescbnenlo das estatais. mal da concenLnçlo 
em geral e prin&:ipalmente as multinacionais.. cujas carac
terfstic3s principais. ao contrArio dll da empresa estatal. 
segundo Nelson Wernec:k Sodrt. ~ a "nlo realiziiÇ'io de 
seUA lu.:ros dentro do Pais''. 

Ao polltiC'o compete posicionar-se ncue confiito. M

aundo os dados absorvidos do real pela sua consciincia. 
Setores suvernamentais hegemõnicos. que &ào os mante
nedores do modelo e do resime têm optadu pela crescen
te lnternacionaliltaçio da cconomi:l brasileira. talvez IOb 
11 crença de que essa marcha ~eju naturalmente inexorã.
vel. Sós, de noSAP pane. situumo·l'kJS na VCI'tentc: oposla, 
que acredita que 111 forças da nacionalidade, buscadas 
nos sentimentos de justiça IOC'ial c de isualdade almeja
dos pela populaç.lo vão triunfar tanto contra o que n:sta 
do arbftrio. quanto contra a intemscionalizac.,io depen
dente e periRrK:a do capitalismo brasileiro. 

E~ iuo que nós estamos preaando. com todos os ri~o
cos. porque não adianta quen:r re10lvcr uma crille brutal. 
um clima de ~anvulsão socialeom arranhaa DOI privii
Bio5, e nos grandes interesses que predomlnam aqui Fora. 
mandado• aqui dentro e comandados I& por fora. Defen
demos a nacionalização dos baneo~. E nlo hã neh11m 
brasileiro. hoje. que não pense assim. O próprio Gover
no, de: vez em q1.1ando. ameaça inrervir porque sabe que 
nlo há com,,l tirar o Pafs cto1. c:rise enQuanto esae~ bancos 
continuarem vinculados a interesses estrangeiros; o esta
belecimento do monopólio cstaud do corMI'C'io exterior. 
porque o PIÜs não pode continuar plantando e produzin
do para que eles se apropriem do trabalho d~s trubalha
dl)I'Cfo cm benelk.io de grandes empre-.a.$ inlernaciona&; o 
drsconbecimenlo da dJ'vjda extemu (pelo de!L"Onheci
mento da sua les:itimidade). porque não hl nenhum bru
sileim com um mínimo de informaçillo. que admita que o 
PHis possa pagar a dlvida que tem, porquu alêm dÍ!IoSO o 
c~ to !IDCia.l6 in'Nporti'4el, a intranqUilidade f: um fato, e 
ialo vai gerando uma i:nsaLisfaçilo e uma convulsJo in· 
controUiveJ~ o rompimento det~ses proceasns de inte
&raçiocnm o .,.c:ro de defesa do Oc:ident<. rorque o Pais 
nio pode mais ftc.r submetido a correntes qlle se dqla
diam li fora. aubmetcnda os interc:ss. nacional& 11. um 
conDito que não nos interessa. no momento, discutir; a 
realização de uma reforma agri.ria adequada às diferen
tes reslões brasileira!!. Inclusive isto vai a.»nteo:"r e nlo 
depende de temf'm a enfrenlar. NÓ!I W.'Rh1S chegar ain
da, ate pars, à nCIX$5i(ladc de na..::íon.iJiiu.r muitas em
presas multinacionais. CJJmo aconteceu em paf5a demo
cráticos. incluRi\IC do Ocidente. e que slo responsâvoi11 
pela derendenc:ia extern11 e pelo crescimento da divida. 
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Os palsoi que se libertaram da tutela do imperiali1mo 
~esolvcram leU& 8ravts problemas IOdais. como 01 de 
liiÚde e de a:lucaçio, de moradia e de transporte, de ali
mentaçio e .... olho a travá de modld .. dcs .. espkie. E 
nio adianta preconceito, não adiantd se eRCOndcr tcmen· 
do afirmar aquilo que se impõe como a consciência na
cional. 

Nilo vemos corno o Braaíl po51a ficar intoc:udo por 
essa tendC:ncia geral da civili.r:açlo modema. atrwés de 
tréJuiUI, con!iCIIsos ou capitulaçôc. vergonhosas. 
~ Cl)In esta vido preliminar que ftOJ predispomos ao 

debate dis50, que nós. entcndem05 começa a clarear 11. rei
peito da5 soiUçÕe:l da cri11 bruileira. 

Sr. Presidente. Sn. Scnadotei, muito irato pelo 
avençar do reinpu. (Muito bem~J 

O SR. PRI!SIDENTE (Raimundo Parent<)- Conce> 
do a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Car
doso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
(PMDB - SP. Pronuncia o •"'uime disc:uoo.) - Sr. 
Prooidcnte. Srr. Sonadoi"CI. 

Em carta rwmada !'<la P"'iclenl< do Centro de Tra.,._ 
lho lndigenilta. professora Sylvia Caiuby Novaes. 
membros dessa entidade, da A•oc::iaçlo Bruileira de 
Antropologia e da Comissiio Pró-lndio SP. transmitem· 
me suB preocupacio. à qual me aHOCio. com violaçõa 
pratic3das contra o lerrltórin e DK direitus dos (ndios 
Saleli:~M a• i. 

Conforme dC'ICumentaçio anexada pc:la rrofc:ssora 
Sylvia, desde maio do corrente ano eSRCS srupos indrge
nas da Amazónia lutam na Jus~ para JU$lar a dilapi
daçào de seu terrilc\rio pela empresa estatal rrance5a Elf 
A.quitaine. que ali realiza trabalhos de prospecçD.o de P'-"
lróleo contrKtado• com • PETROBRÃS. 

O ris.:o. ne$te caso. vem recaindo antCfl de tudo sobre 
Di Saleri-Mawé. Os ratOfl. q.ue. os levaram a recorrer ê. 
Ju!ltic:u remontam a agosto de 1981. quando uma subsi
diária da t:lr Aquitaine inicitJu trahalhO!I de levantamen
tosi,;mosrãrJCn em sua11 terra,;. Cerc1:1 de 200 quiJõmetros 
de estradas Foram abertos. com clareiras de tlis em tlf5 
quilómetro• para pouso de bolioõpteros. Albn do pró
prio movimento de homen11 c mAquinas, as C'l.plosCiea de 
dinamite cauuram plnico nas aldeias e af'ugentanm a 
caça da região. 

Preoilionada pe\011 lndios, a FUN AI mandou l 6roo 
um runcionlrio Rtl.. que constatou os prejulzm e 
avaliou-os em cinqUenta milhões de cruzeiro~~. O presi
dente da Fundaçlo. no entanto, desconsideranda o rela
tório de stu próprio tCcnico,IIC\·ou aos rndios urn.cbeque 
de cinco milhões de eruzeirm. Na mesma ocm.\lo.. para 
tranqUililá-lo!l. mostrou cópia de uni oonvf:nio assinado 
naquc:l._. di•• entre a FlJ~Aio • PETROBRÁS. onde,. 
rq;ulamenta o procedimento a ser ohscrvado em casos 
de pe~qui!la e tuvra de petrôleo em lc:rr:tf indlgenas. Toda 
a @.ltran\iK ph)J\iciada por eue con'lénio f: que <'S lndios 
~eriam U\o'ilado,; com alguma anteeedén..::ia dos e,;tragos a 
serem cau!lad(l!ol em sua'i lerras. E mais. segundo o ""nve
nio. cabee•<lu•ivamcnleil Ft:SAI d PF.TROBRÁS fi
xarem u indenizaçôe5 a Krem paga~. sem audi2'ncia do5 
indi01. 

Juridicamente nulo. ror incampallvel com o EstatuiO 
do lndio. ase mesmo convénio roi dC5respeitalkJ pela Elr 
em siJU RC'gunda incur!ilo no território Satelt. em se
lembm de 1982. Mait 144 quilômell'OI deKtrada5 er:er
c:a. de 100 clarciru abcrtu. ca111aram nova deva&taçlo 
das espf:cies VCSC'tais e animais que a~o-rvem de ba111e à !llb-
lislhk:ia dos fndios. 

Eil por que os Saterê-Maw6. lançando miio de um ins-
trumenlo de resistbda qur IIÓ reetnteme.nte romeça a 
ler usedo relas sociedades indfgcnq hruillriras, estio re
clamando na Ju5tic;a a interdiçii" dos trahalhM da Elf. 

Esta narrativa eontri,;tadora fala por si mesma. Aaes
ccntaria apen811 minha indignaçlo de conM.atar qiJe nio 
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aio posseiros ou fazendeiros incultoa. mas duas COJPO• 

raçõn estatais altamente sor•Ucadas, com a cobertura 
do órgão do Governo brasileiro inaambido da defesa du 
populações indllmu. que leYam adiante ..,a r:spkie de 
mauacrr:. 

Recuso-me a acreditar que seja ate, inevitavelmente., 
o preço a paaar peolo aproveitamento, que H'i necessArio, 
dos recursoa naturais da Amazónia. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE ,Raimundo Parente)- Co..,.. 
do a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun
cia o sesuinle discurso.) -Sr. Presidente, Sr1. Senado,.., 

A capacidade produtiva dus qricultores brasileiros b 
verdadeiramente surpreenderne. Ao mfnimo atfmulo, 
rugem de: forma que ultrapiUUill todas as apa:~ativaa. 
lendo lOtai radio aqudcs que vCem na agricultura a fon
le de riquet.a çapaz de: retirur o Brasil da situação humi· 
lhante de pen6ria em que ora se cnc:onua. 

Sem qualquer tradição no plantio de soja e., sobretudo, 
sem dispor de conhecimentos t6cniCOi impresc:indfveis à 
boa cultura. em poucos anos o Bruil se tomou o segun· 
do produtor mundial de soja, fato que surpreendeu o 
mundo inteiro, especialmente os norte-americanos, at!o 
hoje os maiores produtores desse grii.o. Fm meu Estado, 
sem maiorC& apoios, o cultivo de maçãs de inigual6wl 
qualidade dtmonstrou, cm pouco1 anos, que facilmente 
poderemos. nu.'i lornar aulo-JUiicirnlrs nessa fn.lla, qur 
tanto pesava em nos5a pauta de importaçõel. 

Há quauo anos a agricullura brasileir.t sofre amarp· 
menle, sobn: eh• ae ab:l~endo toda sone de infortünios: 
desvastadoriiS enchentes que causaram prejulzos e dano~ 
incalculâvei1 nas melhores terras do Sul; seca prolonga· 
da; innlh;ão de 200'1: explosão de' preços dos insumos 
qrfcolas: drlu.tica redução dos subsídios num instante 
em que os juros bancArias atingem proporções esmap· 
doNs para 11 ccc.Jnomia nacional. 
~um momento dos mais sombrios, ocorreu incspcra· 

da alta na coLa.;ào inlerna";onal da soja. sobretudo em 
face de uma quebra da ordem de 20 milhões de IOneladu 
na produção norle-amcriçana, o que nio se dava desde 
1930, j6 se prevendo para a próxima safra r=orde de 
produção naquele pais. 

Bastou CSIB inesperada recuperação de preços para 
que. a despeito das candiçaes adverJa.~ que vim enfren· 
tando hâ quatro anos de vacas-magras para que se preve
ja para agora a maior safra de nosso Pafs: scsundo esti
mativ .. dos Estados Unidos, poderi alcanQir 15 mihões 
de toneladu c, sesundo câlculos do Minist6rio da Asri· 
cultum, chq;arã a 16.5 milhões de toneladas, mais uma 
imprasionante demonlitraçi'io de nossos qriculton:s de 
sua exccpci011al capacidade de lnbalho, mesmo em c:on .. 
diÇÕc!i dafavor6.veis e sob riscos gnndcs. como aqueles 
decorrente~ dos juros ek."'rchantes. 

Esse um raultado que mcreçe uahaçio, pois as 
sombrias perspeclivas de insupurlâvoi5 problemas no 
abastecimento alimcnlfcio intcmCI se 1omam fan1asmu 
do passado. Com toda razio o Ministro Amaury Stabile 
tem declllrado que o ••grande trunfo da agricultura 6 a 
tc:C'U~mçiio dm produ li)! no rMn:&do ina:ernacioaal". 

Ora, precisamente quando re~~~ll.adus do auspicioso• 
são anunciadoa, ampüando-se a Arca de plantio, 01 pro
dutores de sojl já K imranqUilil'am com a nefa..lll peno 
pectiva de novo conr.co. o Governo se apossando de 
substancial parcela do aforc;o empreendido, numa au. 
tmtica desapropriação do justo lucN almejado pelos 
agricultores. 

O Sr. Delfun Nollo tan reitorado que o oubsldio qrl
c:ola ~ extrcmdlllenre pcrniciOAO, buscando usim justifi. 
car os drúticos cortes a ele imposto, cm deoorrincia de 
a.ig!ncia5 do fundo Monetário Internacional. Da mes
ma forma o Ministro do Plancjammto condenou cm 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

oportunidades diversas, quando Ministro da Aark:ultu. 
ra, o confioco C>~mbial dOI produtoo qrlcolao. 

Mas, 1inais virias Inquietam os qricultores, ji temo
tOJOS de que o audacioso esforço emprcendJdo venha a 
ser aniquilado por novo confia que carreie pua os 
sempre va1ios cofres pllblicos o lucro que recompensaria 
o esforço empreendido no lel:or, e os fiscos ICDI:pre ine
renles A agricultura. 

Sr. Presidente, caff: e cacau jA estio submetidos ao 
conrJKO e a &ua utensio, contrariamente as atirmalivas 
feitas pdo Governo quando apavorado pela pane no 
abastecimento interno, A soja teri. o sentido de provo
(:IICio, verdadeira convocaçio ao desespero do setor de 
onde, mais uma vez esti comprovado, poderemos obter 
os recursos necessirios à nossa economia, cuja l'al&ncia 6 
universalmente conhecida. 

Em deoorràlcia de sua ameaça, oriunda de um Gover
no do qual tudo 11 pode eaperar, em face do poder dha· 
torial do Sr. Delfim Netto. os qricultora de soja estio· 
se mohili1ando para o mais cn&gico protesto contra o 
confisco, caso este wnha 1 se consumar. O PMDB 01 

apóia intesralmcnte c permitiu 101 produtora a elabo· 
ruçlo de plano visando l mobilizaçlo da opiniio pllbJi. 
ca, especialmente dos agricultores de Iodas as resiõc•, 
para a mais en6rgica reaçiio contra o confisco que cst6 
sendo almejado pela autoridades governamentais. 

Sabemoa que o Ministro Delfin Netto é detentor de 
poderes ah!i('lllutos. lgualmen~e, sabemos de como o ne
faslo Conseolho MoneiArio Nacional em reuniões Eelcfõ
nica5, adota medidaa de rcperçussões as mais profundas 
na economia nacional sem maiores prcocuraçltc!l, poi1 
rstA aros1umado a sobrcpor·Je aos PodertS da Rrpllbli· 
ca. 

Seguindo dcterminaçlo do meu partido c conhec:cndo 
de perto o drama vivido pelos qricullOres bru.ileiros 
transmito. desta tribuna, minha intesral solidariedade, 
antecipando o apoio que a eles darei eni qualquer rorma 
de prote!IIO contra a concretizado da ameaça de conr ... 
ca que j6 pesa sobre a soja, 

E ntcndu, Sr. Presidente, que se n confisco vier a ser 
dcncnninado, a de5)'1Cito da "ande mobilizado que 6 fci· 
ta em todo o Brasil, o Consi'Ciiso 'Saciunal deverá reagir 
de forma mais cnE:rgic:a çontra a ditadura cconômieo
financL-ira que nos arruinou. H6 muito se impõe um bas· 
la definitivo a atoli inlquofl c:omo CS5e a que venho mero
rcrindo e, atou seguro. iS&o havcr6 de se dar na hipótese 
do mnlisc:o, pois a opmiio póblica date País atA ama· 
durecida para insursir-se contra o dC!IIgoverno que vem 
impedindo a retomada do crescim'cnto brasileiro. 

Estabelecida a uniio para cuja concretizaçlo traba· 
lham os produtora bra5ilciros, com o apoio integral da 
Opo•içlo e ponderivel pareela at~ mesmo do PDS, nlo 
havcrll como IC impor o arbltrio de um Ministro que !iC 

julga todo-poderoso. E pcrspcclivaswerilo abertas para 
que o setor agrfcola possa vir a dar a sua decisiva colaho
raçlo para o enriquecimento que nos livrarA da humi· 
lhante falência a que ora estA submetido o Brasil! 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. CMuito bem~) 

O SR. PllESIDINTE (Raimundo Parente) - Con«
do a palavra ao nobre Senador Jutahy Mqalhlcs. 

O SR. JVTHAY MAGALHBS (PDS- BA. Pro· 
nuncia o sesuinle discuno.)- Sr. Prelidentc, Sn. Sena· 
dure~: 

A divulpçio doo resultados do <:a~so de 1980 ji n01 
havia revelado os sintomas característicos e indescjbeis 
da aluai diflf:ribuiçln de rendas no Brail. 

Ela demonstrara que a proporção dos que pnhavam 
menos de um sallrio mlnimo baixara para 32,16'1, em 
comparaçio com 60,.SC'f no infc:io da dbda anterior. 

_Do mesmo modo, tamb6m avanc;ara a proporç'llo dos 
que se encontravam no topo da pirimidc salarial: 0,4% 
em 19111 o I,.!N em 1980. 
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Se. a principio, a interpretado dCIICI dados dividiu u 
opiniões, vez que uns viam neles uma melhoria para to. 
dos. enquanto outros profetizavam o desaparecimento, 
da claMe mE:dia, hoje nlo mais IC duvida que eles reve
lam um trille fenômeno de oonccntraçlo do rendu c de 
dcsisualdade entre ricos e pobres, sem dasses interme
dilriu. 

De 1980 para c6, as coisas nlo poderiam ter melhora· 
do. ve-1. que nio melhorou a ...,...._. económica do 
Pais c os problemas de balanço de pqamenlos delermi· 
narma medidas ainda mais contundentes sobre a dauc 
media. 

Nio do, por1u1o, realmente JUrprecDdrnres as reve. 
laçõcs o IBGE, atravk da Pelqui!m Nacional por Amos
tra dr Domicflios. divulp.da& h6 poucos diu. 

Mas. se nio do surpreendentes. elas nlo deixam de 
ser altamente preocupante& para o homem pllblico e to· 
dos os brasileiros rcspon5Aveis, de al&uma mucira, pelo 
Mm-criar de nosso povo. 
~lo pudemos fusir ao racioclnio 16gico que os nOVOI 

dadm dctcnninan: 
Se a politica declarada de m:calo, a pallir de 1981, 

produziu os dramAlicos resultados, que enunL;aremo~, o 
que imaginar relativamente à nova e mais arrochante 
politica oalarial implantada pelo Decreto-lei .. 2.06.5, 
para prod01.ir cfei1o11 ati: 1985? 

Nilo seria esla desesperança ou este temor tambl=m um 
dado possfw:J c confiã"-el para IC' levar lu: maas de neao
ciaçilo de noSIIa divida externa? 

Sa verdade. Senhores Senadora, a -uisa do IBOE 
revela um dec:Aiogo de preocupac;iks e cifras alarmantes 
que poderlamo11 sintetizar. utilizando o editorial de·~ 
Globo" de li de novembro dltimo: 

I) Do 19RI para 1982, a populaçlo economicamenta 
ativa do Bra5il ficou mais pobre. cresa:ndo de 32,16 por 
tento para 40,85 por a:nto o nllmcro de trabalhadores 
que tinha remuneraçio inferior a um sal6rio mlnimo: 

2) 19,4 por cento da C'lassc m6dia (pessoas que aa
nham entre cinco c dez saiArios mlnimm) passaram a 
pertencer BCI continsenle cla11ificado pelo Banco Mun· 
dial CC'mo de miséria absoluta, isto i:. a.alariados com 
renda inferior a cinw sallrios mlnimos: 

li De 1980 para 1982 a populaçllo enquadrada no 
cri~rio de pobreza ab..,luta croscou de 72.28 para 89,71 
por cento: 

41 Embora exilla, desdo194l, alqislaçlo do sal6rio 
mínimo, 21.862.57S trabalhadoreolt48,8J por conto da 
população economicamente ativa sanhava. no ano DBS·. 

sado. menos de um 111IArio mlnimo; 
!') Apenas 1.887.549 BSRHiariados ('~,78 por cento do 

wtaiJ recebem mai11 de dez sal6rios; 
6) Somente 494.2SO peo50as, ou .._;a, 0.99 por conto 

da população economicamente ativa situam-se adma de 
vinte 5Biiri05 mlnimos: 

7) O maior contingente de trabalhadores, que recebe 
mrnos de meio ulirio mfnjmo arA no campo. pois ft!ooo 

pi'Cflentam 2.853.238 pC!i50aS.: 
81 M .. mo no setor da ind6stria dctranslll'maçlo, 

hA 1.69H99 trabalhador .. .....,bendo menos de um ,.. 
16rio c dC!II representam 23,57 por cento do tolal da mio 
de obra cmpresada; 

9) HA mais ltabalhadorcs tem direho I previdàlcia 
oocial (29.944.128)do que axn direito ada(22.981.413~ 
sendo que os menoi"Cfl de vinte anos representam mais da 
metade da mio-de-obra .sem direitos pmidencilri<M; 

101 Dosl7.726.661 trabalhadores que 111Cobem m• 
nOii de um sah\rio mlnimo, somente 4.171.272 contri· 
buem para a prnidCncia social. 

Senhores Senadore.•. 
Pode ~er que 01 n6meros atejam errados ou que a 

amostrageom por domidlio nio reflita daramente a reali
dade do País. 

Mas, mcamo aem cifru. qualquer bom entendedor 
percebe que 01 brasileii'OI atia cada wz mais careniCI 
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de alimentos. de escola, de remb:li011 e de pouihilidadn 
de emprego de 1111 força produtiva. 

E nio se pode deiKar de concordar com o c:olunisca 
Milano LOfln, quando 111n1encia: 

''Tod05 el5e5 n6mci'05 cnlejam. an si. um fato da 
maior gravidade: quanto mais o Paf5 cresce, mais sua po
pulaçio rmpobrea:, o que si1nilic:a di7.c:r que o5 frutos 
do do;envolvimento e11t10 Rendo saboreados por uma 
minoria que a cada dill fica mais rica. 

l:videnlemcnle, eue nio to modelo que conduzirA o 
Pais ao crueimento. A formaçlo de um mercado interno 
fone e li eliminado dos bolsõe5 de pobreza. 

Ao conttflrio, sua permanim:ia poder• conduzir h ex
plodo social e ao impdse polhico.'' (C. 8. de 17-11-BJ). 

Era o que tinha a dit.er. Sr. Preddente. CMuilo bem!) 

O SR. P8ESIDE.''ITI ( R•imundo Parente)- C onc:<
do a palavra ao nobre Senador Galitlo MUller. 

O SR. G.wr.\0 MVU.IR (PMDB - MT. Pronun
cia o !ICJUinte discur!IO)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Como ~:~lava previ11.o, rralizou...se no dia 20 I vinte) do 
corrente a Convenção Regional do PMDB, do nosso 
Mato Grossa. A Convençà,,, Senhor Presidente. Senho
res SenadoreJ, foi uma demon!itraÇio cabal da pujança 
do PMDB malo-gro~~cnse. Houve lula pelo eomando do 
Partido, bem oomo aplaudiu-se, com justiça, 1 açiio do 
Presidente que in1pirava o mandato, o Dr. F.dson Frei
la5. 

Não hl duvida, Senhor Praidenl<, Senhores Senado
res. o Preaidente Edson Frehas liderando o PM DB numa 
falir pcri@:oaa, lurnultuada, quando prcçi!i8vq muito 
equilrbrio, muita c:alma e habilidade para ~hca:ar a bum 
termo, no comando do barco partidâriu, e~pecialmente, 
quando 5e ooncreti:r.ou a incorporado. c i55a m olivou o 
PMI>B. de Mato Grosso. a prestar 5.ignirlcativa homena
lem ao seu anLiJo Prc:lidente c a !lUa digna e1posa D. 
Maria Cindida que muito cooperou para o suC:C!i50 da li· 
derança do !iCI1 querido espo1o, 

l:!st:i. de parabéns, ronanto, o PMDB, pelo not6vel 
Presidcnle que leve até a llltnm dia 20 c que num clima 
de fC5ta. de confralcrni:r.açln e unidade partidâria, trana
fcriu o comando parlid:i.rio ao Senhor Dr. Lenine de 
Campo1 P/lvuas, figura do mais alto relevo da vida 
pllblica mato-gro55Cnse. Tem ele, Senhor Presidenle, Se
nhoi'C!I Senadores, um brilhante "curriculum''. podendo 
5Cf' res.'ialtadu que o nu,·o Pre111idente do PM DR de M ulo 
Gro~u foi. v6ria5 vcza. parlamentar na ãrea estadual, 
tendo sido constituinte, fui Vic:e-Governador do F.1tadu, 
Secreto\rio Geral de um Partido e várias ve:r.e~ aluantc 
na~~o lutai politica• elcitorai1, bem como profes5or cmt:ri· 
to d:• Faculdade de Direito da Uni,·cnidadc Federal de 
Mato Grosso. Conselheiro aposentado do Tribunal de 
Contas do l:::stado, Diretor c redator de vã.rios jurnai5, 
com vãriol'l li'\·ro1 publicados c atualmenlc ~o Presidente 
da Academia Mato-1r055ensc de Letras. 

Com tudo1 esses mt-ritos e outru!li que lhe ~~oào ineren
tes. o Dr. Lenine de Camp.1s Pó,·uu. foi, pelo ..:onRensu, 
eleito Pm.identc: da Cl)TIIiS5lo F.t.cc:utiva do P~1DB de 
Mato Gro~~o~. Com ele foram eleito• os demais ses:uintn 
memhro11 da Comis!'ào Executiva Regional do PMDB: 
I' Vir.:e-Presidentc, Lourrmbcrg Nunes Rocha: 2• Vicc
Presidcnte. EMe,·ilo Torquato; Sec."'"etlrio-<ieral, Deflu
tado l.uis Soares: l•-5ccrct4rio, Edgur ND1Jueira Borges; 
Tesoureiro, Guilherme Gan:ia e, finalmente, os vogai!ro 
Tais Barhma c Antonio EKtolano de Souza. Para as lU· 
pll-ncias foram elcilofl Gastil.o M.Wicr~ f"Jarttim Miran· 
da. Ademar Garcia e J.eonardo Sche~5arenko. 

Mali. Senhor Presidente, Senhorn Senadores. deve-se 
ressaltar, por uma questio de justiça, a pu!iii.çllo correia 
doi c:orrcli1ion6.rios de um modo JCI"al, no transcurso da 
Convençlo, nos embates preliminares, bem como, desta· 
cur a lucidez. c:ompmnslo e srandeza de atitude do 
nobre Deputado 01valdo Roberto Sobrinho que tendo 
1ido indic:ado para ~idente, tendo condições de ven· 
ccr. deliberou, objetivando manter a unidade partidiria, 
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retirar I lUa candidatura, visando O funaJecimento do 
Partido, wmo um todo, uno e lndivisfvel. Envio. Senhor 
Presidaue. Senhores Senadorel. 01 meus mai1 calor010fl 
cumprimentos ao PMDB de Mato Gro110, na peuoa do 
11eu nóvel Presidente, Dr. Lenine de Campofl P6voa1. 
bem como as homeDIIJCDS sinc:eru. ao jovem e brilhante 
político. Deputado Osvaldo Sobrinho. pelo compona
mento ex.cmplar que. lógico, dar-lhe-i. aranda cteden· 
ciais. no futuro, dentro d• noasa agremiaçlo. 

Gra<:lfl a Deu1, portanto, Senhor PrCiiidente. Senhores 
Senadore~, o PMDB de Mato Orouo na Convençlo do 
61timo domin1o. dia 20, c:onscwuiu conquistar um final 
~diz. 

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

O SR. PRESIDENTE (RKimundo PKronle)- Con· 
cedo a palavra ao nobre Senador Eniia1 Faria. 

O SR, INIAS FARIA (PMI>B- PR. Pronuncia o 
•esuintc diiCUno.)- Sr. PI'Ciidentc. Sn. Smadores. 

Oportunamente, dC!IIta Tribuna, iremos falar 10bre o 
Brasil vi4vel. o Brasil que queremos deixar cm tea.tamen .. 
to ao1 no550s decendenlea, àqueles que limo inarredbel 
direitu de e11.igir C5Se m[nimo de todoa 01 que temos res-
pon!roabilidades para com a roisa póblica. 

E11sc Bra!iil que pretendemos legar estA vivendo as do· 
rcs do parto, Parto lento, diflcil, que cumpre a todos sua
vizar p11ra que o organ:i1mo nacional nilo se res5inta de 
seqtlelu inde~6vei1 e indeamarei.vcis. 

Hoje, por~m. qucremm deixar inscrito n0110 pcnaa· 
mcnlo a respeito do que consideramos uma das mazela!! 
crónicas, agravada 11 partir de 1964, c que estll a dirtcuJ .. 
tar. Knào impedir, a MIUUC~t 

Trata•Re do atual sistema lributArio, consagrado nos 
artiJos 18 a. 26 da viacnte Consliluiçlo outorgada. 

Se, ante5 de 64. a tendência centralizadora do pre,;,i .. 
dcncialismo jA tinha contra si a c:ondenaçlo 1eral, a par· 
lir da imrlantac:ilo do autoritarismo a.aa:rbado. no dor· 
ao daquele 1• de abril de triste mem6ria. essa \:l.ractcrl&ti· 
ca mai1sc aa:udizou, levando ao ponto de estragulamen· 
lo em que se debatem hoje 05 f.5tadoa e. mais que estes, 
01 Municfpio!i. 

O monopólio quaoe ahsolulu da. receilaS phbüca• pela 
Uni.ilo, deixando pouca coisa para os E5taddi-Membros 
e apenas migalha5 para a5 admini5trações munK.ipais
quando o in,·er!IO devera ocorrer - lb podia l:ondulir. 
como tem sido incansavelmente denunciado pela. Opo· 
siç!'lo. ao imraue l:om que no5 defrontamos hoje. 

E esse impusse, que nio é apenas finan..:ciro. mu, pro· 
p,,ndcrantcmente politico. a:onómico e social, 56 pode
ria rrodu.tir, como teslemunha a história recente, pela 
fo~a daqurle cenLralismo hipertrofiado, aberrações 
cvma os super-ministm1. os projctos de impacto, a~~o 

obra5 faraónica.'i se-m audiéon~ia d(l (.' Dnii'CS5U. os em
rrcrndimenh1!i ciclüricm dcspropo:aitados, fruto, tudo 
is!KJ. da imprevidCm:ia, da incompeti:ncia, da auRncia de 
au!ilcridadc, dos sonhos mirlfico1 gerados rela vaidade 
pc-!i!iOal. E1111~ tem sido o multado da imprudéoncia, da 
de1fac:ate:r, do a~chincalhc no trato da c:oisa p6blica. 10b 
o respaldo da impunidade que a su~~otenta~;io militar do 
autoritari!imt' reinante abrigava Ofl que. desgraçadamen
te para todo!ii nó!i, admini1traram a Naçio dc64 para cá. 

Tentativa& - vils, todas elas. infelizmente - rll'eram 
os oposicionistas centrados do MDB, hoje no PMDB c 
outros Partidos contr6rios ao qu~ esiA ai, para modificar 
esse panorama. 

E nem por serem tachadas de meros palhf.ivos pelos 
que sust.c:n\ava.m o Ooverno. nem rnnmo sendo inquina
da de medidas homeopAtic:as que nio irlo resol,·er o 
problema estrutural, nem assim obtiveram o c:ompadeci
mcnto dos todo-poderosos dirigentes da economia brui
leira.. para lUa aprova.çlo. 

De um lado, porque Faltou m querridos parlamenta· 
res oposicionistas, na aua trincheira de luta, o apoio, !IC.o 

nio de todos. de quase t.odoa OSJOVCrnadores. todos no
meados, Kl~ l~de novembro dol982. pelo Governo Cen· 
trai. 
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De outra parte. 7,., doa Prefeito. roram eleitos pela 
antiga AR ENA, assim c:om um pen:entualll'lllelhante de 
vereadora a dar sustentaçilo a C!IICS prefeitos. Nu As
sembl~ias Lcaislativas c no CongreMO N ac:ional, o pano
rama nlo era diferente: dois terços a tr!s quanoa das re
presentaç&a populares estaduai11 e federais pertenciam 
110 que foi UfanisticamL"Dte auto-denominado de "0 

maior Panidu do Ocidente", a ARF.I'IiA. 
Contando, pois, com total sustentaçio militar e a 

maioria inarredãvcl de dois terços dos votos na• dua11 
Casas do ('on1reuo Nacional, em praticamente todas u 
A•mbl~u Lea:islativllli e em m. das CAmaras Munici
pais: p051Uindo em seus quadi'Oi todos o5 govemadorea 
de Estado: detendo mais de 3.300 prefeitura! e cerc:a de 
3S mil. dos quase 40 mil vereadores:. podendo distribuir 
dczena11 de milham. senio centenas de milhara de line
cura.5 lllctii.o de apaniguadOI que o c:crcavam e endeUIB· 
vam. como nilo haveria de sentir-se esses s;overnanta, do 
prim~ooiro ao óltimo escallo de mando, repentina- e de
sufort:unadamente. para o Brasil- auindado1 ao poder? 
Claro Cl'ti que "t' sentiram as. pr6prios deuses. ou semi
deu!iCI. dono1 do Olimpo, senhores da luz e das trevas. 
tudo podendo e nlo tendo de pmtar contas a ningubn. 
l'liem mamo aos que o5 1ustcntavam no puder. Os quais, 
por sua vez, fruindo as benesses desae poder - \am~m 
miplhas. acentue-sr, salvo para alguns mais da intimi· 
dad~ dos pa.l6ci011 govcrnamenlail - dl!ifrulando da11 
vantagens de 5erem "do Governo", prazcro~a e dcllava
damente, pa1saram a constituir a imensa '"l.qiio do 
Amán", que a tudo batia palmu, ati .b mais di5parala· 
diL'i, extravagante$ c ruinma5 iniciativa11 da1 novos donos 
do puder. 

Para esm;, pouco importava e pouco tem importado 
que os E5tados c M uniclpios mcrgulhalliCm em cada vez 
mais irrecupcr.t.vel insoldncia ou que su1s populações, 
sem pcnpectiva para o ruturo, se viuem lanc-ados aos 
nlveis mais baixos e peri1osos do empobrecimento. 

h10 eram nanadas. falatório da oposido. 
Se c1tava ocorrendo a rendição da economia nacional 

am intci'C55CII c à cupidez dos banqueii'OJ internacionais:. 
se a incipiente indil1tria brasileira C!itava sendo dcscapi· 
talinda c dL"Snacionalizada, sucuhindu diante da concor· 
rencia estrangeira. despudoradamcnte e sem freio5 admi
tida "em nos!IO pais, em condiçõeli ravorceidas e superio
ra de competiç.lu: a;c isso sisnifica o desemprego, a ro
me, a mlstria. a ÇDHUpçlo, a dilal'idaçlo dos recursos 
p6blic:a5.. a abdicaçillo da soberania nacional; 5e este pm· 
c:c:A.\0 1ra115fonnava o trabalhador brasileiro em mal paga 
mão-de-obra barata. scmi-escrava para a!iflegurar o ele
vado nt,·cl de "Vida. dos Jll YOS alicnip.mas:. ~ com i1so, o 
Bra1il abdicava tambt:m de sua indcpcndincia econõm i· 
ca. para transformar-!iC em 5imples fomc:c:edor de 
mati=ria-prima a01 pai5C5 industrializados, a prL'ÇOS avil
tados porque determinadas pelos comprad01"el e ~ 
m~oTc11do cativo dll!i produtos industriais dc!i!iCS mesmos 
pa(~: pouco se lhe5 dava. porqu~ a regra de ouro. para 
clc=!i, era "M ateu li. pnmeiro Di tcufl". 

Nesse contexto, predominante nos iiltimos vinte anos. 
ponanlo, o imrnrtante era transferir para a U nilo todo 
o poder politku re1tante ainda em mlo1 dos ERtados c 
MuniC"ípios. 

ft,i a~ ra.cil. Eleições indirctaa para ga"YCmantes dos 
[slados, utravi=5 de um col~gio eleitoral à imascm c se
melhança do jâ in!lll.ituido para a Prc:sid~nda da RCJ16bli· 
ca. Implantado da doutrina da scaurança nacional, 
LTiação de área de ICJ.uranc;a, climinac;io de lideranças 
remanacmtes do pnK:Ciiso de redemocratiz~io do pais. 
reiniciado cm 1946. ObitaculaçJo ao !IUIJimcnto de no· 
vos lldcre5, mesmo na .Arca governamental. Cen11ura, re
pre~IIO em todos os nlveiK. onrim todo um arsenal de 
medidas, atiluda e poaic;õn para atinJir o objctivo eoli· 
ma do. 

!\la irea económica, verdadeiramente a fonte de todo 
o poder. porque sustcnt6.culo da independincia e da lO· 
hcrania, a quatlo se resumia em craftll'erir a massa de 
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rec:u1'501&erada pdo trabalho nacional da 6rbita dos &
lados c Munidpios para a da Uniio c programar rralllfo
rinci·as dcsta para aqueiiUI, cuidadosamente doladas, po
liticaunente rcpanidas e eondicionadas. de modo a su
bordinar quaisquer plana~ administratiVOii mais ousados 
(que poderiam multar em suraimento de novu lide
rall(as poJfliCBJ) a01 inlere!im do1 que dftinham o poder 
central. 

Bem por isso, um dos primeirWi cuidados dos vitorio-
105 do 1• de abril de 64 foi a implantação de uma refor
ma tributAria drlistD, náõ para lórt:llca9' a cellula 
..-.,o Municlpio. e. com de. o Estado. mas, muito ao 
contrArio, para dL-bilitll-los att à inaniçio para forçt.-loa 
à mendicância on;amentária, n05 corredores palacianoa 
de Bra1flia. 

Niuo, lodos os que ocuparam as pastas do Planeja
mento c da Fazenda e a presidincia do Banco Central ~e 
revelaram mestres consq:rados. 

O resultado a! osti, ma situaçlo pré-falimentar du 
Unidades da Federaçilo e seus Municlpios. no depaupo. 
ramento de suas economias e no empobrecimento. quase 
miserabilidade. de lUa& populações. 

Com o substitutivo do Senador Passos Pôno a um 
conjunto de cmendu constilucionaia, que objetivavam 
transferir .. transferir. dizemos mal· objetivaram devol
ver a seuslegltimos donos recursos que lhes foram arran
eados, de 64 para ci. surgia a possibilidade de um peque
no- mínimo mamo· desafoso para Estados c.Municf
pios, antiga aspiraçio de todos. 

Nan bem, no entanto a possibilidade ameaçou tornar
le realidade e jlsalram de lança em riste os nossosl.rilto. 
mente: fam01os diriacnta da economia bruilcira, para 
jogarem-se de corpo e alma na lura inslória pela derru
bada do substitutivo Pwos Põno. 

Inventaram mil arsumcntos. falacioaos, upec:iosos, 
como sempre. Por vezes, C'horaram mllps. Despercebi
dos ou nio conseauindo atenções, rosnaram ameaças. 

Alqraram qucreoentosdccrdoo-2.029,2.0Jie2.06S. 
que ampliaram a tributaçlo du pesSO.IIS jurfdicas e das 
operaç6es no mercado financeiro, aumentando a massa 
ele reCunus dos Fundos de Panicipaçio, levaria, ano 
que vem, mais 616 bilhões de cruzeiros aos Estados e 
Municlpios. 

Argumentaram que: a elevaçio das aUquotu do ICM, 
de 16 para 18 por cento, reprcscntari mais um trilhlo e 
I 'S bilhões de cruzeiros para 01 Esladoa.E que ac o Con
IIUIO aprovar o projeto de lei de iniciativa do ERCUti
vo. que extiDJue a iaençlo do ICM aobre mat6riu
primas importadas. seriam mais M7 bilhões a 8CI'IIICCD'

tar b receito ataduais. Um total de transfertnciu de 2 
trilhõeo e 421 bilhileo de cruzeiros. 

Depois de comparar com os acrbc:imos que o substi
tutivo. 111 aprovado, levarA p11ra Estados e Munic:fpioa. 
oustentou nota da SEPL,.N, divulpda pela imprensa: 

""Tal nlvel de transferincia de recur101 adicionai& 
nlo poderia realizar....:: 

t•)HIII uma reduçllo <Orl'espondente doo prosra
mas de elevado ínterase IOcial, especialmente nas 
lreas da sa6de e da cducaçio, ou com a adicional 
pandiaaçi'lo de investimentol e maior reduçio do• 
níveis de emprego. 

2t) aem novo e sub11tancial aumento nos prcço!l 
de bms cssencilli5, a (.'Omeçar pelo preço dos alimen
tos. cm dec:orrincia do inevitAvel aerúcimo de im
postoA sobre os comhustlveis. qravando todo o sis
tema de: transporte e di5tribuiçlo da produçlo". 

Mais adiante: 

"'Sendo impollfvel ef'etuar cortes de despesas. na 
mesma mll@nitude das perdas de receilu ou aumen~ 
tar a carga tributAria para compeRsar as transferen. 
ciu de recunos. ê Uniio rawia alternativa que a 
de ampliur a dívida pdblh:a ou aumentar aa emiJ
IÕes du moeda (QU uma comhinaçlo du duas coi-
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as), o que poria por terra todoa os esforços que de
verão ser realizados para conter o d61icit pdblico. 
Como resultado, aumentariam as presàs sobre u 
taxas de juros. q.ravando a rec:nslo e o desempro-
80". 

Tocmte! Seria mesmo comovedora tal preDC'Upaçilo. 
nio partiS&e ela de quem, totalmente in~e~~slvel ao sofri
mento da populaçilo, inteiramente alheio b desariiÇBS 
que a fome e a mis6ria tem causado. denasrou e vem 
mantendo, impenurbbel. a maia violenta recessl.o a que 
o Bra.•il jamais foi lanc;ado, em qualquer ~oca, provo
cando a rulna de milhares de pequenas, m~ias e grandes 
emprcsa5, lançando ao desempreso milhões de brasilei
ros. desurgani1.ando a economia nacional e comprome
tendo irremediavelmente o daenvolvimento futuro de 
um pais promissor como o nosso. E tudo para que? Ape
nas para satisfazer aua vaidade pe110al e a teimoaía cm 
manter modelos econõmicos, teorias pr6prias ou atra· 
nhas. que pretende ver vitoriosos, pouco importanto à 
custa dt que 1Bcriflci01, contanto que nlo ICjam os seus e 
de aeu 'grupo. Para P,udio dos banqueiros internac:ionais 
que c:stlo drenando para suas matrizes as mais preciosas 
riquezas brasileiras. 

~o final da Nota. comentava a SEPLA~. 

""A rigor, a emenda Passos P6rto corresponde • 
criaçilo de uma despesa Km a correspondente 
criaçio da receita, uma vez que transfere recufiOS. 
mas nlo transfere os encargos conapondentes. A 
mqnitude da transferencia ~ de tal ordem que nilo 
poderli ser excanada pelo Governo Fodcral, scm 
graves dano1 para a Adminislraqlo da coita pl]bli-
ca", 

De estarrecer, essa prcocupaçlo, partindo de quem 
paniu.) 

N011 term01 da explialçllo da SEPL ... N, a emenda Pa..,_ 
105 P6no representaria uma transferf:nc:ia adicional e in
suponivel de rec:ursos da Unilo para os Estados e Mu
nidpio5. O nobre Senador calcula esae repasse em 800 bi
lhões de c:ruzeiros e a SEPLAN declara que esae valor, 
em tennoJ de 1984, sianirlcario 2 trilhõel e meio de çru
zeiros. Ou a SEPLAN esti faltando com a verdade, ou 
estA confessando que a meta de rcdulir a innac;lo atf: o 
n(vel de 2,5'1- ao mês. em dezembro do ano qur vem. com 
um anual em tomo de SS a 6()11., ~ apenas mai5 uma de 
tantas baleias a que todos j6 no1 acostumamos. Porque, 
e a innac;io pretendida- e prometida ao FMI - riCBr em 
tomo de 5S a 60%, em 14, a cifra calculada pelo Senador 
P1110s Pôrto deverA orçar, em 84, por volta de um tri· 
!hão e 31111 bilhileo de cruzeiros. Pouco maio da metade 
do que 1111tenta a SEPIAN. 

Mas. concedamos que ICja o que a Secrelaria do Pl.a
nejamento afinna: doia e meio trilhlies. O que representa 
iuo. diante do rotineiro excesso de arrccadaçlo anual 
dos impostOJ arrccadadoa pela Unillo, onde avultam u 
arrecadações uperavit.l:riaJ do impo11o de renda. do IPI 
sobre o fumo e do IOF. alf:m de numrro101 outro~ 

O que si1nilica essa transferencia adicional, quando se 
leva em conta a sanaria desalmada. voraz que a Unilo 
vem praticando, hA vinte anOi, 10bre 01 aquAiidos ora:a
nilmoa: estaduai& e municipair. abalando peripamence 
sua saC.de financeira? 

" nota da SEPL" N fala t•mbm em r alta de recipro
cidade do substitutivo P851os Pbrto. porque transfere re
cunos para os Estado& e Munidpios mas nio lhes paS58 
encargos correspondentes, atualmente. aegundo a SE
PLAN, A conta da Uniio. A prevalecer CSIC pífio argu
mento, nlo haveria fortalecimento dos orçamentos mu
nicipais e utaduais, vez que estaria apenas mudando de 
mãos a respon1Bhilidadc da exec:uçlo de tais lllln'içus. 
Em nada se acresçenlaria 101 munidpioJ e 101 &ladoJ. 
com CISO providência. 

Novembro det98~ 

O de que casita o subititutivo Passos Põrto e i: o que 
todos nós quei"CRk)) ~o delafO(I:o doi Es1ad01 e Munid· 
pios. engolfad01 por uma cri1e que nlo provocaram, de 
que nlo tán a menor culpa. injetando rm seus orçamen .. 
tos minguados al,.una recursos- adicionais, sim- para 
que: po1sam mpirar um puuco, pasar compromissos 
m.ujs urscntes. re5f&lar di=bihJS para com a Previdi:ncia 
(e ai estaria um rehJrno que o.ex-senador Jarbas Passari
nho l'l'luito apreciaria) c realizar obras de absoluta neces· 
sidade para suas comunidade~;. 

A nota da SEPLAN' deixa nas entrelinhas uma ameaça 
de que a emenda substituti"·a ••poria por terra todos 01 
esforws que deverlo ser rcalizado5 para conter o d~ficil 
pC.blico". Como querer dizer que, se: aprovada a emenda 
sultstituti\o·a, o FMI voltaria A estaca zero nas 1uas ncgo
ciaçõts. 

Entendemos que. bem ao contrArio, com a transfeltn
cia "'adicional" deMes recuniOs aoa Estados c Municl
pios, o Fundo MonetArio Nacional esfregaria as mlos de 
contente, porque teria a certeza. pltna, incontestflvel, de 
que ela seriam muito bem aplicados, rigorosamente em
PI'Ciad''*· parcimoniosamente, avaramente at~. despen
didos. sempre em proveito real das comunidades aquí
nhoada5. 

O FMI teria a certeza de que, pelo menOR ases doi& 
trilhõc:s e meio de cruzeiros teriam emprego reprodutivo, 
com fartos retornos a irrigar aquelas economias locais e 
rctt:ionais. contribuindo a( 1im, para a redudo do dl:licit 
p6hliw de cada um desses entes pllblicos. 

Quando K rala na ca6tica situação com que le defron· 
tam os administradores municipais. por esae Brasil a ra
ra. muita gente, muitos de nós mesmos, racam01 acm 
uma id~a p~ do que~ dirigir uma prefeitura sem re
cur50S, 

Para que ate plcn6rio tenha uma pálida, mas vivida 
imagem. desse quadro, em que os municlpios passam por 
YCJLames para pagar conta5 ati: irris6rias, vamos criar um 
episódio que acab.1 de 11erific:ar-se no Paranll. nmso Es
tudo, no municlpio de lporil, perto de Londrina. 

Um doenle tinha de ser transponada b pressas para 
Londrina. no cumeço deste mCs, a fim de receber trata
mento ursente. O municlpio de lpor.il s6 dispunha de 
uma ambul.5.ncia.j6 em cs111do prccirio. mantida em fun
cionamento a poder de suL"elsiYOS reparos. numa peque
na onc:ina da própria Prefeitura. 

Sessc dia. a ambuiAncia atava na oficinL para !iOidar 
uma peça imponante, mas a oficina nlo dillpunha de 
acetileno para seu aparelho de 10lda a oxiFnio. O pro
duto era nonnalmente adquirido. em Umuarama, mu· 
niclpio vizinho. na nlial da multinacional -w'hite Mar .. 
tin5", que monopoliza, cm todo o Brasil, o comi:rcio de 
acetileno. O municlpio de lpnri, embora com dir~eulda
de, vinha mantendo, com razoll.vcl regularidade, o pasa
mento das contas relativu •• compra5 de acetileno na fi. 
lial daquela multinacional, em UmuaramL 

_Drvido, porCm, ao esbulhn que todos os munidpios 
brasilc:ir01 vf:m sofrendo por pane da Unilo, desde a 
malfadada reforma tributAria de 6!1, o pequeno munid
pio dr lpnrl. viu-se na dolomsu contingénda de ser cu• 
cutado pela multinacional "White Martins", por uma 
divida - pasmem. Srs. Senadores! - de pouco mais de 
170 mil cruzeiros. Repetimo•: cenlo e liCntenta mil cru
niros. Não slo milhões de: cruuiros. Slo 170 mil truzei· 
ros. 

A Prefeitura tentou comprar 11. vista, mas o •rente da
quela multinacional se ra-usou a fornecer o acetileno, . 
mC5m,, depois de ser informado que se destinava a repa
rar a ambulãncia que precisaria ficar pronta com ura&n· 
cia para levar um docnlc: arave a Londrina. Por intCI'fiM· 
dio de outro funcioni.rio, que procurou nlo revelar seu 
vinculo com a prefeitura. a edilidade tentou comprar di· 
relo no dep6sito, ou no baleio, pedindo eue funcionirio 
que o empregado da "White Martin&" encheue o tubo 
de aa:oliJeno, o que foi feho. LOIO em aeauida. portm. 
vindo o prente daquela filial a ter conhecimento de que 
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ae destinava l Prefeitura dalporl, mandou o emprq;ado 
sustar a venda, embora para pagamento A v~ta, e- pu
mem novamente! apNendeu o tubo de acetileno da Pre
feitura, recusando-se a devolvi-lo, aem que a Prefeitura 
quita•• ICU debito em uecuçllo, de pouco maio de 1'70 
mil cruzeiro&, numa violencia iaacreditbd. 

Mu ilso 16 ocorre no Brasil porque o Governo Fede
ral vem aua;ando sistematicamente todos os ra:unos com 
que poderiam contar os municlpio!l. E epiládios como 
esse. que enveraonham e revoltam 01 brios de qualquer 
um, tambhn 16 ocorrem num perfodo nes.ro ela história 
bnlileira como o que elitamoa vivendo, a panir de 64, 
com a abdicaçlo paulatina de no11a soberania e DDIIII 

independl:ncia. que culminou com a rendiçJo ao FMI. 
Este Pa[s foi tran1formado peJos IOYCm&ntes que 1e su
cederam de 64 para d. no ""jardim das ddl~ias'' dos ban
queiroa estranaeiros, no paral&o du multinacionais. 
onde a\t o prentc de uma filial da "Whi\C Martins ... 
perdida no interior do Paran6, pode c:hesar ao desplante 
de rec:uaar-ae a fornecer ac:etileno a uma modesta prefei
tura. mesmo p~~~ando à vista, e ainda apreender o tubC' 
de acetileno. numa demonstraçi.o de perversidade inomi
nlvel. pois que advertido de que 11e tratava de urna emer
pncia. tudo por CIIUIII de um misero dihito de 170 mil 
cruzeiros. para cujo pagamento a prefeitura nio dispõe 
de recuno.s. 

Isto revolta e brada aos Ch5, Sr. Pralidente, Srs. Se. 
nadons. 

t bom que 1C I'CISBite que 1C trata de uma Prefeitura 
para onde foi deito o sr. A111usto RodriJu• Gonçalves, 
por uma 1uhlenpnda do Partido Democr.litico Social. 
Nilo 6 do noaoo Partido, o PMDB. e atamos perfeita· 
mente • "'ontade 'f'llr& comentar o episbdio, acm panida
ri•mo. 

Devido l demora no conseno da ambulância e face • 
pnemhcia do atncliiiNI'IlO, providenciou-te um veiculo 
particular, de um vereador, para levar o doente a Lon
drina, mu. o paciente nlo n::ailtiu "falta de atendimento 
e veio a falecer. 

No dia 11 de novembro dkimo, ...,oltado com tudo ia
lO, o Prefeito de lporl fez publicar no jornal uumuara
ma Ilustrado" uma Nota de Replldio • White Martins ... 
rdatando todos os detalhes do incidente, cujo tnto in
corporo a este pronuncifmento, como documento irrefu
tlvel da situaçlo da pcnllria em que 11e encontram 11 pre
feitura de milhara de municfpiOI brasileiros. 

Euas, Sr. Pre&idente, Srs. Senadora, dentre muit(Sii
mas outru que podcrt:amos aqui alinhar, as raz.ks pe1u 
atuaia ai8Diol convecidol de que se faz uraente um bas
ta nCIIa lituaçlo, 

O epiiKidio de Jporl, no Norte do Paranl, relilo ou
trora riqul•ima, hoje morrendo rapidamente pela dre
napm de todos 01 recui'IOI que produz para 01 eofra da 
Unilo, do u111 teotemunho patl:cico de ponto a queaele
vou o fiiCI.Iismo e a politica monetarill:a do Governo p.._ 
deral. 

Baila de tantos dCIIIlllndool 
I! precioo dar um bailai dkadura da SEPLAN na eco

nomia. 
A polfticaocomlmica imposta pela SEPLAN 11tli d .... 

lnlindo a Pederaçlo, aniquilando a praduçllo e earrean· 
do a poupança bralileira para bolsoa anti-naclonaio. 

Começamo~ eue bnd.o de alena aprovando, ontem. o 
nbstkutivo do nobre Senador P11101 P<lrto, embora 
com alteraç&os e com 1111 apllcaclo ooc:alonado por qua· 
tro anos, em memoriveis •llla do Conareuo Nacio
nal. ""lo 1: ainda o ideal, mu 1: o começo de uma arranca
da em direclo • justiça 10cial, que 10 funda. na aferap 
vernamental, na justiça fiscal e tributAria e na equitativa 
repartiçlo du rendas e doo 6nus da administraçlo pdbli· ... 

Que epia6dio1 como o que ocorreu em lporl jamais se 
repitam em qualqper ponto de Território Nacional. 
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O importanlC qora ~que avancemo&. Que 11 dicm 
pa5101, como os preconizados nesses substitulivos, em 
direclo lsoluçio delinillva. 

A. propo!lla, que harmoniza um arupo de propostas 
naliCidu de parlamentares da& duas Ca111 do Congre110 
e de ririas Partidos. se apenas ameniza a aniçio de ago
ra, tem, alm de51e aspecto positivo. a virtude de abrir 
caminho no cipoal do c:entralismo tribud.rio da Unilo; 
de romper duros obstáculos montados pela vohlpia IU're

cadadora do Gowrno Federal: de Farolizar fumos - ba.· 
lizado!l pelo OOm 111110 e pela competência - em busca 
de se montar. o mais perfeitamente possfveL o quadro dr 
atribuiçõe-s, deveres e compatanciu dos virias nfveis da 
A.dminisll'açào. 

O imponante i: que R comece a devolver •• comunida
dts as condições econõmico-linanceiras de ae autodirisi· 
n:m, atravh da alocaçilo justa e correspondente aoSICUI 
edorfiOs, de recunos que permitam aos Municlpios e &
tados instrumentalizarem-se para as arandn tarefas 10· 

ciai5 que lhes compete realizar. 
O imponante i: rel@atar o povo brasileiro da terriYel 

crise a que foi atirado: econ6mica, 10cial, politica, inll.i
tuieional. ResptA-Io para uma vida melhor, maia digna, 
mais decente. A travá -e nlo há outra via- da devo
luçllo A vontade, A dec:i&lo. l soberania popular do co
mando e da p!ltlo dr ~tu pr6prio destino, espancando 
da vida pllblica nacional a tutela ilqftima e de5altrosa 
que não foi pedida mas se lbe mantt-m impo~~otl. 

A.Jaumas conquill:as já foram obtidas. 
O epil6dio de ontem, aprovando o avanço pretendido, 

6 mais um passo deci1ivo. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Preoidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -Concede a pa· 
lavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMI,;NDO PARE.VI'E (PDS - AM. Pro· 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Prelidente. Sra. Sena
dores: 

O A.mazonu, localizado naslonsfnquaslatitudcl do 
Nane. i:, como YoSIBI Excelências bem o •bem, um El
uulo muitO carente. que vive na dependencia das rontes 
de produçllo do Sudeste e do Sul, notadamente no que 
concerne aos problemu relativos ao seu abutccimento 
de Pnero1 aliment(cios de primeira necrasidade. qua!IC 
todos eles importad01 du praças anteriormente citada L 

Tal imponaçllo, Senhor Praidente e Senhores Sena· 
dores. na lUa quase totalidade, e relta por Via marftima. 
considerando que. afora 01 caminhos ai:reoa, aio temos 
outra via de ac:1110 n01 intertisando ao resto do Pall, 
ape11r da exillincia da rodovia MonaUI-Porto Velho, de 
prec6rias cm~diçc'lco e capacidade lnflma ao que diz ,... 
peilo i tonelaFm. 

Dai, Senhor Praidente o Senhores Senadotc1. 1 im· 
portlncla vital da aavepçlo marftima e fluvial para o 
Amazona, para cuja sobrevirincia a falta de navios ro
pruenta uatallllllte o IDCIIIlo o que a au.encia de oKili
nio sipiftca para 01 pulmões. ou seja, a in&cia, a parali
aaçio total. 

E e por iuo que venho hoje a esta tribuna. endouando 
um apelo fonnulado pela Auociaçio Comercio! do 
Amazonas, no 1111tido de que a SUNAMAM, entenden· 
do as raÜ>eil deue apelo. conceda autorizaçlo l Campa· 
nhia de Navqaçlo "NETUMA R", pora .retuar vi.,.m 
a Manaus. transportalldo artiaos e ,aineroa de primeira 
nece~~idadc, tipicamente natalinos, como c:utanhu, fi
aos, nozes. frutas. etc, para nlo mencionar aquela ou
tros que do do consumo ditrio c que, csaencialmente, 
neceuitam de condiçõa especiais de tran1porte, com 
em barcaçlJea que disponham de frisorificaçio e boa ve
locidade, entre outros requesiloa. com que conta o navio 
"Caicara". da NFTUMAR, jA apelidado de "Navio do 
r-i alai"', tendo em vista as mercadori1s que ele deve 
transponar para a capital amazonen!IC. transporte que 
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de modo 111um pode aer feito pelo navio "Neide"', da 
Companhia Libra de ~avegaçlo, cujo afretamento foi 
permitido pela SüNAMAM para a empre!ll H. Danta1, 
embora o referido navio nio posaua rriJorfrlco e navegue 
a uma veloc:idade muilo reduzida. o que cerlamente pro
Vot"aria dan011 irrepar6veis A L"Brga. 

Ah!:m do mais, Senhor Presidtnte e Senhores Senado
TH. o pr6prio SuperintCTidente da SUNAM AM. em 
vArloa pronunciamento• que fez. afirmou que a escolha 
do Armador e da embarcado seria !llmpre feita pdos 
u&uiriDI, o que nüu estâ acontecendo acora. pois o nAvio 
"Neide" nlo representa umalliCOiha dos usuirios ama
z.onenlll, importadora que conhecem perfci\amcnlc 
bem a falta de condiçõe5 da referida emb&rcaçlo c, por 
iRRO mesmo. optaram prlo ··caic:ara", nio apenas pelo 
naviu em !li mesmo. mas sobretudo pela alta credibilida
de da Companhia de Navca;açào ~I:TUMAR. aoo5tu
muda a !it raponsahilziar pela Cll'll:l que tran!lpona e a 
ra;pcitar os prazos com qpe !IC compromtte. 

Assim, apelo ao Exm• Sr. Ministro dO!I Transportes, 
Cloraldino Severo, e ao Superintmdente da SUNA
MA M. Almirante Jonas da Custa Correa Sobrinho, no 
sentido de que, atendendo o apelo formulado pelas clas
ses empresariai1 amazonen!ICS, autorium o afretamento 
do naviu '"Caic:ara··, da ~ETUMAR. para qur realize u 
transpone de &Cneros natalinos paraM anaus. tendo em 
conta a pro1dmidade do Natal e, mais ainda, levando em 
consideração que 01 trabalhai de carga demandam pelo 
men01 uma Hmana. pelo que, se aliheraçlo nio for con
cedida qma. a popuhu;:lo manauara 1e verA privada de 
uma festa de Natal condi1na. 

En o que tinha a dizer .• Sr. PI'CIIidente. (Muito bem!) 

O SR, PaE!IIDENI'I. \Raimundo Parente} Concedo 
a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto. 

O SR. CAIILOS ALBERTO (PDS- RN. Pronuncia 
o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

A c:rise econômica que se abate 10bre o Pais atinae o 
nordesle com intensidade dupla. U. a~m dus efeitos re
CCMivos da atual conjuntura. enfrentamos, hi cinco 
anos, uma Cflitiqem das mais ri8<J1'0881, com todo o ICU 

cortejo de dramas humanoa e económicos. O mais ~&cri
ficado. obviamente. 6 o pequeno produtor e o trabalha
dor rural nio proprietirio. A. Cites. u opçlta nlo do 
muitas e a mai1 em voaa 6 1 da migraçio. 

Em face deue quadro caótico, o Governo federal tem 
dito que o nordeste i sua prioridade n• I, dentro da crise 
bNsileira. O nordestino. entretanto, quer demonstraçltes 
concretas. pois que de boa1 intençl;es nd. farto. 

Temos conhecimento da uist6nda de vasta quantida
de de projeto~ jA elaborad .. pelos ntcleo.s de _.açlo 
de •rviços do Projeto Sertanejo, cuja c:oncretizaçlo 
quarda apenas recunos para aeu nnanciamento. A pro
p61ito dioso, a A~~embltia Lcaialaliva do Rio Grande de 
Norte, por iniciativa do Deputado Estadual K leber Jle. 
zerra, aprovou, por unanimidade. moçlo reivindieando 
ao Presidente da Rep6blica, 110s Ministros do Interior, 
Fazenda e Planejamento e 10 Presidente de Banco Cen
tral 1 Uberll;ilo daqueln t'CCIIIIOI. 

O Projeto Sertanejo atende basicamente 01 mini e pe
quenOA produtores e os trabalhadora rurais ~em pro
priedade- u maiores vitimas da ICca. Somente no Rio 
Grande do Norte. hli, atualrnente, cerca 850 projelol, 
num valor total de Cri I bilhlo e 600 milhC!ea, na lrea do 
Projeto Sertanejo. No nordc:ste, o total de projetas neua 
lirea 6 de 8 mil e 200, num total de Cri 16 bilhiles \Valor 
referente a março de R3), aauardando financiamento. 

A.Jsuns investimentos rur11is poderiam ~er a.ec:utad01 
com aparte d.CUC~~ recuno'i. criando condiÇÕCI de retor~ 
no cconõrnico, propiciando a recuperaçio do 11etor rural 
e. por cxtensio, viabilizando, parcialmente, a retomada 
do desenvolvimento na regiilo. 

A mo;ilo do Deputado Klc:ber Bezerra- que farei 
chesar ao conhecimento do Governo federal- 6 mai!l 
que uma cobrança: ~ a demonstraçilo de que ~ preciso 
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O Sr. Alexaadre C- (PDS - MA) - Sr. 
Preoidtmte, peço 1 palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pan11te) - Tem 1 

palaYI'II o nobre Senador Al ... ndre Cosia. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS - MA. Para 
uma comunicação. Sem revialo do orador.) Sr. 
Praidentc e Srs Senadoi"CC: 

O uaunto ora justamente ate, o de combater a 
emenda. Jl que o ilustre autor retirou-a nada tenho a 
opor ao projeto, tal qual veio da c•mara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Em 
YOtaçlo o requerimento lido. 

01 Sn. Senadores que o aprovam, queiram 
porman...,. Hntadol. (Pauli.) 

Aprovado. 
Em c:onaeqatncia da doliboraçlo do Plenlrio, a 

omenda nllirada nlo serl objeto de eotudo pelu 
ComiiiGco, nem de apnc:iaçlo poloo Sn. Senadoreo. 

Solicito, portanto, o Parecer da Comi1llo de 
Conotitui;io e Juotiça, concedendo a palavra ao nobre 
Senador Aderbal Juremo. 

O SR. ADERIIAL .ltJREMA (PDS- PE. Para emitir 
parecer) - Sr. Preoidente, Sn. Senadoreo: 

Vem a ata Comiulo o Projeto de Reloluçlo que 
altera o Reaulamento Admlni1trativo do Senado 
Focleral, aprovado pela Reloluçlo n• 58, de 1972. 

O projeto de reooluçlo objetiva alterar 01 arts. 4111 e 
410 do Replamento Adminiltntivo do Senado. Conota 
de oito ortip, c:acla um deiCI focalizando upecto 
próprio, teferente • lacorporaçlo 001 pre-to• da 
lnatividade das vantqens a que aludem o an. 406 e o 
Ato n• 21, de 1983, da Comiaalo Diretora, que instiluiu 1 

GratiriCIIGio Elpecial de Deoampenho. TralHe de 
providencia j6 adotada pala outra Cua do Coftlreooo 
Nacional, objetivando, 10brctudo, proporcionar 
condi~e1 de utlmulo A renovaçlo dos quadros 
IUncianail, mendiante soluçlo que •1101•re o direito A 
aposentadoria sem decr6sclmo da remuneraçlo 
percebida na atividade. 

Sob 01 upec:to conllituciODtl. o projeto nada tem que 
selheo- opar, o, do ln1ulo dajuridicidade, tambtm 
atende plenamente l t6cnica Joaiolativa. 

Opinamos, portanto, pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto. 

f:o pa.-. 

O IR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
Concedo 1 polavra ao nobre Senador Jolllo Uns, para 
proferir panoer pela Comiaalo de Finançu. 

O SR • .rod llNI1PDS -CE. Para emitir panocor.) 
- Sr. Prealdente o Sn. Seaadoreo: 

O preante projeto, de iniciativa da Comisdo 
Diretora, viu a alterar o Reaulamento Administrativo 
do Senado, aprovado pela Reloluçlo n• 58, de 1972, 
para o fim de prantir a iacorporaçlo aos proventos de 
irultividade doo vantqelll referidas ao an. 406 do 
referido diploma ....,lamentar, complemaatada pela 
pnoviata no Ato n• 21, de 1983, do Oraio Diretor da 
ca ... 

A Comiuio de Conllituiçlo o Juotiça monifeotou ... 
pela aprovaçlo da mattria, conoiderando o projeto 
juddico e coastitucional. 

Do ponto de vista dado ao exame delta Comiulo, 
vale deotacar que a deopeaa decomote oerlatendida pela 
dotaçlo pr6pria, conotante do Orçam .. to da Unilo, 
oopeclfica do Senado Foclerol. 

No m6rito, trata-se de medida que, al6m do maia, vila 
a compatibilizar 1ituac611 entre u administraç6e& du 
duas Cuas do Con1reuo Nacional, atabelecendo, em 
favor dos servidora do Senado, prerroaativu j6 
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a&seauradas aos funcion4rios da Cimara dos 
Deputados. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçlo do 
presenLe projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - O. 
pareceres do favor6veis. Completada a in1truçlo da 
matf:ria, pa558-se l sua apreciaçio. 

Em diacussio o projeto. 

O Sr. Jotl fnplll- Sr. Preoidenle, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDE~TE (Raimundo Parente) -
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador JoR Fraaelli, 
para discutir. 

O SR. JOSf: FRAGELU (PMDB - !1115. Plra 
discutir. Sem revillo do orador)- Sr. Presidente e Sn. 
Senadores: 

Quero apenas fazer um r6pido comentAria a rapeito, 
porque hoje n61 tivemos na Comiulo de FinBIÇll, um 
projeto para iseatar do Imposto de Renda 01 proventos 
de aposentadorias e de reformas. Eu me manifestei 
contrArio, Sr. Presidente, porque acho que, abrindo-se 
um precedente. outros C8IOI sura:irlo, como aliAs 
naquela própria 111110 foi lembrado pelo eminente 
Senador Almir Pinto, o ca11o das pensões. 

Di1ja eu, entio, que ora contra a ilençlo do Imposto 
de Renda para reforma, para aposentadoria, porque h6 
aposentadorias e rerormas pequenas. mf:diu e aranda. 
Se ae fizesse uma distinçlo para i1111tar aqueln que, na 
inatividade, tim proventos menores, ou at~ uma 
determinada lmportllncia, fu1indo e1111 ao Imposto de 
Renda. muito bem. Mas, isentando a todos, eu me 
manifestava de maneira contrAria. Por exemplo, hA 
rerorma de um cabo e um sarpnto, como hA reforma de 
um coronel e de um pneral; os proventos aio 
quantitativamente muito diferentes, e todos teriam uma 
ilençlo. 

Entio, foi objetado, naquele momento, que cada vez 
mais IIICI proventos da inatividade Citavam 11ndo 
deteriorados. Hoje, nós temos um eumplo, aqui, Sr. 
Presidente e Srs: Senadores, de que muitas e a maioria 
das categorias funcionais tem defendido a nio
delerioraçio dos seus vencimentos. 

Eu nlo vou combater eue projeto, mas quero lembrA· 
lo apenas como um uemplo de que, realmente. bA 
aposentadorias, quantitativamente arandes, que podem 
e devem sofrer o imposto de renda, e hi apo1111tadorias 
cuja rentabilidade atê JCndo defendida, como neue 
caso, incorporando aos proventos da inatividade todu 
as vantqens, todas u aratificaç6es, enfim, tudo aquilo 
que percebe o funcionirio, seja do Senado Federal ou de 
qualquer outro 6ra:lo p6blico federal. Entio, estamo• 
vendo, aqui, que 1110 lll'io apotentadoriu que nlo 
sofrerlo deterioraçlo no seu quantitativo, com o correr 
do tempo, com a inRaçio e com todas 11 demais 
condições que poderiam inRuir, neue caso. 

Nlo vou votar contra o projeto, ma• ~ pala 
oponunidade que falo sobre o 111unto. Porque hoje, 
pela rnanhi, na Comilllo de Finanças, eu defendi 
justamente uma· isençio indiiCI'iminada para todos os 
tlpoo de proventos de apaoentadoriu o de refonnu. 

O SR. JL'TAHY MAGAlJilES- Permite V. &o 
um aparte? 

O Sr. Jotl Fnplll - Com muito prazer. 

O IR. JUI'AHY MAGAlJilES- V. &• tom razio 
em levantar eue problema oeorrido boje na Comiuio de 
Finanças, porque o Relator Inclusive da matf:rla fui eu, e 
o Senador Helio Gueiro11 pediu vi•ta da mattria. Acho 
que e1tamos discutindo a respeito de excç1n. E1115 
caaoa, como o daqui doa func:ionirioa, do exc:eçaes 
10bre um quantitativo de apoaen&acloria de funcionirioa 
pllblicos Qistentea no Bruil. A arande maioria, 90% de 
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funcionários aposentados recebem aaiArios fnfimos, 
aposenladoria Intima, proventos muito inferiores 
Aqueles que estiiJ no exercfcio du suas funçôes. Aqui, 
rC".dmente, 6 uma exceçio, mas uma e•~ que acredito 
que \'. t::x• tem razio em levantar o problema. qora, 
que nilo roi levantadiJ na Comisslo de Finanças. E eu 
5CIIicitaria .,, nohre Senador Hélia Gueiros, que estA 
com o processo em milos, ptJis S. l:!x• pediu vista, que ele 
apresente um substitutivo àquele projeto, para 
estabclcx:cr um teto limite para aposentadorias de atf: 
tanto5 sahlriiJ& mlnimos que ficaria, entio. isentos do 
lmpcuto de Renda. Enlilo, seria uma solução 
intermediária, porque realmente nós temos aquele5 que 
silo O!i hcnC'Iiciadm das aposentadoria!!, que riilo teria 
nenhum desgasie quando estiverem fora do exerc:fcio da 
sua funçllo. Como parece que f: o e& 50 que nós estaremos 
aqui votandiJ- mas. hA aquela, como foi dito IA, como 
o Mini11tm Jarbas Passarinho, que sai como Coronel e 
hoje recebe proventos de Capitio reFormado, porque os 
problemas ntlo ficando deteriorados com o decorrer do 
tempo. Entlo, V. Ex• levantou bem o problema, e 
aproveito a oponunidade para fazer esta sugestlo ao 
Senador Hf:lio Gueiros. 

O SR. JOSf: FRAGELU- A ou ... tlo de V. E•• 
obedo.:e ao principio da ju!itiC'I e obedece. lambf:m, a 
uma das 1uas caracteristica5, que 6 do bom anso nas 
suas manit'estaçôes. 

O Sr. H81o Gtoelno - Permite V. &• um aparte? 

O SR. JOst FRAGELU - I'Oio nlo. 

O Sr. Hilllo Gaelroo- Tenho a intençlo de aproveitar 
a id~iK, d•da pelo nobre Senador Jutahy Mqalhlos, o 
apre5entar realmente um tela. A minha intensio era 
quase manter o panoer do Senador Jutahy Mqalhles, 
porque. nu w:rdade, essa história de dizer que tem 
aposentado rico no Brasil. i110 6 wna conversa nada. 

O SR. JOSf: FRAGELU - Nlo e. V. &•, entlo, 
deve estudar o problema e trazer 01 dados. 

• Sr. !Nilo Gaelno - Com um detalhe. Quem recebe 
proventos e sallrios nlo pode 10nepr Imposto de 
Renda, o que nio acontece com virias proftuae. 
liberais. onde 11 pode facilmente e&camotear, ao pauo 
que, 01 que recebem proventos e 01 que recebem 
vencimentos nio tem maneira de driblar o leio -o leio 
enaole, e enaole bem eua claue de pessoaa. Confunde-se 
os aposentados com doia ou trh privilcciados de uma ou 
outra estatal, que recebem 1118 aposentadoria, 1111 

provento maior. porque antes o funcionário contribuiu 
particularmente para ..,. fundaçlo. O INPS 116 pasa 
aquilo mesmo, aquele valor reduzido. Eues 
funcionll rios. eues Jenldores aanham uma 
aposentadoria maior porque fazem uma esp6cie de 
previdi::ncia privada: eles pqam. durante a vida toda, 
um acrácimo A sua contribuiçlo, e por i110, eles 
dispõem de rundac;Ges, de caixas que complementam 
1111. sua aposentadoria. Mas. a111 hit6ria de pensar que 
tem apoiCIItado rico no Brasil, iuo f: uma balela que 
estA-se pretendendo levar a efeito contra essa classe de 
aposentados. Nlo n.iue. A maioria sanha 
insianificâncias. Mesmo quanto lqueles que contribuem 
ao mbimo para o INPS, u.iste uma lei que diz que a 
aposentadoria f: baseada na contribuiçio dos 3 6ltimo1 
anos. Com uma inRaçio de 200, 30()11. que estamos 
vivendo. quando o cidadio se aposenta o dleulo da 
apo11ntadoria dele f: ridfculo em comparaçlo com o 
nfvel de vida. de modo que, a minha intendo era manter 
1158 iaençio, que acho mais do que justa, atf: porque 
quem &e aposenta, pela ordem natural das coisas, tem 
poUL'OS anos de vida, e nio aerll tirando dessa ciBIIIC que 
j.i est.t. pruta a cumprir com a sua misdo aqui na Terra, 
que o Brilsil vai resolver os seus arandes e anaustiosos 
problema11. Eu vou acolher, para nc:ar no meio-termo, 
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porque no meio-tc:nno i que atê a virtude, vou acolher a 
•up1tl.o do Senador Jutahy Masalhles e vou estabelecer 
o limile. Mas, tenho a certeza de que nem l'l: dos 
apOAentados no Brasil vai pagar ase Imposto de Renda, 
porque a maioria vive miseravelmente com C:IIB 

aposenladoria da Previdincla Social. Esta 6 a arande 
verdade. 

O SIL JOSt FRAGELU - Eu acho que a verdade 
nio 6 eua e se V. Ex• fosse fazer uma estaUstica desses 
proventos de aposent11doria haveria de ver, de con&tatar 
que eua. porcentagem seria muito superior ao IIIJ a que 
V. Ex• se refere. 

O Sr. H,.lo Gaolnlo- V. Ex• permite? V. Ex• jA foi 
Governador de &lado e pode dar o seu tanemunbo de 
que a remuneração do ap01entado 6 miserável, 6 
ridícula.' Asara. como existem duaa ou trb OIJ&nizaç6es 
no Bra~sil que tim uma fundaçlo paralela, çomo 6 o caso 
do Banco do Brasil, da Caixa Econ6mica, cm que o 
servidor pagou por fora essa cumplementaçlo, entio 
pensa-se que todo aposentado no Brasil ~ um 
afonunudo. Mas posso sarantir a V. Exf que a 
esmagadora maioria do funcionalismo pdblico federal, 
ntadual e municipal, que se apotentou, estA quase 
pedindo OMDola. 

O SR. JOSt FRAGELU - Nlo concordo quonto 
aos dados que V. Ex• dA. V. Ex• poderia fazer umi. 
apuraçio desses dado1 e apresentar ... 

O Sr. Joio LHo - V. Ex• pennite um apane? . 

O Sr. Ho!llo Gooeln11 - V. Ex• permite um aporte? 

O SR. JOSt FRAGELU- V. Ex• diz: tais o tais ... 

O Sr. Hfllo Gllel-- V. Ex• taml*m nlo apresentou 
dado nenhum. Enti.o, ~ argumeruo contra argumento. 
Mas 11 V. Ex• tivesse mostrado, tiveue exibido dados 
que me contestassem, ai V. Ex• poderia me cobrar, mu 
V. Ex• ililo 01 apresentou. 

O SR. JOSt FRAGEUJ- Nlo ap......,tei, mas V. 
~· concorda que hl categorias que recebem muilo .. , 

O Sr. Ho!llo Gool- - H6! III•• ele& pqaram por 
for-o~! 

O SR. JOSt FIIAGELU - O que ou nlo quero 6 
uma aoluçlo dnica e que nlo ICja justa e que aquela que 
tim aposentadorias, reronnas. proventos de inatividade 
alt01, c:onlinuem papndo Imposto de Renda, porque 
pelo menos, nas suas catesoriaa, sempre foram 
priviliaiados. E V. Ex• sabe que h A muilOII que recebem 
muito nos caraos pliblicoa, recebem nmunerações 
excele-ntes nos carsos pd.blicos e que 111 aposentam com 
••ses proventos. E pua esses. V. Ex• atabelece uma 
rq:ra 6nica,· esses tambán nlo paaarlo nada. 

. O Sr. Hllla Gaolruo - Nada impede que •i• 
llliSIIoiado da pnovidtnoia privado, que 6 o que ac:onli:IZ 
com Cllas organizaç&s. ~ pnvid~ncia privada. 

O SR. Jost FRAGELU -O que oe deve fam" 6 a 
di1tinçio. Enllo, ilentem-se aqueles que, realmente. tem 
uma hain remuneraçlo, mas, os outroa contribuam. V. 
Ex•. neua murcha de raciocrnio, teri que isentar do 
lmpwnu de Renda, por exemplo, todoa os profissiOnais 
liberai!l que sonham apenas a~ um determinado teta. 
Por que e55es profiyionais liberais, que têm • aanham 
at6 um determinado teta, que trabalham ou que se 
ap~ntam L"'OTT esse tcto ... 

O Sr.llfiJa Cueiros- V. l::x• me permite um aparte? 

O SR. PRESIDt:NTI! !Raimundo Parente. l'azendo 
K»ar a campainha.)- Lembro ao nobre orador que o 
seu tempo já está esgotado. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào In 

O SR. JOS2 FRAGELU - ... terlo que pqar e os 
funcionérioa nio terlo que pÍgar? Por que v. Ex• raz 
essa dislinçi\J? Por qui? 

O Sr. Hfllo Glltl1111- Vou explicar. V. Ex• estA me 
perguntando: cntilo, ouça a I'Ciposta. 

O SR. JOSt FRAGELU - Nlo tem resposta! Pode 
tentar dar a resposta que nlo a darl. 

O Sr. !Nilo G•lruo- JA tentei. Um profiuionol 
liberal estA no vigor da vida, com toda a sua capacidade 
de trabalho, de serviço. O aposentado jA passou 30, 35, 
40 anos, jê deu o que tinha que dar na vida. Nlo se pode 
exig.ir dc!llt tipo de sente. que ati vivendo um saldo de 
vida, uma contribuição maior para a Naçlo. Aaora, o 
que estA em plena capacidade de sua atividade, que pode 
e:urcer dois, Uil cargos, ou empregos, cue pode aer 
taxado. Ma!l o aposentado que jA até no üm da vida, 
prestes a sair data pura outra, nilo hl porque o Governo 
uacerbar mais a contribuiçlo dele. 

O SR. JOSt FRAGELU - Aqui no Brasil a eoisa 
corre como est.A qui. Nas outras naçlles, de um modo 
pral, quando hA aposentadoria, hA dlminuiçlo i:le 
vencimentos: hA na França, "hill em vârios palan. Aqui 
nio, aqui ~ intesral. 

O Sr. Hfllo Guel,.- Isto 6 um absurdo! Isto 6 um 
absurdo! Diminuiçlo 6 um abaurdo, deveria aumentar. 

O SR, JOSt FRAGELLI - E ..... vcnoimeatoo, 
muitas vezes. alo vencimentos arandes, vant.U0101. E V, 
Ex• quer que _, tambán tenham ilençio. E V. Ex.,, 
entlo, começam a lembrar o exemplo de outras 
categorias sociais, de outru ativiclades, que nlo papm o 
impoato que deviam pq;ar. 

O Sr. Ho!lle G..._- Estou falando de aposentados. 

O SR. JOSt FIIAGI!LU- t V. Ex• quaer juatifioar 
um eno com outro, que aliAs, 6 um ara:umento que V. 
Ex• usa comu.mente: justiücar um erro com um outro. 

O Sr. Hfllo Goelnla- E ... W & - -? 

O SR. JOSt FRAGEW- V. Ex• lembrou hoje que, 
na Arca da Amazõnia ... 

O Sr- H,.lo Gael- - Quem tem um erro nlo pode 
ter o outro? Só pode ser ceninho por um lado? 

O SR. PRESIDE:IITE (Raimundo Parente. Fazendo 
soar a campainha.) - Lembro aO Sr. Senador Jod 
f-'ragelli que o seu tempo estA eqotado. A maliria estA 
em regime de urpncia. 

O SR. JOst FIIAGELU - Façamoa a eorreçlo 
daquele erro e nio incidamos em novo erro, como V. E&• 
quer. 

O Sr, H81o Gaelraa - Nlo, aeho que nlo . 

O SIL JOSt FRAGEW - t coisa muito dife;...te, 

O Sr. HfBo Gtoelrao - Nlo, certinho alo pode oer o6 
para um lado; certinho 6 para todo lado, e nlo para um 
lado 16. 

O SR. JOS2 FRAGEW- V. Ex• alo quer eorriJ!ir 
os erros passados e quer. ·sobre 01 erros pa•dos, 
cometer nov01 erros. E: niuo que n6l discorda0101 e 
temos discordado constantemente. Eu iu:bo que se pensa 
pouco no Pais e na ~ação; ~por i110 que a Previd6ncia 
est.fi do jeho que C5t6, em parte 1: por isso. 

O Sr. Hélio Goel,. - Ah, em parte! 

O SR. JOS2 FRAGELLI- Sr. Preoidente, eu quorio· 
apenas lembrar isto. E \atamos vendo aqui que os 
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funcionãrios teria uma aposentadoria com todas u 
vantagens; diárias, aratilicaç6es de serviços. Nlo vou 
combater,· ma!l eu estou apenu lembrando que esses 
proventOA nio deixaria a pessoa rica, mas 01 deixaria 
muito bem de vida, e em situa~o melhor do que muitos 
que payam o Imposto de Renda com seu trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
Continua em discus!llo o projeto. (Pausa.) 

Nlo havendo quem peça a palavra, encerro a 
discusdo. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A mat~ria vai A Comisslo de R.edaçlo. 

(Pausa.) 

O SR. PRESJDEl'IITE (Raimundo Parente)- Sobre a 
meso, redaçlo final que oerA lida pelo Sr. 1'-Soc:retlrio. 

I! lida a Mguinte 

PARECER l'o .. /1.1144, DE 1!1113 
o.ac ... - .. Redacio 

Rodacio R•l do ProjeCo .. R<ODiocio "' 115, & 
1!18:1 •. 

Relator: Seoador Alfndo Ca•paa 
A Comiss.lo apresenta a redaçlo final do Projeto de 

Reooluçlo n• I U, de 1983, que altera o Resulamento 
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
R....,luçlo n• S8, de 1.972, e dA outras providllnoiu. 

SalodasComiloóei;24 de novembro de 1983. -Joio 
Lollo, Presidente - All"rollo c:-paa, Relator - Joof 
Uno. 

ANEXO AO PARECER N• 1.1144, DE 1983 

RodKcio llnal .. l'niJOCO u -· .. 115, do 
1!1111 

Faço saber que o Senado Federal api'OYOU, e eu, 
----~ Presidente, nO> tennos do art. 52, item 
30, do Rq:imento Interno, promulao a 111uinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1983 

Altera o Ropla- AdooialslntiYO llo Seoado 
-l,apnwadopola R<ODI•cio"'SII,delt72,edA 
ootns,..Wadu. 

O Senado federal reÍolve: 
Art. 1• Os arto. 407 e 410 do Rosulameato 

Administrativo do Senado Federal, aprovado pela 
Resoluçlo n' 58, de 1972, passam a viaorar aom u 
101uinteo alteraç&o: 

"Art. 407. 
XIII- Especial de Desompenho. 
Art. 410. A Oratlfieaçlo Especial do 

Desempenho constituirl compensaçlo retributin 
pela prestaçlo de aerviçoa durante as seulia 
extraordinêriaa do Senado Federal c conjunta do 
Cons"sao Nacional, nlo compreendida• nos 
períodos de expediente nonnal. 

I I• O valor da OratiriCIIÇilo a que 10 rerere
arüao serâ obtido: 

a J durante o perlodo de ativklade legislativa, 
mediante õ:tplicac;ilo dot crit6rio!l vigentes, relativos A 
remuntrllçio pelo campar":imento às sesscks 
extraordinirias do Senado Federal e conjuntas do 
Consreuo Sa..:inna.l, nus termos do an. 406 deste 
Reopulamenlo Administrativo: c 
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bJ nos mesa de recesso, pela mália arilm~ica do 
nümero de sesscle5 reali.Eadaa no perrodo de 
uti~idade IC@!islativa. 

§ 2• A Comissilo Diretora disporá aobre a 
exer.:uçilo da Ciratilie~~çlo a que &e refere eslc: 
artigo." 

Arl. 2• A Gra.tifi!:Bifio referida no item XIII do an. 
407 do Regulamento Administrativo do Senado 
Federill serã incorporada aus proventos de 
inatividade do 5ervidor que: a esteja percebendo 
ao 1e apo~Cntar. 

Parilgraro ani'-'0. O d:lculo da Gratificaçlo, para 01 

efeilofo deste artiglo), terã por base a m6dia aritm~ica, n01 

111timo5 6 (sei5) mcse1 imediatamente anteriorn .l 
apo5c:ntadoria, das relribuiçõa de que tratam as letras a 
e b do§ 1• do an. 410 do Rqulamento Administrativo 
do Senado fo"ederal, nlo podendo a parcela incorpor6vel 
~er 1uperiur. em qualquer hip6tae, ao vencimento e 
van1agens permimentes do servidor na atividade, 
observado o disposto no an. 102, 1 2'. da Constituiçlo 
fL"CCeral. 

An. 3' Nas hipóteses de apolilntadorias decorrentes 
de acidente em sen·iço, moltstia profissional ou molhtia 
1ravc, c:onlagiolil ou inrurivel. leplmente especinc:ada, 
liCJ. a!lisegurada a im:urporaçio integral aos proventos da 
Oratilicaçàll a que 111 rererc o art. 29 data. Resoluçio. 

.'\rt. 4• t\ incorporaçilu a que se reiC:n: o an. 29. 
«<f'UI. 11 aplica ao5 inalivos que, 1e ativessem em 
ali\·idade. seriam heneHeiados com a conceuilo da 
\"anta(Eem. independentemente da ~poc:a de 
tLI'!Jsentadoria e nas condições estabelecidas nesta 
Re5olu.;it.J. 

Par.igraro Ünicu. 0 beneficio I que &e rererc e&te 
artiso serA concedido a panir da data desla Resolução, 
lendo por base a media aritmf:tica da~~o retribuições 
percebidas, nos 6 (seis) mese5 anteriores a sua vigencia, 
par servidor de isual categoria em ati\·idade. 

Arl. S• As despesas decorrente!~~ da execuçlo desta 
Re.oluçilo correrão à conta das dutaç(k:s orçamentArias 
e5pedlicas do Senado Federal. 

Art. ft9 A Comissio Direl.ora regulamentarA. esta 
Resolução no prao~:o de 30 (trinta) dias, contados de sua 

publicado. 

An. 7• Es111 Resolução entra em viaor na data de 
~~oua publicação. 

Art. K• Revogam·se as disposições em contrArio. 

O SR. PRF.SIDE:'IiTE (Raimundo Parente) - ~m 
diHCU5.'ii.O 8 redaçila Hnal. (PaU51,) 

Niu havendo quem peça a palavra, encerro a 
diJICU!t.'ofiO. 

i:.m v,,lução. 
Os Sr11. &nadares que a apronm queiram permanecer 

5Cnlud...,5. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai • promulaaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Potente)- Palia
R, agora, a apreciação do Requerimento n' 860, lido no 
Expediente. de urgincia, para o Oficio n• S/29, de 19Kl. 

t:m \"Otaçilu o requerimento. 

Os Srs. Senadores que " aprovam permanOG&m 
Rntadn5. (Pau!i.a.) 

Apro\·ado. 

Aprovado o requerimento, passa·se ê. apreciaçilo da 
mat~ria, que foi dupachada b Comisaôes de Finanças e 
de Constitui"lo e Justiça. 

Sohre a mesa, o parecer da Comiulo de Finanças, que 
scni. lido pelo Sr. I•·Secretll.rio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção III 

t:..lido o &es;uinte 

PARECER N• 11145, DE 1!1113 

Da Comlllio de Flnups, 10llre a Ollcla ''8" .. 
19, de 1!1113 ("' I!!OZ/IJ - • orlpm) do Soohor 
Go,.raador do EIWio do Mora••••· aollcl
••tarlzaçlo do Soaado Fotleral pra ....,.lar 
operaçiln U emp- OXIerHI 00 •olor bllaJdo 
uss 15,000.00 ........ ...m.ao. de oldl-
amorluaoo) •- a flnllaclar ......,._ olo 
llmlll110n101 do EIWio. 

Relator: Seallllor Joio Cutelo 
Senhor Governador do Estado do Maranhlo solicita 

uo Senudo Federal, n01 termas do art. 42, item IV, da 
Constituiçlo.. a L."DIIIpelCnte auturizaçio para que aquele 
F.11tado possa L'Onlnllar operações de emprbtimos 
externos, no valor total d.: USI 15.000.00 (quin1.e 
milhões de dólares norte--americanOI) ou o equivalente 
em outra moeda, .de principal, cujos recursos se 
destinarJ.u ao linanciamentu de parte dos projetas de 
descn,·oh·imcnto cconúmic:u e social previstos no 
orçamento de 1984. 

2. Trata·H: de operaçilo constante do Plano de Mew 
adotadu pur.1 o período 19Hl/1987, que deHne os 
Reguintes ubjelivos gerais no se1or primária: 

"a) Incremento da produçlo agropecu6ria e do 
extralivismo, atravf:s da expan!ilo da Ulistencia 
tc!(nica e exlenlliio rural: da pesquisa, 
expcrimentaçiu e dere~~oa sanitâria: da ampliaçio da 
orerta de !iementes e mudas fisc:alizudas, e dtL rede de 
arma~c:namt-nta: 

b) Melhoria do• nlvei• de produçlo do pequeno 
prudulur. alra\·l-• da r.:aulari1.açilo da posse da 
terra: da me!:anizuçio agricala; da melhoria doli 
mec:ani1mos de çrtdito e comen:ializaç.lo; e dn 
upoio e estímulo ao assoeialivismo; 

c) Melhoria du!il nrvei5 de consumo da 
populou;ào, principalmente a de baixa renda, a.lra\·~s 
da ampliaçio e maior elidencia da rede de 
abastedm'enlo." 

J. Prossegue o mc:J~mo documento afirmando que 
"ao longa dos ültimos anos o Governo E1tadual tem 
empreendido uções \"isando a monta1em da in.fra. 
estrutura ecunõmica e 5ocial necesdria ao 
desen\·ol\·imento. As estradas tC:m relevincia especial. 
As \"ias rederais ti:m experimentado melhoria, afs.umu 
reL"Cbt.:ndn. ut6 mesmo, revestimento asféltico". 
ElpL"Cialmente nos 61timos quatro anos, novu rodovias 
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cstaduai5 furam implantadas e as jA e:~~i51entes, ê. 6poca, 
melhoradas e e:~~pandida5, inclusive na regilo da 
"'Bai:~~ada ~aranhense", onde. finalmente, j6 chesou o 
asralto como 5inal do progresso e do interesse 
go\·ernamental de, uma (lez por todas. retirar tio 
importante trea do laterlud maranhense da depresslo 
económica. Entret.anlu, as estradas estaduai• ainda siio 
insuficientL'Ii para atender i demanda da produçlo 
q:ropecué.ria - vocaçlo maior do homem maranhense. 
Assim, o Governo maranhanse tenta reforçar o jA 
existente ""Programa de Rec:uperaçi"o e 
Complementado da Malha Viária da Babr;ada 
Maranhense", de sorte a compatibiJizA.Ja, mai1 
rapidamenle, com as nec:elllidades de apoio ao referido 
setor 'primârio e eom a1 aluais condições ~nõmico-
nnanceiras do Pais. 

4. Para o referido Proarama foi estimado wn custo 
para olahoraçlo de - e projotuo, l miKii• de CrS 
500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) por quil6metro e a 
execuçlo, a um valor m6dio de Cri 12.000.000.00 (doze 
milhCSes de cruzeiros) por quilõmetro. 

S. E: o seguinte o plano de aplic:açlo dos recursos 
utcm01: 

Estudos e Projeto& 
Terraplenagem 
Revestimento PrimAria 
Obras--de·Arte Correntes e Drenqem 
Obras-de·Arte Espeeiais 
Sinalizaçio Venic:al 
Serviços Topogrificoa 

vss 
860,000.00 

5,538.000.00 
3,266,000.00 
4,350,000.00 

426.000.00 
,.0,000.00 
so.ooo.oo 

Total....................... (;SI 15,000.000.00 
~ a seguinte a puaiçilo da divida con&alidada do 

Estado do Maranhão (pus. em IICiombro de 1983). 
r_.,, CJS 1.000.00 

lntralimite ~ 3l.S42.369,00 
Emalimite - 9.754.413,00 
Extern• = 8K.S60.000,00 (0

) (USS 140,0 milhi!cs) 

Total 13l.8S6.782.00 

0111: I USS • 738,00 (30-9-83~ m:lu!das as operaçãcs 
via Res. 63 • Bllc:en. sendo por eontrato: USS 
J7.737,0S3.00: por saranti• USS 32,000,000.00, 
que constituem operaç6es de autofina.nc:iamento. 

o Cronograma de amort1z•çio da divide conaoUdeda. 9lobel 

(interna + eJCt.erna.J 

Em: Cr$ 1.000,00 

g&] 3.766.125 1.985.544 5.751.669 3.210.000 166.050 6.976.125 

984 2.592.:lill 3.098.107 4.690.367 2.459.999 1.350.540 6.402.799 

985 8,807.955 2.161.821 10.969.776 16.027.259 1.350.540 26.185.754 

986 8.670.346 2.111.220 10.781.566 18.487.261 1.350.540 28.508.147 

987 a. 761.243 2.1!17.315 10.958.55818.487.350 2.734.290 29.982.883 

988 a. 758.646 2.197.315 10.955.961 1a.487.259 2.532.262 29.778.167 
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Posic;io do endividamento do Estado do M aranhlo, 
face u Ra. n• 62/75 e Res. n• 93/76. ambos do Senado 
Federal: 

. r..c.s 
1.1100,00 

Rc~.:eita arrCQidada em 1982 • ~ ••• ,...... .50.423.194 
Op. decridito realizadas •....••.•..•.• -11.810.066 
Receita liquida . . • . • . • • . . • . . . • • • . . . . . . 38.613.128 
Curreçlo da receita até set/83 (6poca do 
exame) 
Rc:ceita.Jiquida para cllçulo .......•••.. 
Limita Raa:ulamentareK reais (Ra;. 6217' 

+ 34.365.68). 
72.9711.811 

e 93/761 
1-MoMIIIIe Global (O. 70 Rcc. liq. 
corria ida) 

Mon111nte Global Real (e~r.c:lulda a div. 
extra-

51.063.97~ 

limite) ••••........•.•......•..•.•... 
Déficit ...............•........•..... 

122.102.369 
71.038.391 

III - Dis~ndio Anual Mhimo !0.15 
Rec.liq.c:urri 
(lida) ......••.............•......... 

DisJ'indio Anual real- 1983 Intra 
(exclulda divida 

cxtralimite) ...• Externa 
TOTAL 

SALDO PA.RA NOVOS DISPENDIDS . 

Operaçõeo via Res. "'63- Bacen. 

10.946.821 
3.766.125 

3.210.000 
6.976.125 
3.969.696 

a} lnlralimite(contrato)- (autofinanci~~mento) 
o,encla Dila ..... 

USSIO.Omilhõea- IS.II-82 total 
USS 5,0 milhõea 28-6-82 total 
USS 7,5 milhões 7-8-82 lotai 
USS 1.0 milhões 7-8.82 total 
USS 4,5 milhões 3-8-82 total 
USS 5,0 milhõea 10.9-82 total 
USS 1.072 milhõea 11-3-83 total 
USS 0,860 milhõea 11-3-83 total 
USS 0,530 milhõea 11-3.8] total 
USS 2,261 milha.. 26-7-83 total 

Talai n:mM1fJJ 
bl lntralimite 

Total 
-aanntia ""'utofinanciaunento) 

o,onciD Dila llaiH 

USS 10.0 milhões 22-12-81 Total 
USS Z.Omilhõeo 22-12-81 total 
USS 4.0 milhões 10.9-82 total 
uss 6.0milhm 10.9-82 total 
USS 2.0 milhõea 10.9-82 total 
USS 1,5 milhõea 21·9-82 total 
USS 2.5 milhõea 21-8-82 total 
USS 4,0 milhõea 21-9-82 total 

Talai US$32.000.000.00 
(a+ bl• US$69,737,053.00 
Externa: 
O,.nclo Dela ..... 
USS 40,0 milhõea 1'-:Z.BO Total 
USS 30,0 milhi!eo 4-7-80 total 
USS 20,0 milhões 7-1-81 total 
USS 30.0 milhões 15-7-81 total 

Total USS IZO.Omilhõeo 
Op. F.xame USS 15.0 milha .. 

USS 135,0milhõea 

DIÁRIO DO CONGRESSO N'ACIONAL (Seçfio lll 

Considerando a anAlise de capacidade de pagamento 
do 1-.stado do Maranh~o. concluimos pela existi:ncia de 
uma disponibilidade de quase quatro bilhões de cruzei
ros- (CrS 3.%9.696.000,00 em 1983), valar sulicirnte 
rara, com bastante folga robrir O!i. dispi:ndios dec:<~rren
IL"S da operação cm anili11c. 

Isto posto." somos favor;lveis ao atendimento do pedi
do em e'amc:, cujo~ ra:ursos den:rào ser aplicados rigo
l'(fl;lmcnte de acurdu oom o pluno de apli..:r:u:llo a~exu, 
Ç(\DRlante no processo (folha n• 16), oferecido a esta 
Casa pelo Governn do Maranhilo, parte inteprante do 
Projeto de Resolução. 

Para atender u di5rosiçõel do Regimento Interno e 
da lqislado pertinente roram anexadas ao proa:uado 
o,; s~uinte5 documentos: · 

ui cópia da Lei Estadual nt' 4.096, de 12 de outubro 
de I Q79, autorizando o Estado a eontratar operações ex· 
tc:rnus atE: o valor total de USS 200,000.000.00; 

/11 Avi1o no 1.003. de I• de novembro de 19M], da Se
cn:tariu de Plunejumento da Prcsidi:nLia da RepCiblica, 
reconhetendo o carâter prioritârio da operaçlo, bem 
0.1mo a capacidade de paa;amentu do &tadu: 

,., Exposiçio de Motivos n• 160, de 14 de novembro 
de 1983, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, ra
vorbel, enYiada ao Senhor Presidente da RL'PCablica, 
propondo o seu encaminhamento ao Senado Federal, 
para os fim; do art. 42. item IV, da Constituiçll.o; 

di ORcio IFIRCE.CREDE "'83/1731 do Deparla· 
menta de Fiscalilaçilo e Registro de Capitais Estrangei· 
ros, credenciando a operaçio em pauta, conrorme atri· 
bÜiçM5 conreridas pelo D«". no 65.071, de TT-8-69 e pelo 
Dec. n• 84.128. de 29-10.79: 

ti Cnmporlamento da divida E•tadual (Interna e Ex
terna) e sua posiçlo em runçl.o da Res. n• 621" e da 
Res. n• 93/76. ambas do Senado Federal. 

O exame da.'i condições crcditfcius da operaçlo serA e
retuado pelo Ministtrio da Fazenda, em articulaçlo eom 
o Banco Central do Brasil, nos termos do art. ft, inciso 
11. do Dcc. "'74.157, de 6 de junho de 1974, a .. im que a
presentada a re5pcctiYa minuta de contrato com o srupo 
financiador. 

Por fim, o Senhor Presidente da RcpCiblica autorizou 
o Senhor Governador do Estado do Maranhlo a diriair· 
se ao Senado Federal, na forma do art. 42, item IV, da 
Constituiçlo. 

Foram cumpridas u cxi&e"ncias do Regimento Interno 
(art. 403, alfneas a, b e c). Assim, opinamos faYoraYCI
mcnte à solicitado. nos termos do ~e~uinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 121. DE 1983 

-·-••-.. M.-o,o 
---oc~oa·----- ..... lolll .. USI15,111111,000.00 (.,._ ......... lldlo-
--rte-)olooll ..... oo'-•• .. 1• _ .......... -.. 

O Senado Federal resolve: 

An. I' ~ o Governo do Estado do Maranhlo auto
rizado a realizar, com a prantia da Unilo, operaç6es 
de emprtstlmos externos no valor total de USI 
15,000,000.00 (quinze milhões de d6lares norte
americanos) ou o equiYalcnte em outra moeda, de princi· 
pai, junto asrupos financiadores a ~e rem indicad0110b a 
orientação do Minist6rio da Fazenda e do Banco Central 
do Brasil, destinadas ao financiamento de parte doa pro
jetos de desenvolvimento cconômico e social prcvistoa 
no Pqrama de lnYCatimentos do Estado do Maranhlo, 
c:ujo plano de aplicaçlo t o 11:guinte: Estudoa e Projetas 
•. USS 860,000.00 (oitocentDA e SCSIICnta mil dólares); 
Terraplenasem • USS 5,538.000.00 (cinco milhõea. qui· 
nhentos e trinta e oito mil dólares): ReYeStimento Pri
m&rio USS 3.266.000.00 (llis milhilel. duzentos .. ,..nta 
e seis mil dólares): Obru de arte Correntes e Drenasem 
• USS 4,350.000.00 (quatro milhões, trezenlos e cin· 
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qDenta mil dólares); Obras de arle e especiais - USS 
42b.OOO.OO (qulltroccntos e \l'inte e seifi mil dólares): Sina
lil.açilo Vertical • USS S 10.000.00 tquinhentos e dez mil 
dólara): c Serviços topoJriifiL"l'S • USS SO,OOO.OO (cin
qUenta mil dólares) . 

An. ~' As operações realizar-se-lu nm tc:nnos apro
vadO!! pelo Puder l:xecutiYo 1-'edc:ral. inclu&i\'t os rumes 
dõLiio ~ondiçõcs crediticias das operações, eretuadas pelo 
Mini,;t&rio da Fazenda em articulaçilo com o Banco Cen· 
Irai do Bru~~oil, nus lermos do arl. 1•. ilem 11, du OCC'relo 
n•74.1S7, de 6 de junho de 1974, ohed1:4:ida!lu demaise
xigCn!:iai dO'! órgãos L"Dc:arregadus da execução da pollti· 
ca eoonõmioo-linan..:eira do Governo Federal, c, ainda, o 
disposto na l.ei Estadual "' 4.096, de 12 de outubro de 
1979. 

Art. l' Esta Rcsuluc;ãu enlra em YiJor na data de 
suu publit:açiio. 

Saiu das C omissões, 24 de noYembro de 1983. -11 .. 
- F-. Preoidenle- Joio c-., Rela1or -P• 
olra SI-- Jotally Moplhleo- A...., Plllll- HMio 
Gaoi--J-'FJqeiU-J_......,.__Ocd ... 
c...._- • .......,--- Aunll'lbt-o SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- A Co
missão de 1-'inunçãs conclui seu parecer pela apres&:n
tacfto do Projeto de Resolução n•lll. del983. queauto
ri:r.a o GoYerno do E5tado do Maranhão a reali1.ar ope
raçõe5 de emprl=5timos e~~:terno5 no valor total de USI 
U,OOO.OOO.OO (quinze milhões de dólare5 norte· 
americanos) destinados ao programa de inYCitimentos 
do Estado. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Guilherme 
Palmeira para prorerir o pam.'\.T da Cumiuilu de Consti
tuiçilo e Justiça. 

. O Sll. GUn.HEIIME PALMEIRA (PDS- AL. Para 
emitir pum.'1.T) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Nos termos regimentai&. a Comissilo de Finanças a
presenta projeto de n:soluçilu, que autoriza o GCM~rno 
do l:stado do Maranhlo a realiDr, com a aarantia da U
niio, operações de emprilstimos u.lernoa n01 Yalor total 
de USS 15.000.000.00 tquinque milha.. de d61aresnorto
americanmJ ou o equiYBiente em autra moeda. de princi
pal. junto a arupoa finaciadores a serem indicados sob a 
orientaçilo do M inistf:rio 'da Fatenda e do Banco Central 
do Brasil, destinados ao financiamento de parte dos pro
jetos de desenYoiYimento econômico-social previsto• no 
Programa de lnYestimentos do F.1tado do Maranhlo. 

2. As oper;~ÇC5es de crtdito. na conrormidade do arti
sn 2t do rererido rrojeto, ••reali2'.Br•!it-ll0 DO!I termos a• 
proYBdUJ pelo Puder EJ.ecutiYU r'Cderal, incJUiiYe O eJ.a• 
me dus condições creditfcias das operaç6es a serem efe
tuadas pelo Ministf:rio da Fazenda. em articulaclo com 
o Banc:o Central do Brasil, nos termos do arL to, item II, 
do Decreto"' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas 
as demais e•ia:Cnciaa dos 6rslloa enC'arrepdos da e~e
cuç~o da politica econõmico-financeira do Governo Fe
deral, e. ainda, o disposto na Lei Estadual n' 4.096, de 12 
de oulubro de 1983. 

3. Para atender u dispo11içltel do Reaimento Interno 
e da Lq;islaçl.o pertinente, roram anexados ao processa
do os sesuinte documentos. al6m dos aia:idoli pela Co
misslo de Finanças., conforme o exame do parecer da
quela Comissio: 

1 cópia da Lei Estadual nt 4.1196, de 12 de outubro 
de 1979, autorizando o Estado a CXJntratar operaçC5es a. .. 
ternua at6 o valor total de USS 200,000,000.00: 

•> AYiiO n' 1.003, de I' de noYembro de 1983, da Se
cretaria de Planejamento da Presidf:ncia da Rcp6blica, 
reconhecendo o carAter prioritArio da operaçio, bem 
eomo a cupacidade de pagamento do Estado: 

c) Exposic;ilo de MotiYOI"' 160, de 14 de novembro 
de 1911:3. do Senhor Mini1tro de Estado da Fazenda. ra
YorAnl. enYiada ao Senhor Presidente da RepCiblica, 
propondo o seu enc:aminhamento ao Senado Federal, 
para os fins do art. 42, item IV, da Constil.uiçlo; 
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., Oficio {FlRCE-CREDE n• 13/173) do Departa
mento de Fitcalização e Registro de Capitais Estraqei
ros, c:redenciando a operaçio em pauta, conforme atri
buições conferido pelo Dec. n•65.071, de 27-8-69 e pelo 
Doe. n• 84.128. de 29-1~79: 

eJ comp..,namento da divida estadual (Interna e Ex
terna) e aua posiçlo em funçio das Res. n' 62, de 1975 e 
Rco. n• 93, de 1976, amb•s do Senado Federal. 

4. Como se verifica, o oposto, a mati:ria foi detalha
damente naminada pela Comissio de Finanças que, a
p6s cumpridas todas exighlcias RI i mentais ( an. 403, alf
neas a, •• e cJ. opinou pela aprovaçlo da solicitaçlo do 
Governo do Estado do Maranhlo. nos termos do proje
to de raoluçilo que apre~entou. na forma do art. 108, 
item VI, do Rqimento Interno. 

5. No que compele a cata Comillio aaminar - as.
pectol juddic:o-c:onstitudonal - nada b6 que p01sa RI' 
opollo, podendo o projeto ter tramitaçio normal. 
~ o par«er, Sr. Presidente. 

O !IL PUSIDEN11:(Raimundo Pamlte)- O Pare
cer conclui pela Constitucionalidade e juridicidade do 
projeto. 

Completada a in111truçlo da mat6ria. pa!lll-se l 1ua a
prcciaçlo. 

Discu!lllo. em tumo 6 nico, d9 Projeto de Rao
luçio .. 121, de 1983, que autoriza o oJv.mo do 
Estado do Maranlilo, a rulizar OJI"'I'ÇÕtl de em
prbtimo• nternos no valor tolal de USS 
15,000,000.00 {quinze milhi!cs de dólares norte
americanos) destinados ao Programa de Investi
mentos do E5tado. 

Em discuaaio o projeto. (Pausa.) 
Nio havendo quem queira diau:uti-lo, dcc:laro-a encer

rada. 
Em votado. 
Os Sn. Senadora que o aprovam permaneçam senta

doo. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai • Comiulo de Redaçio. 

O SR. PlliSID~ (Raimundo Parente)- Sobre a 
maa., redaçlo nnal de mat6ria' cm reaime de u,.ancia. 
que vai ser lida pelo Sr. lt.Secredrio 

E. lida a aeauinte 

PARECER Nt 1.146, DE 1!113 
DaC..tlolo .. 8 .... 

Wlclolllal ................... l21, .. .,.,, 
............... , ... u. 
A Comlaalo apreoenta a redaçlo final do Projeto de 

Reloluçilo n' 121, de 1983, que autoriza o Oovemo do 
Estado do Maranhlo a realizar operoçi!cs de entprád
m .. atcrnoa no valor total de USI15,000,000.00{quin
ze milhões de d61am norte-americanos), destinadas ao 
Proarama de lnvatimentoa do Estado. 

Sala das Comisa&01, 24 de novembro de 1983.- J..,. 
Ll*o, Presidente- leoj Uoo, Relator- AI .... ca.,.. 

ANEXO 40 PARECU Nt L044i, DEIII3 

........................... 121, .. 
1!113. 

Faço l8ber que o Senado Federal oprovou, noa termos 
do art. 42, inciso VI, da Conatituiçlo, e eu, 
----• Presidente, promuiJO 1 108Uinte 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

RESOI.UÇÃO N• , DE 1983 

A-o~ .. ._ .. MIIIUitloo._ .... _.. •. _.w_n_•_• 
1o1 .. ua 11,100,1110.10 (.,._......., .. •_,,........_ .. ...,..._ .. 1.,_._ 
t .......... 

O Senado Federal resolve: 
An. I• ~o Governo do Estado do Maranhlo auto-

rizado a realizar, com a garantia da Unilo. operações de 
emprhlimos nternoa no valor lotai de USI 
15.000,000.00 (qu.inze milhaea de dólares americanos) ou 
o equivalente em outra moeda. de principal, junto a aru
pos financiadores a serem indicados sob a orientaçio do 
Minist&io da Fazenda e do Banco Central do Bruil, 
destinadu ao financiamento de pane dos projet01 de de-
senvolvimento ec:on6mico e mc:ial previstos no Proara
n& de lnveslimentoo do l:stado do Mar•nhio, cujo pla
no de aplicaçil.u ~ o aeguinte: Estudos 1 Projeto• • USS 
1160,000.00 {oitocentos o ansenla mil dólam): Terraplo
nasem • USS S,538.(ll0.00 (cinco milhõea, quinhentos e 
trinta e oito mil dólares):. RC\o'C'Itimento PrimAria • USS 
3.266.000.00 (trá milh&s. du~entos e sessenta e seis mil 
dólares): Obr .. de arte Corm\tes e Drenqem • USI 
4,350.000.00 (quatro milhlles. trezentos e çinqUenta mil 
dólares): Obras de arte Especiai• • USI426,000.00 (qua· 
trocento e vinte e seis mil dólares); Sinalizaçlo Vertical • 
USS 510,000.00 {quinhentos e dez nlil dólares), e Ser
viço• Topo11'Afi0011 • USI50.000.00 (cinqUenta mil dóla
...,1. 

An. 2• As operlçõea realizar-ae-lo no1 termos B]:n'CJo
vados pelo Poder EJr.CCytivo Federal, inclusive os uames 
das condic:&s creditlcias du aperac;lles, efc::tuadas pelo 
M ini1t6rio da Fazenda, em aniculac;Tao c.:om o Banco 
Central do Brasjl, nos termos do an. 1•. item II, do De
creto n' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as de
mais exiaincias d01 6rsio1 encarrepdos da execuçi.o da 
polllica ec:onõmico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda. o disposto da Lei EAtadual J19 4.096, de 12 de ou
tubro de 1979, alterada pela lei n• 4.501, de 14 de julho 
de 1983. 

An. 3• Esta Raoluc;io.entra em visor na data de 
'"" public:açi9. 

O SL PRESIDENTE (R•imundo Parente) -
Achando-ae eni reainie de urafncia a propoaiçlo cuja ro
daçlo final acaba de 11er'1ida, deve e~ta IICr aubmetida 
imediatamente l apreciaçlo do Plenirio. 

Em discuaslo a redaçlo final. IPauaa.) 
Nlo havendo quem queira dilcuti-la. declaro-a encer· 

rada. 
· Em votac;io. 

Oa Sn. Senadora que a aprovam permaneçam Rnta-
dos. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai l promuJsaçilo . 

O SR, PRISIDINI'E (Raimundo Parente) - A Pre
sidência convoca Rsslo extraordinAria a realizar-ae hoje, 
à 19 horas e 15 minutos, destinada llapreciac;l.o daaso
suintes mat&ias: 

Di~eusdo. em tumo ánic:o. da redac;lo final (o(ercc:ida 
pela Comiulo de Redaçlo em seu rarecor n• 1.036, de 
19R3), do Projeto de Rcooluçlo n• 16, del982, que alter• 
t acresc:enta dispositivos I. Raoluc;lo n• 146, deSde de
zembro de 1980, akerada pela Resoluçlo n• 50, de 30 de 
junho de 1981, e di outras providincia111. 

2 

Discu1slo, em turno (lnico, do Projeto de Decrdo Lo
sislativo n' 7, de 1983 (rf' 128/82. na Cua de OriiCm), 
que autoriza a adnio d.o Brasil • convenc;io que in1titui 
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uma Oraanizaçlo Internacional de- Metroloaia l.et:al, 
c:onclulda em Paris. a 12 de outubro de 19SS,e emendada 
em 1963, lendo 

PARECERES FAVORAVEIS,Sob n'l 1.022 a 1.024, 
de 19R3. da• Comi..aes: 

_ ....... E--; 
_ .. ._..;e _ .. ...._ 

3 

Discusslo, em turno dnico, do Projeto de Decreto lo
IP•I•tivo n• 21, de 1983 (ttY 5/83 na Câmara dos"Deputa
dos). que aprova o Tuto da Convcnçio Internacional 
sobre normas de treinamento de marftimOA. expediçlo 
de certificados e ICI'Yiços de quarto, adotada durante a 
Conferi!nC'ia Diplomitica realizada em Londres n01 me
ses de junho e julho de 1978. sob as Ausplcios da Orsan~ 
zaçio Marltima lnteraoverna.mental- IMO, tendo 

PARECERF.S FAVOR.4VF.JS, Sob ,..966 e 967, de 
198), das Comillli!cs: 
- •• lllloce- btlllono; e 
- .. ~ c-lacloo. 0 .... PIJIIIcu. 

4 

Discuaslo, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçio 
rf' 204, de 1911 (aprcoentado pela Comislio de Finanças 
como c:onclusio de seu parecer n• • .218, de 1981). que 
autoriza o Governo do Estado de Ooi6.1 a contratar em
prbtil!lo externo, no valor de USS 55,000,000.00 (Cin
qUenta e Cinco Milhõa de Dólares None-Ameriçanoa) 
destinado ao programa rodoviu alimentadoras, naquele 
Estado, tendo 

PARECER, Sob nt 1.219, de 1911, da Comissio 
- • ea.dhllclo • .r••• pda Conatitwionalidade 

e Juridicidade, com voto \o"Cncido dos Senadores Nelson 
Carneiro, H umbeno Lucena e LAzaro Barboza. 

O SL PlliSIDINTE (Raimundo Parente) - EstA 
encerrada a seSiio. 

( Lrvunra·lt' a srutirJ às 10 lrora.'i' r I~ minllloJ.J 

Ata da 114' Sessão, 
em 14 de novembro de 1983 

1• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

Presldênda do Sr. Raimundo Parente 

AS lP HORAS E /j M/Nl'TOS, ACHAM·SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

- lri1 Qlia- Altevir Leal- MArio Maia- Eunice 
Michila- Raimundo Parente- Claudionor Roriz
Galvi.o Modesto- Odacir Soan:s- Gabriel Herma
Helio Oueii"D!I - Alexandre Costa - Joio Cutelo -
Alberto Silva- Helvldio Nunes- Joio Lobo- A\mir 
Pinto- JDR Lin•- Viradio Tivora- Carlos Albeno 
- Dinarte Mariz- Martins Filho-H umbeno Lucena 
- Maroondes Oadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju-
rema- Cid Sampaio- Marco Maciel- Guilherme 
Palmeira - Joio L6cio - L ui~.: Cavalcante- Albano 
FnnL"O- Lourival Baptisla- Pa!ISOI P6no- Jutahy 
Map.lhies- Lomanto J6nior- Lulz Viana- Joio 
Calmon - Jool lanAcio Ferreira - Moacyr Dalla -
Amaral Pei~r.oto- Robeno Saturnino- hamar Franco 
- Murilo BadKró- Alfredo Campos- Amaral Furlon 
- Fernando Henrique Cudoso- Severo Gomes- 8e-
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nedito Ferreira- Henrique Santillo- Dcrval de Paiva 
- Galllo MUller - Robcno Campos - Jclli: Frqelli 
- Afron50 Camarso- Alvaro Dias- Enbs Faria-
Jaison Barreto- Jorp Bomhault'n- Lenoir VIU'IIS
Carlos Chiarelli - Pedro Simon - Octavio Cardoao 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente.)- A liota 
d~: Presença acusa o comparccimano de 62 Sn. Senado
res. Havendo n6mcro regimental. declaro aberta a ac:s
slo. 

Sob a proteçlo de Deus iniciamo1 nosaos trabalhos. 
O Sr. 1•- SoorctArio irA proceder à leitura do Expe

diente. 
~ lido o ...,intc 

EXPEDIENTE 
PARECER 

( 0 ) PAU:CD Nt 1047, DE IK1 
Doc-lodollo DlolrlloF-.a,.,_,.,.,.. 

... .... .. PNjiiD .. Lollla s-do " :ao, .. 
IK1-DF ... • ........ oo_..........w .. 
1..-,. lia Dlolrl&a r ..... ,... o lrllalo 
1914/1!116". 

(•) Seri publicado, em Suplemento, • presenteediçio. 

O SR. PRESIDEllfl"E (Raimundo Parente) -O Ex
pa."CCiente lido vai • pulicaçl.o. 

Sobre a mesa, requerimentos que vio ~er lidos pelo Sr. 
1•- SecretArio. 

Slo lidos os ~~:~uintcs 

REQUERIMEHI'O Nt 162, .. IK1 
Requeremos uq;i:ncia. nos termos do art. 371, alfnea 

•• do Regimento Interno. para o Projeto da Lei da Cl· 
m•ra n• 26.5. do 1983 (n• 1.659/83, na Cua de oriaom). 
qur dispõe sobre a a..-olha de: dirigentes de fundações de 
ensino 1uperior e dâ outras providbcias. 

SKia d•s S&:SSÕcs, 24 de novembro de 1983.- Ocdwlo 

01--H--~. 
REQUDIMENTO Nt 1163, DE IK1 

RequcrL'11101 UIJálcia, naa termos do art. 371, aliena 
•• do Resimento Interno. para o Olloio nt S/lJ/83. pelo 
qual o Prefeito Municipal de Niter6i, Estado elo Rio de 
Janeiro, solicita autorizado do Senado 1-'ederal. para 
que aquele município posAB contratar operado de em
pristimo externo no valor de USS 22,000,000.00 para o 
nm quiC' especifica. 

Sala da• Seosllcs. 24 de novembro de 1983.- Mo .... 
~--H-a-. 

O SR. PRESIDENI"E (Raimundo Parente! - Os re
querimentos JeJ"Io votados ap65 a Ordem do Dia, na for
ma do rq;imento Interno. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discu1sii0. em turno 6nico: da redaçlo tinallofe
recida pela Comisslo de Redac;lo em seu pilreccr n' 
1.036. de 1983), do Projeto do Rosoluçlo n• 16, de 
1982, que altera c acreRCenta dispolitivos A Reao
luçlo n• 146, do 5 de dezembro de 1980. alterada 
pela Roooluolo n• 50. de 30 do junho de 1981. c dA 
outru providencia. 

F.m disousolo. (Pauoa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discus

sio. 

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Scçào 11) 

Encerrada a diacuulo, a redaçlo final • considenda 
definitivamente aprovada, 1101 termos do artiso 359 do 
rqimento Interno. 

O projeto vai l promul1açlo. 

~ a ~e~uinte a rcdaçlo final aprovada: 

..... llallla ........ RIIOiucla ...... 
IJIZ. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, eu, 
, Praidente, nos termos do art. 52, item 30, do 

Resimento Interno, promulao a seguinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 1983 

.u .... - ........... lR ........ . 
.. , ............... ollondoJIIIa ..... eclo• 
!11, .. 30•Jubo*l!lll,oM_• __ ._ 

o-r-..-.. t 
Art. Jt A Rllllhtcla • 146, •• 5 .. ._ ..... 

._, ....... Jllla Rlllllclo • 511, .. 30 .. Jubo .. 
1!111, ·- ......... - ........... olltnciloo: 

a) ""An. 12. O desemPtonho funcionalocrl rc
prcocntado pelo raultado dos fatores rel•cionados 
na Ficha de Avaliac;lo de Delempenho conatante do 
Ane11.o a esta Reaoluçlo. tendo em vista: 

V - a escolaridade. averbada em assentamentos 
individuais.•• 

b) ""An. 27 ........................... .. 
ParAJrafo 6nico. 01 percentuais especificados 

n•te artiao incidiria na lotaçio fixada para a cate
aoria funcional. conliderados iaoladamente. para 
esse efeito. o Quadro Permanente e a Tabela Perma· 
nente."' 
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e) ""An. 31 ............................ . 
llt Ap6o a realizado du P.......-1 Verti

cais. as vqu remane~Ce"ntel e uistentes nu daases 
finais e intennediAriu auperiora aerio rediatribuf. 
das para 11 classes inicial e intermediArias inferiora. 
na pm:entaaem a que se referem os itens I e V do 
art. 27.'' 

•> ""An. 37. Para efeito dal'rolrculo Eopccial 
aplicar-&e-io. al~m da aceçio previlta no § 2t do 
an. 40. tambi:m as norma& do prOCCSIO aeletivo rela· 
tivas I Ascensão Funcional."' 

o) ""An. 51 ......................... . 
§ 3' A aeleçio a que ae refere 01te artiso terA 

validade por 2 (doill) anos. contados da publicacio 
diC' que tratam os arts. 39 e 49 • 

§ 4• No ano em qUIC' verificar a hipótese de ba
vcr maior n6mero de candidatos ji aprovados em 
aelcçlo anterior. do que u vqaa dcltinadu il Pro
JII'CISio Eopccial o l Ascenslo l'uncional. nlo oorl 
realizado novo prOCCIIIO teletivo para as categorias 
que se encontrarem nesta llituaçlo." 

An. 2r O Anexo l Resoluçlo n• 146. de 1980, into
lrado pela Ficha de Avaliaçlo de Deocmpcnho Flllldo
nal, fica aubltituldo pelo Anuo a uta Rcsoluçio. 

Art. 3• A Sub~e<:retaria de Pessoal fica autorizada a 
publicar o texto consolidado da Resoluçlo nt 146, de 
1980, com a1 alterac;ões introduzidas pela RCIIOiuçio n' 
SO, de 1981.·e por ata Reso.luçlo. numerando e renume
rando os ~eus artisos. 

Art. 4• Esta Resoluc;lo entra em vis;or na data de 
sua publicação. aplicando-se o disposto no art. 37 da Re
IOiudo n' 146, de 1980, com a redaçlo dada pelo arL 1•, 
alfnca •• desta Resoluçlo. l l'rolrcoslo Elpeclal rcaliza
d• cm 1981. 

Art. S9 Revoaam·se aa dispolições em contrArio. 

A.':ZZO A BI:IIQLtJÇAO 11.• W 1• 
Plrlladehl.'l8;iede ............ 

IIOid uo -.vmoa: -----
CA'ImOIUA ~AL=---·-----·-· 
CILAIIIB: ..............., 
OROAO m z:aacao: 
I. QD"AII'TlDo\DI!:' 1: CIVALIDADB DO 'I'IIA1IAUIO 

::.;::~~.:::.;:.~-: :-.:,: 
U neeuçlo, 181111 PNJul• da ,UIIdade. 
g:e~delempeDiw" u weru ._cuidado.-.. 
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O SR. Plli!S.IDENTE (Raimundo Parente) - '- 2 o 
DiscWIIiO. em tu mo ünico, do Projeto de Decre

to 1.18islativo n• 7, do 1983 (n' 128/82, na Cal& do 
oriacm). que autoriza a adslo do Bruil à Con~ 
venc;ào que instilui uma Organilacão Internacional 
de Metrnlosia l.egal, oondulda em Paris, a 12 de 
oulubro de 19S5, e emendad11 em 1963, tendo 

PARECERES FAVORÁVUS, sob,.. 1.022 a 
1.024, de: 1983, da• comisWcs: 

- Do llollocin Este"-; 
- De Ea.omla; e 
-DoFlaoncu. 

Em disc:usaão. (Pausa.) 
Niio ha\·endo quem peça a palavra, eru:erm a dik!'UI· 

5ào. 
Em votado. 
05 51'5. Senadores que o aprovam, queiram permane

cer scntadm. (Pau58.) 
Ai""" ado. 
O Projeto irá à Comi5sio de Redac;ão. 

2 o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECJIETO LEGISLATIVO N• 7, DE 
l!llll 

t•• 121/82, .. Ci•ara ... o..-.) 
Autoriza a adeliào do Brasil à Convençio que 

ins1il.ui uma Orga.nizallào Internacional de Meuolo
j;ia Legal. conclulda em Pari5, a 12 dr outubro de 
19SS, e emenda em 1963. 

O Conaresso Nach>nal decreta: 
Art. I• Fica autorizado o Poder Exec:utivo a aderir A. 

Convenção que institui uma Orpnizaçio Internacional 
de Metrologia Legal. concluída em Pari5, a 1:! de ou
tubro de 19SS. e emendada em 12 de novembro de 1963. 

An. 2' Este Decreto Le(!islativo entra em vigor na 
data de 1ua publicac;ilo. 

O SR. PRESIDF.NTE (Raimundo Parcnlo)- llnl lo 
Di!lcu.'i5à,,, em turno único. do Projeto de Decre

to l.egiolativo n' 21, dei98Hn•S/83 naC:Imantdoo 
Deputados). que aprova o texto da Convençfto ln
lernlH.iooal50bre N,1rma1 de Treinamento de Marl
timoR, Expedição de CertifiCados e Serviços de 
Quarto. adotada dunml.e a ~o."UnferCncia diplomélica 
realizada em Londres, nos mese5 de junho e julho de 
1978. 10b os au.'ipiciol da Orsani:r.açio Marltima ln
rergovernamental - IMO. tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n" 966 o 
967, do 19113, das Comilsõos: 

- De Relacin Extemte~; o 
- Do T .. -rte, c_..aeõeo e Obraa Nbll-

aL 
I:m di!iCussào. (Pausa.) 
Não havendo quem p:c;a a palavra. encerro a dia:us

siio. 
F.m voli.IÇào. 
Os Sn. Senador~:~ que o &pl"O\'am quci111m pennancc~o.T 

scntado1. (PaWiH.) 

Aprovado. 
O prujelO irá l Comissão de kedado. 

F: o sesu inte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLADYO 
Nt 21, .. 1!113 

<• sta ... c-.. •• o.,. ..... , 

A- e lata .. C....acla --
N_ .. Trai.._ID .. M-.~~~~ .. 
C.dflcadoo I s..lco .. Qllrlo,-- ....... I c-o..-............ - a-mo·~ 
- ......... I jol ..... Jf'll, 11111 ........... 
OrpllblcloMillfbi-P'--1MO. 

O Con(lresAO Nacional deL-ma: 
An. I• Fica aprovado o texto da Convcnlo Interna

cional sobre Nonnas de Treinamento de Marltimos. EJ:-
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podic:io do Cortificadno o do Serviço do Quarto, adollda 
durante a Confeltncia Diplomitica realizada em Lon
dra nPI mese1 de junho e julho de 1978. 10b 01 au~plcios 
da 01Janizac;lo Markima lntergovemamenlal -IMO. 

Art. 2f l::.str decreto legislativo entra rm vigor na 
dula 5C sua puhlica.çio. 

O SR. PRESIDEI'TE (Raimundo Parcntol-1- 4o 

Dis..:u!do, em turno 'llnico. do Projeto de Reso
luçã,, n' 204, de 1981 (aprcsmtado pela Comissio 
de 1-"inuru,;:as a1mo c:ancludo de seu Para:er n' 
1.218, de 1981), que autori:r.a o Governo do Estado 
de Goiis a contratar empr~stimo externo. no valor 
do USS 55,000,000.00 (cinqUenta o cinco milhilc:s de 
d61are5 norte-americanos) dc:ltinado ao Programa 
Rodo~~o·ias AlimentadorB!II, naquele Estado. tendo. 

PARECER,sobn'l.219,dol981,daComissio 
- De c..tlhdclo e J..alca. pela eon5titucionali· 

dade e juridh:idadc, com Yoto vencido dos Senadu
retl ~elson Carneiro. Humbertp Lucena e Lbaru 
Barho~a. 

Em dilliL"Usslio o projeto. (Pausa.) 
~nu havendo quem queira di5cuti-lo, declaru-a em.'1:1'

rada.. 
Em votação. 
01 Sn;. Senadores que o aprovam prrmaneçam senta

dos. (Paula.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissilo de Redaçil.o. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Eslota
da a mat~ria eunslante da Ordem do Dia, passa-se l vo
taç~u do Requerimenlo n• 862, lido no Expediente. de 
urp:encia paro o Projeto de Lei da Cãmara n' 26S. de 
19~3. 

F.m Vlltaçio o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. I Paula.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pa!iiB-se 6 aprcciaçio da 

matloria. 
Dicusdo. em turno 6niL"O, do Projeto de Lei da 

Câmara n• 26~. de 1983 (n' 1.659/U. na CBia do o
rigem), de iniciativa do Senbor Presidente da Re
pública, que dispõe sobre a acolha de dirigentes de 
fund~~~WÕC5 de cn,;ino superior e d& oulras providàl· 
cias (dependendo de parecer da Comissio de Edu
..:açil.n c Cultura). 

Solicito do nobre Senador Aderbal J urcma o parecer 
da Comi!i!lão de Educac;ilo e Cultura. 

O SR. ADEIUIAL JVREMA tPDS - PE. Para omitir 
pare.."Cr.) Sr. ·Presidente c Srs. Senadores.: 
~os termos do artiao !Iii da Constiluiçilo Federal, o 

F.xcelentissimo Senhor Presidente da Rep6bli..:a submete 
à considcraçilo dn CongreMO Nacional o Projeto de Lei 
que dispõe 10hre a e;colha de dirigentes de fundaçôai de: 
ensina superior e dã outro provid~ncias. 

Em !lUa f.xposic;l.o de Motivm ao Senhor Presidente 
da Rcp6hlica. a Ministra de f.stado du Edlh:açilo e Cul
tura diz que: 

"'Trata-R de restaurar. para u funda• de ensi
no superior institufdas ou mantidas pela U niio, o 
siatema dt escolha e nomeado de dirigentes estabe
lecido no art. 16, da Lei n'S.540, de 28 de novembro 
del%8, allerad~ pelo arl. I• da Lei n'6.420, do3 do 
junho de 1977. o qual ..:om o advento da Lei n' 
6.733, de 4 de de:r.embro de 1979, pwou a prevalc
l.'Cr apenas para as autarquiaa de ensino superior. 

A medida legislativa ora proposta visa restabele
cer a unidade de orientaclu suvernamental quanto 
ao pruvimcnla dOA carsos de dircc:lo das insti
tuiçõel de ensino superior federais, a qual deixou de 
existir L"Um o advento da Lei n' 6.733, de 4 de dc
l<mbrn do 1979. 
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A partir de cntlo, a dualidade de tralamento au
tarquias e fundaçi)C!I federais de ensino superior lem 
gerado insati5f&ÇÕell seneralizadas na comunidade 
ac:adCmi..:a. não raro evoluindo para radicalizac;io 
danosa1 • normalidade administrativa c did6tic:a de 
univcnidade e escolas. 

A oh5ervaçlo e o acompanhamento comparati
vo5 de ambos o5 regime~ de escolha de dirigenteR 
tCm por outro lado, permitido a este M inistirio a 
pcn:cpçi1o da vantqem e cnnveniCncia do sistema 
previlto para as autarquias, frente ao que passou a 
vigorar, a partir de 1979, para as fundaç6es. H' de 
se ..:rcditar, em favor do primeiro, o respaldo da ma
nifauu;iio prtvia d05 órgios colegiados da adminis
tração superior das instituições mediante a sugestio 
de nomes. em lilllu .Cxtuplas. revestindo de base 
consensual o ato do Governo, sem deste. na con
diçio de mantenedor, retirar o controle do proces-

"'· 
Ressalto-se que tal oportunidade de audiCncia 

. preliminar aos 6rglos de deliberaçio coletiva da1 
instituiçõe5 assenta numa longa tradiçlo e utA. in
corporada. pu r a55im dizer. il rotina do processo de
cisório, em matCria de acolha de dirigente• de uni· 
Yersidades e escolu da rede federal. 

01 próprios ocupantes de cariJIR de direçio, no
meados pela Prc5idcnte da Rep6hlica em decorrb
cia. desse proL"Cdimento, parecem imbuir-se de uma 
dupla base de suslenluc;io- a confiança do Gover
"'1 cu aceit~l\1) da çomunidade açadCmicu- altm 
da c:irçunttinc:ia de serem detentom de um manda
to. ou seja, um perfodo pré-definido de gestão, quo 
lhes abre a perspcc:liva ele um trabalho mais c:onlii
lenle de planejamento administrativo. A anexa mi
nuta de anteprujelo de lei preve medida de transiçio 
do regime da Lei n' fi. 733, de 4 de dezembro de 
1979, para o da legisla~ão a ser revigorada, com du
plo objetivo: a) evitar a deflqrac;lo imediata do 
processo de escolha de dirigentc:s em nada menos de 
lfJ fundaçi)e~ unh.·eniu1ri85: •> usegurar aos atuais 
litulam do Chefe do Poder F.xecutivo. a possibili
da~de legal de figurarem na5liltaR ~x.tuplas a serem 
preparadas pelo!l órglm. culegiados pelo Presidente 
da República, sem que is!IO importe em recon
dução.·· 

A11im, o Projeto revigora, para fins de escolha e no
meado dos dirigentes de runda~w-ões de ensino superior, o 
disposto no artigo 16 de Lei n' ,.S40, de 28 de novembro 
de 1968, alterado pelo ani(lo I• da Lei n• 6A20, de 3 de 
junho do 1972. 

lletermina. ainda o Projeto, no ,;,eu art. 2' que, no pra
zo mínimo de 6 mesC5 e mbimo de 8 mc:se5 a partir do 
Inicio da vi{!:Cncia da pre5CIIte lei, para quo seja promovi
da a indicacio da lista sbtupla, com vista1 ao pruvimen· 
tO dos CBr(lOS dOI dirigenteS em cada univer5idade OIJB

nizada !iOb a forma de fundaçilo, para escolha e no
mcac;:ã,, pelo Senhor Presidente da Rep6blic:a. 

Al5im. somo1 favorãvei5 ao projeto em euudo c:onsi
dLTando que a prop01ic;iio ~ oponuna. pois visa a resta
helcL"C:r a unidade de orienlac;ilo sovernamental quanto 
ao provimenlO do11 cargos de direçio das instituições de 
enlllino superior fcderai1. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- O pare
cer ~ favorêvel. 

Completada a in1truc;iio da mali!ria, passa-se k disc:us 
são do pn1jeto. 

Em di!ICuuio. I Pausa.) 
~~~o havendo quem peça a palavra, encerro a dilc:us

silo. 
Em volaçio. 

O Ir. H-'-- Poço a palavra, Sr. Presi
dente. 
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O SR. PRI!IIDENI'E (Raimundo Parente) - Para 
encaminhar a votaç.lo, concedo a palavra ao nobre Uder 
Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LI/CENA PRONUNCIA 
DISCI/R.~O filiE. ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRI!IIDENI'E (Raimundo Parente) - Em vo
taçlo o )'rojeto. . 

Os Sn. Senadora que o aprovam permaneçam llellta
do•. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai A sançlo. 

2 o -inte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA cAMA.RA Nt 2f5, DE 1!1113 
(Nt IM!I/&1, u C.. •• orlpm) . 

D!oflo-• ........ .,.._ ......... ....... _.... ... _....,.._.. 
O COIQII'CIID Nacional decr<la: 
An. I• Fica reviJorado, para a escolha e aomcaçio 

das dirigentes de fundações de ensino IUperior, institui
das ou mantidas pela Unil.o, o di&poato no arL 16 da Lei 
n• S.S40, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo art. 
I• da Lei nt 6.420, de 3 de junho de 1977. 

An. 2t Os dirigentes de fundaç&s de ensino supe
rior nomeados pelo Presidente da Rcp6blica na forma da 
Lei n• 6.733, de 4 de du.embro de 1979. dcverlo, no pra
zo mlnimo de 6 (Ris) e mbimo de 8(oito) mau. a partir 
do inicio de vigênc:ia da presente lei, promover a indi
caçlo da lista li:xtupla a que se refere o dispositivo legal 
ora revisorado. 

Parêfrafo dnico. O. aluais diria:enlel de fundações 
poderio figurar na lista H:xtupla a que se refere este artl .. 
ao unicamente para efeito de complementaçio do pcrfo
do de 4 (quatro) anos. contadoe a panir da primeira in· 
vestidura, sem que isso implique em recondução. 

An. 3t Esta lei entra em visor na data de sua publi· 
caçlo. 

An. 4• Revogam-se a1 disposiçõm em contrArio. 

O SL PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Paua
ae, qora, l YOiaçlO do Requerimento nt 863,1ido no Ex
pediente, de u,.tncia para o Ollcio nt S/28. de 1983. 

Em votaçlo o requerimento. 

Os Sn. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pauli.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerinH:nto, paasa-se l apreciado da 

mat!:ria que roi despachada b Comilsõea de Finanças, 
de Conslituiçlo e Justiça e de M•nicfpios. 

Sobre a mesa, parecer da Comisslo de Finança5 que 
vai RCr lido pela Sr. 1'-Secn:IArio. 

E: lido o seguinte 

PARECER N• l.tMI, DE 1!1113 
Do c-lodo* Fllllllt:-.- oOikiD ''8" • 

21, oJii!IIJ( .. !I93/&1-M ...... ), .. Sollbor ...... 
roi!D M..tclpol * Nlltrdl, lllllclludo ~ ..,. _ _.. .. _ ................. .. 
....... va ZJ,IIIO.IIOO.GO <•lote • .... ...._ .. 
- ... , ........... ......,_ .. llmod __ ... 

..... MIOIIdplo. 

Rol-:_... A.i.nal'llutD 

O Senhor Prefeito Municipal de Niter6i solicita 110 S. 
nado Federal. nos termos do art. 42, item IV. da Conati
tuiçio, a oompetente autorizaçlo para que aquele Mu-
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niclpio possa contratar uma operação de emprbtimo ex
terno no valor de USI :!2.000.000.00 (vinte e doia mi
lhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente em 
outra moeda, de principal. com a prantia da Uniio. cu
jos recursos se defitinario ao pa1amento de obras, jA. exe
cutadas, de melhoria fisica do Munielpio de Niterói. 

2. Consta, no a•m VI, o Plano de AplicaÇMJ dos re
CUrA05 atemos no Sistema Vi.t.rio do Municfpio de Nite
rói, que ~ o seguinte: 

"l.ote I - E.xecuçlo do Anel Vilrio do Largo da 
Batalha: 

Lote 2- Ligaçilo Larso da Batalha- Cuban1o: 
Lote 3- Urhanizaçlo da Praia de Piratininga: 
Lote 4- llrhanizaçio da Praia de Charitas: 
LoteS- Ligaçilo Santa Rooa- Rodovia Ama· 

ral Peixoto, incluindo e\aboraçio do Projc\0 Final 
de Eng.enharia: 

Lote 6 - Lilaçlo Grqoatl - Boa Viqem, in· 
cluindo elaboraçio do Projeto Final de Enaenharia; 

Lote 7- Urbanizado da Praia das Flexa1, in
cluindo elaboração do Projeto Final de Engenharia: 

Lote 8- Conatruçlo da Estrada do Engenho do 
Mato (Av. Central ati: Rio D'Ouro), induindo ela· 
boraçlo do Projeto final de Engenharia: 

LotiC' 9 - Construção da E1trada do Caramujo. 
incluindo elaboraçlo do Projeto Final de Engenha
ria." 

3. Em atcndimenln l1 normal lixadas pela CnmiMão 
de Finanças para eumr de 'PieitoJ da esp~cie. foram soli· 
citu.dos dados, po5ições e parâmetros da divida consoli
dada interna e externa, para avaliarmos a cupacidade de 
endividamento e de pqamcnto da Prereitura Municipal 
de Noter6i, enviados ""m o oReio de 8 de novembro de 
1983, anexo. Com os rcreridos elemento5, podemos mon
tar 01 SCJUintes quandr01 para a anAlise final, a 11ber: 

•> Dltlda ~ .. -I Ea-• . 
(pos: 3().9-83 Valor: Cri 1.000.00 
a.l - lntralimite • 1.122.798 
a.2- l:!xtralimice - 5.884.709 

a.3 - Externa 

Total - 7.007.S07 

b) Cronograma da 'DI!Sar.'.enta da dlviaa interna U.r.tra + ex 
tralimitea) • da alvida externa + operação e111 exar.e: 

-tralimite Extral1Jr.l.te frota1 :rnterr.a 

98 736.391 698.571 1.434.962 

1984 963,779 911.400 1.875.179 

198 - 873,341 873.341 

198 - 835.291 835.291 

1987 - 797,207 797.207 

19AI - 759.181 759.181 

198 - - -

Obs. I - No cronopama acima alio Jnclufdas u 
parcela da amonizaçlo + encaiJOI, totalizando o 
pagamento previsto em cada exerdcio. 

Obo. 2 -A Prefeitura Municipal de Niterói alo 
pollui tlrtlda uteru. 

Obs. 3 - A operolÇio sob exame (USI 22.0 milhil<o) 
foi calculada supondo o contrato a III" Bllinado em jan. 
de 1984, com as squintcs -lcin pnls: prazo 
amonizaçlo - 12 aemestres: prazo de carf:ncia - 14 
trimestres: juroa .. 2,25% a.a. + libor de 9,9S-.. • 12,20'1: 
a. a. 

Obs. 4- I USS - BOJ,OO - cotBÇio de 21-10-83. 
c) Paolcio .. oadl•ldiiiDIIIIo om l'ucio da nalto 

ttmelldodo omi!IIIZ (Res. n• 62/7S, modificada pela Rcs. 
n• 9)/76.) 

Volor: Cri 1.000,00 
c. I- Receita ameadada • • • .. .. . - 7.723.384 
c.2- Op. de cmlito realizadu • .. - -1.376.~27 
c.J - Receita liquida • • • . • • . . . . . . • 6.346.BS6 
c.4 - Roceila liquida eorriJida ate setembrof83 

(lndiee 1.9705) . • .. . .. .. .. .. .. .. .. . - 12.506.342 
d)LIIaltoo .... ~ ... -
1- Montante slobal (0,70 da rceeita liquida) 

.. .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • .. - 8.7S4.439 
11 -Diopindlo ouolll .. lmo (O, IS da receita liquida 

corrisida) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 1.875.951 
4. AnAlise do endividamento municipal 
a) Moolllnte GloUI 
Em · funçlo dos elementos 101icitados conronne 

nonnu fixadas pots!Ja Comisslo para anlllise de plei101 

Valor: CR$1. 000,00 

Externa 00. Exr.oe Total Di~o 

-
------

- 1.434.962 

2,067.947 3.943.126 

1.875. 759 2. 751.784 

1.875. 759 2. 711.050 

4.3EO.ll0 5.157.317 

4.047.484 4,806.665 

- - -

da espf:cie, temos a considerar que a divida da 
ad11bdllriCio di- atinse Crt 7 .fJYI.S07 .000.00. acndo · 
Crt 1.122.798.000,00 a parcela da divida intralimite e 
CrS 5.884. 709.000,00 a parcela da divida extra limite. 
Pclo11 dados enviados, a Prefeitura Municipal de Niterôi 
nlo po51ui divida externa, posiçlo referida a 30-9-83. Do 
total, encretanto, devemos excluir a parte da divida 
ntrallmlte (Crt S.884.709.000,00}, com base na Ra. n• 
93, de 1976, do Senado Federal, que criou a figura da 
dMda extralimite, para a qual nilo aplicam 01 

parãmetro5 fixados pelo an. 2t da Resolução n' 62, de 
197Sl desta Casa. A divida caracterizada como 
extrmlimite tem origem nas operações com recursm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, do 
Banoo Na~ional da Habitação e do Fundo Sacional de 
De11envolvimento Urbano - FDH. Desta forma. 
comparado o montante siubal real - CrS 
1.122.798.000,00- com o fixado pelo item I, do art. 2• 
da Res. n• 62, de 1975, ate 6himo fndice fixado em 
fundo da receita liquida arrecadada em 1982, 
descontadas u operaçôes de cr6dito realiLadas no 
referido curcfcio, corrigido o saldo atf: setembro de 1983 
(fndice 1.9705), vemos que resulta uma margem para 
novas eontrataçêles de Cri 7 .631.641.000,00, podendo, 
inclusive. com ate aaldo, Rr absorvida a parcela da 
dfvida extnlimite. 

•)Diopiadlo uaal 
Constatamos neste item III - dis.Xndio anual-, que 

o seu valor para 1983serê. de Crl736.391 mil (exclufda a 
parcela do diapbdio com a divida extralimlte). Com a 
operaçlo em exame, niio haver6 dispêndio ne111e 
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eurcfcio, leaultaDdo uma maraem para Davas 
oontralaç6co de CtS 1.1:19.560 mil. Entman\0, a 
operado em uame provocarA, em 1984, um di•p6ndio 
adicional de CtS 2.(167 .947 mil ( o preçoa do -mbro do 
1983) que. adicionado l parcela do Crt 963.779 mil (div. 
intralimite~ totolizarl Crt 3.031.726 mO. extrapolando, 
portanto, o valor rllldo pelo item III da Roa. n• 62, de 
1975. Como concludo, verificamos que o rnuniclpio 
possui, com base na Rea. nt 62, de 197S, uma marsem de 
crS 7.631.641 mil, o a operaçlo atin1Jir6 Cri 15.368.000 
mil provocando um 11ldo neiatl1o de Cri 8. 737.000 mil, 
para o montante aJobal. HA a considerar que a opcraçlo 
devorA tor um pnzo do .. rtncio do 14 trimoalros e, 
durante eate prazo, 11rlo amortizad01 01 juros de forma 
trimCIItral a que novoa parlimcuoa aerlo fixados em 
funçlo da receita arreeadada em 1983. Quanto ao item 
III - diopõndio anual - hi, tambán. marpm paro 
novas oontrataçi!co no valor de OS 1.139.560 mil. a qual 
seria utrapolada - como ji aftrmamoa anteriormente 
- eam 01 encaraoa da opeo;io em eume. Valendo o 
mamo raciocfnio, achamos que. c:om a receita a aer 
arrecadada om 1983, novoa parimetroa adviria e, 
certamente, euberlo o dEficit no item UI, a ser aerado 
com a operaçlo em aume. 

S. Para atender AI di1p01içôa do RCiimento Interno 
e da le1i1laçlo perUnente, foram anexado• ao 
proccuado oa 111uin~e~ doc:umentos: 

o) C6pia da Lili Municipal"' 241. de 16 de maio do 
1980, reviJorada e alterada pela Lei Municipal n• 261, de 
24 de novembro do 1980; 

•1 Avioo n• 439. de' de maio de 1983, da Soc:retaria 
do Planejamento da Preaid6ncla da Repdblica. 
reconbecondo o carlter prioritl.rio :da operv.çlo e a 
.. poc:idado de pqamon\0 do Municfiolo, att o limite de 
USI 22,0 milha... ""m baae ao Doc:rdo n•74. U7. do 6 
de junho de 1974.o no an. 4• do Decreto-Lei ntl.312, do 
IS do novembro de 1974, oom a rcdaçlo dada pelo Krt. I• 
do Decmó-Lci n• I.SS8, de 17 de junho de 1977; 

o) Eapooiçlo de Motivoo n• 24, do 16 do aaoo\0 do 
1983, do Senhor Miniotro de Estado da F•zenda, 
faYorêvel. enviada ao Senhor Presidente da Repdblica, 
propondo o aeu e.acaminhamento ao Senado Federal, 
para 01 fina do an. 42. item IV, da Conatituiçlo; 

d) Ollcio(Fin:e-Crede n• 83/079) do Dopanomentu 
de Filcalizaçlo e Rosistro de Capitais Eotn~naeJroo do 
Banco Central do Bruil. CNdenciando a operaçio em 
pauta, conforme atribuiçôa coareridas pelo Dec. n' 
65.071, de27-8-69, o pelo Dec. n•84.128, do 29-1().79; o. 

o) Comportamento da Divida Estadual (Interna e 
Externa). 

6. O exame du oondiçC!os orcdiUciu da operaçlo 
aer' efetuado pelo Miniat6rio da Fazenda, em 
anic::ulaçlo c::om o Banc::o Central do Braail, nos termo• 
do art. I•, inciso 11, do Doe:. no 74.U7, do 6 do junho de 
1974, usim que apresentada a rapectiva minuta de 
c::onttaiO com O ltupD Onanciador. 

7. Por fim, o· Senhor Prooidonte da Rop4blioa 
autorizou o Senhor Prefeito Municipal de Niterói (RJ) a 
dirisir-se ao Senado Federal, na forma do an. 42, item 
IV. da Constituiçio. 

8. Foram cumpridu as exia;õncias do Rqimento 
Interno (art. 403, aUneas a 1 b e c) .. o\uim, opinamos 
favoravelmente ao presente pleito, noa term01 do 
seauinlc. 

PROJEro DE RESOLUÇÃO !<o~ 122, DE 1983 

- o Pnfllhro Monldpal de Nlllnll, 
- do Rio de Jooello, o rnllzor aptroçlo lle 
e•pofoll ..... - 00 ........ uss zz.aoo.oao.ao C•lllh!•--lle611 ___ , ............................ -101 ....... 
MllllldjJio. 

O Senado Federal molvo 
A.rt. I• ! a Prefeitura Munic:i.pal de Niterói, &lado 

do Rio de Janeiro, autorizada a rL1izar, com a aarantia 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçlo 11) 

da Unilo. uma operacilo de cmprtstimo uterno no 
valor de USS 22,000,000.00 (vinte o dois milhaes do 
dólares norte-americano•) ou o equivalente cm outra 
moeda, de principal, junto a srupo financiador a ser 
indicado sob orientaçio do Minist~rio da Funda e do 
Ban'-'U Central do BrasiL cuj01 recur101se destinarão ao 
pagumen\o de obra"· j• ex.crutadas. de melhoria viiria 
do Município de Niter6i. c::onstanta dOIRguinteslotes: 

Lote I - F.x~u.;ão du .o\nel ViArio do Largo da 
Batalha: Lote 2 - Liaaçio Larao da Batalha -
Cuhangn: Lute 3 - Urbanizaç.io da Praia de 
Piralininsa: Lote 4 - Urban\zaçi.o da Praia de 
Chariotu; Lote ' - Li8&Çio Santa Rosa - Rodovia 
Aman~l Peixoto, incluindo a elaboraçlo do projeto final 
do engenharia; Loto 6 - Lipç.lo GrasoatA - Boa 
Viagem, incluindo a elaborçlo do projeto final de 
ensenharia: l.ole 7- Urbani7.açilo da Praia das flens~ 
incluindo a elaborado do rrojcto final de enpnharia; 
Lcne 8 - Construçilo da F.strada do Engenho do Mato 
(~v. Central at6 Rio D'Oura) incluindo a elaboraçlo do 
projeto final de ensenharia: e Lote 9- Con1truçlo da 
f.Alrada do Caramujo, incluindo a elaboraçlo do projeto 
final de eDJenharia. 

Art. .2• A operaçio realizar-se-• nos termoa 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o 
exame das condições c::n:ditrcias da operação a ~r 
efetuada pelo Minist~rio da Fazenda em aniculaçlo com 
o 8WIL'O Central do Bra5il, ROl termOA do an. 1•. item 11, 
do DoeMo n• 74.157. de 6 de junho do 1974. obodcl:idas 
as demais exigincias do1 6rslo1 enc:arrq;ados da 
exc.:uçãn da politi&:a econ6mico-linanceira du governo 
Federal, e. ainda, o disposto na Lei Municipal n' 241, de 
16. de maio de 1980. rcviaorada e alterada pela Lei 
Municipal n• 261, de 24 de novembro de 1980. 

An. J9 Elta resoluçto entra em viaor na data dnua 
puhlicaçilo. 

Sala da t'omi""', 24 de novembro do 19KJ.- '-ar 
Fro....,, PresidonLO - Aurol Peixoto, Relator -
Odll•lo Cudom - Jo .. Frqelll - Hfllo Guelroo -
Almlr Plato - R- Solllraloo - h-. P&m -
Vll'llllo Ti•otr• - J•lobJ Molal .. eo - Rollerlo 
c • .._ 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo PannLO) - O 
parecer da Comisdo de Finança• c::onclui pela 
apnscntaçlo do Projeto de Roooluç.lo n• 122, de 1983, 
favorável l conc.."CCIilo da autoriza;lo solic::itada. 

Solicito ao nobre Senador Aderbal Jurema o parecer 
da Comiuilo de Constituiçlo e Juatiça. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Para 
emitir parecer.) - Sr. Presidente. Sn. Senadora: 

De au\ori1111 da Comiulo de Fin.ançu, o presente 
projeto de r'""SOiuçlo a11toriza a Prefeitura Munic::ipal de 
N"iter6i, Estado do Rio de Janeiro a realizar, com a 
sarantia da Unilo, uma operaçio de • emprbtimq 
externo no valor de USS 22.000,000.00 (vinte e doil 
milhões de dólu.rcs norJ.e-americanos) ou o equivalente 
em outra moeda., de principal. junto • arupo finaaciador 
a ser indicado sob a orientaçlo do Miniat6rio da 
Fazenda e do Banco Central do Brasil cujoa recunoa se 
deslinario au pasamento de obru. jA eecutadas. de 
melhoria viAria dd Municlpio de ~iterói. 

2. O anigo 2" do projeto sob exame atabclec:e que 
••a opcraçio realizar-liC-6 nus termos aprovados pelo 
Poder l:!xecutivo Federal. inclusive u uamo das 
cuddições c::reditfcilll d11 opcraçlo a ser efetuada pelo 
Mini1ttrio da Fazenda em articulaçlo c:om o Banco 
Central do Bruil, n01 termoa do art. 1•, item 11, do 
Dec:mo n• 74.157. do 6 de junho dol974, o~ociduas 
demais ui.Fncias doa óraioa encarrcgad01 de cxecuçlo 
da polftica ec::onõmic::o-financ::eira do Governo "Foder.tl, e, 
ainda, odispoato na Lei Municipal n" 241. de 16de maio 
de l._.,, rcviJ;orada e alterada pela LeJ Munic::ipal n• 261, 
de 24 do. novembro do 19110". 
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3. Pllra atender U disposiçôa do reaimenlO Interno 
e da legislaçilo peninente. a16m daa ex.iaencias 
estabelecidas pela Comilslo de FinaiiÇIII, conforme ae 
conclui do exame do seu parecer, foram anexados ao 
proc::e518do os sesuintes documentoa: 

o) Cópia da Lei Munioipal n• 241, de 16 de maio de 
1980. rovi1orada e akerada pela Lei Municipal"' 261. de 
24 de novembro de 1980: 

b) Aviso n• 439, doS de maio de 1983. da Soc:retaria 
de Plunejamento da Presidinc::ia da Repdblic::a. 
reconhecendo o c::ariter priorilArio da opera;lo, bem 
tomo a capaoidadc; de PBII&num\0 do Municlpio, atl o 
limite do USI 22.9·'milhG01,,oom base no"Decrelo n• 
74.1S7. do 6 do junho do lf74, o no Krt. 4•do Decreto-lei 
n• 1.317, de IS de noY\."mbro de 1974, c::om a redaçlo 
dada pelo art. I• do Decreta-lei n• I.SSS. de 17 de junho 
de 1977: 

e) Expooiçi~ de Motivos n• 24. de 16 do "10110 do 
198.3, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorivel. enviada ao Senhor Presidente da Rep6blic:a, 
propondo o seu enc::aminhamento ao Senado Federal. 
para oa fins do art. 42, item IV, da Constituiçlo; 

di Ofloio (FIRCE-CREDF. n• 83/079) do 
Departamento de Fiscalizaçlo e Rqistro de Capitais 
Estrangeiros do Banco Central do Brasil, credenciando a 
operaclo em pauta, "oonforme atrlbuiç&s c::onferidas 
pela Decreto n• 65.071, de 27-8-69 e pelo Decreto n• 
84.128, de 29-t().7'1: o 

r) Comportamento da drvida estadual (interna e 
externa). 

4. O eu.me das wndiçôes crodiUc:ias da operaçlo 
11erá de\ua.d.o pelo Mi.nistbio ela Fazenda, em 
artic:ulaçlo c::om o Banoo CentJal do Brasil, noa t.ermos 
do art. 1•. inciso 11: do~. n•74.1S7, de6dejunhode 
1974, a1sim que apresentada a respectiva minuta de 
L'Ontratu COm 0 arupu financiador. 

S. No caso. foram cumpridas 11 exigtinc::ias 
constante~ no art. 40J. allneas a, b e c, razio por que. na 
forma do art. 108. item VI, ambos do Reaimen\o 
Interno. a Comillilo de Finanças opinou favoravelmente 
ao pleito do Senhor Prefeito Municipal de Niterói, nos 
t.ICJ1Tios do projeto ele JeMJluçlo que apraentou. 

6. N"ada hli que possa ser argUido c::ontra a 
proposiçilu no que c::ompete a esta Comisslo euminar, e 
estd corretamente formulada aob os inauloa 
'-"Onstitucionais e juridicos. razio pela qual cntendem011 
pos1a ter tramitaçilo normal. f"oram cumpridas, 
portanto. todas a1 exigincias. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -
Conc::edo a palavra ao nobre Senador Jutahy M:agalhles 
para proferir o parecer da Comiuio de Munic::fpios. 

O SR. JtiTAHY MAGAUflES (PDS - IA. l'llra 
proferir parec:er:)- Sr. Pruidente. Sra. Senadores: 

A Comissio de Finança!i apresentou projeto de 
Rewluçl.a que pelo ·seu arliso t• fahr.a "a Prefeitura 
Municipal de !'Jilerói. Estado do Riu de Janeiro, 
autorizada a realiLar. c:om a aarantia da Unilo. uma 
operaçlo de emprfstimo externo no valor USS 
22,000.000.00 (vinte e dois milhões de dólares norte
americanos) ou o equivalente em outra moeda, de 
principal. junlo a grupo financiador a ser indicado sob a 
orientação dt' Mini1t6rio da Fazenda e do Banco Cenual 
do Brasil, c::ujos recursos ae destinaria ao pqamento das 
obras abaixo relacionadas: 

Lote I - I:Ao.:uçio do Anel Viirio do Largo da 
Batalha: 

LoLO 2 - Lisaçlo Larao da Batalha - Cubana« 
Lote 3 - Urbanizaçlo da Praia de Piratininga: 
Lote 4 - Urbanizac;lo da Praia da1 Charit.as; 
Lole S- Lipçio Santa Rol& - Rodovia Amaral 

Peixoto, incluindo elaburaçio do Projeto f-inal de 
f.ngenharia; 
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Lote 6 - Lisaçlo Grqoatl- Boa Viqem, incluindo 
elaboraçlo do Projeto Final de Enaenharia: 

Lote7- Urbonizaçiu da Praia das Fleua, incluindo 
elaboraçio do Projeto Final de Ensenharia: 

Lote 8 - Con•truçio da Estrada do E...,ho do 
Mato (Av. Central ate Rio D'Ouro), incluindo 
elaboraçlo do Projeto Final de Ensenharia: e, 

Lote 9 - Construçio da Ell:rada do Caramujo, 
incluindo elaboraçio do Projeto final de Ensenharia. 

2. Na fonna do an. :ZO, item IV, da Reooluçio nt132, 
de 1979, do Senado Federal, u propoalçc'!eo que 
envolvem operaçilea de Cltdito internas o uternu, de 
qualquer natureza, em que um ou mail municfpios~eiam 
pane iatereuada, cleYerlo merecer •tudo 1 parecer 
data Comiulo. 

3. Confonne oDeio do Senhor Pnfelto MuDic:ipal de 
Niterói, o projeto estA relacionado com o paaamento de 
obru, de melhoria vllrla do Municlpio de Niter6i. 

4. A Comiulo de Finanças uaminou ampla e 
ponnenorizadamente o projeto, com bue nu Ra. n• 62, 
de 197S, o n• 93, de 1976, ambu do Senado Federal, e, 
ainda, atendeu As normas Ollabelecidu por aquele 61)1o 
t6cnico para cume de pleitos da esp6clc. 

5. Ante o exposto, conclu(moa pela aprovaçlo do 
presente projeto de nsoluçio, usinalando que a 
propooiçlo mereceu da Comillllo de Conatituiçlo o 
Justiça o encaminhamento favorbel, DO que diz rapeito 
aos aspectos de constitucionalidade juridicidade 1 

t6cnica lcaialativa. 
E: o parecer. Sr. Praidente e Sra. Senadore1. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - O. 
parec:erea do ravortvcil. 

Completada a inotruçio da matbria, paawe l ••• 
apreciado. 

Discusslo, em turno llnico, do Projeto ele 
RIIUiuçlo nt 122/83, que autoriza a """'eitura 
Municipal de Niter6i. Estado do Rio de Janeiro, a 
realizar operaçlo ele emptátimo ClUerno no valor 
de USS 22,000,000.00 (vinte e dois milhaes de 
d61ares norte-americanos) destinada ao programa 
de investimentos daquele municfpio •. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a 

encerrada. 
Em votação. 
O Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai l Comisslo de Redaçlo. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobro a 
mc:sa, a rcdaçlo final que vai aer lida pelo Sr. 1'
Secrolllrio. 

19113. 

~ lida o quinte 

PARECER N• 1.114!1, DE 1983 
Da Colllllilo .. Rodaçio 

RoUcio ftnal dol'nljfto do Roooloclo 11' 122, do 

Rolotar1 Sooador AI- Campao 
A Comiulo aprooenta a rodaçlo final do Projeto de 

Resoluçl.o n• 122, de 1983, que autorizq a J'refcitura 
Municipal de Niter6i. Estado do Rio de Janeiro, a 
rcalitar operaçio de empréstimo externo ao valor de 
USS 22,000,000,00 (vinte e dois milhcks de d6la1111 norte
americanos). deltinada ao programa de in·.tt~timentos 
daquele municfpio. 

Sala das Comisscles, 24 de novemhrn de 1~113.- .ro. 
Lloo, Presidente - AI- ~. Relator - Iria 
atia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) 

ANEXO AO PARECER N• 1.049, DE 1983 

llodaclo lloal .. I'Njoto do RBDIIICio 11' , .. 
1!1113. 

Faço aaber que o Senado Federal aprovou, nos termo• 
do art. 42. inciso IV, da Con1tltuiçlo. e eu, 
----~ Presidente, promulao a ,..uinte 

RESOLUçXO N' , DE 1983 

A- a PNreltln M•llldpal .. Nltlnll, 
- ....... 1 ....... , • nollzar __., .. 
••pofld-a-• •alar .. USI 22,100,000.00 

~-·--· ... --), -- .. -·--.. -.... ... 
O Senado Federal noolvo: 
An. 1• ~ a Pnfoitura Municipal de Niter6i, &lado 

do Rio de Janeiro. autori:rada a realizar, com aaarantia 
da Unilo, uma oporaçio de ompr6sdmo atamo no 
valor de USI 22,000,000.00 (vinte o doia milhilll de 
d6lan11 norte-americ:anoa) ou o equivalente em outra 
moeda, de principal, junto • arupo financiador • Hl' 

indicado oob a oriontaçlo do Ministlrió da Fmnda o do 
Banco Centnl do Bta1il." cujos recunoawlo datinadoa 
ao pqamento de obru,j6 uecutadu. da melboria flsira 
do Munidpio de Niler6i, constantes d01 ~e~uintel1otu: 
Lote I - Eucuçio do Anel ViArio do Larao da Batalha: 
Lote 2 - Lipçio Larao da Batalha - Cubaoao: Lote 3 
- Ulbanizaçio da Praia de Piradninp: Lote 4 -
Ulbanizaçlo da Praia de Charitu: Lote S - Liaaçlo 
Santa Ro• - Rodovia Amaral Peixoto, incluindo a 
elaboraçio do projeto final do onpnbaria; Lote 6 -
Lisaçlo GraaoatA - Boa Viaaem, incluindo a 
elaboraçio do projeto final do onaenharia: Lote 7 -
Urbani~.:açlo da Praia daa Fluaa, incluindo a 
elaboraçlo do projeto final de onpnbarta: Lote 8 -
Conatruçio da Estrada do Ensenho do Mato (Av. 
Central at6 Rio D'Ouro~ incluindo a elaboraçlo do 
projeto final do onsenhlria; • Lote 9 - Construçio da 
Eatrada do Caramujo, incluindo a elaboraçlo do projeto 
final de engenharia. 

Art. 1• A operaçlo rcalizar·ll-4 noa termos 
aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclualve o 
exame das condiç6es creditk:ia1 da opera;lo a lei' 

efetuado pelo Minist~rio da Fazenda, cm articulaçlo 
com o Banco Ccntnl do Brasil, nos tmnoa do an. 1•. 
ilem 11. do Decreto n• 74.1S7, de 6 de jpnho de 1974, 
obedecidu as demais exigl!nciu do• dr1i01 
encarregados da exeçuçlo da politica econ6mico
finanr..-eira do Governo Federal, e, ainda1 ~ diÇosto na 
Lei Municipal n• 241, de 16 do maio del980,'reviaorada 
e alterada pela Lei Municipal n• l61,de24 de novembro 
de 1980. 

Art. J• Esta resoiUÇio entn em vi1or na data de sua 
publicação. 

O SR. PRIISID!!N'fE (Raimundo Parente) -
Achando-se. em rea:ime de urstncia, a mat6ria cuja re
daçlo Anal acaba de !ICI' lida deve ala 11er IUbmetida ime
diatamente l deliberaçlo do Plonlrlo. 

Em discuosio a redaçlo final. (Pauli.) 
Nlo havendo quem queira di1cuti-la, dcdar0:8 encer

rada. 
Em votaçlo. 
Os Sr1. Senadoi'CI que aprovam permaneçam ~m~.ta-

dos. (Pauu.) 
Aprovada. 
A mat~ia vai • promulgaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parontel- Sobro a 
mesa, redaçlo final de prop01içlo aprovada na Ordem 
do Dia da prcoente ICIIIo o que, nco termoa do parqra
to Clnico, do an. 355, do Res1mento Interno, • nlo hou-
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ver objeçlo do PlonArio, serllida pelo Sr. l"llocrotlrio. 
(Pau11.) 

~ Uda a IOiuiftta 

PAIIECEII NY 1050, DE 1!183 
Da~ • Rllliclo 

lWaclo ...... l'nljol .... __.., J04, .. 
UIJ, 

Rolai.-: ........ IIII Cllla 

A Comiulo apraenta a rodlçlo final do Projeto de 
Rosoluçlo nt 204, do 1981, que autoriza o Oovoroo do 
Estado de Goib a contratar emprtatimo acemo no 'VI• 

lar de USS SS.OOO.OOO.OO (cinqllonta o cinco milhilll de 
d61ara non.amcricanoa), de~tinado ., Propama ''Ru. 
doviu Alimentadoru", naquele Estado. 

Sala das Comilll6oo 24 de novembro de 1983.-11111 
Ia, Presidente -IIII C81a, Relator- All'nllo Catpao 

ANEXO AO PARECER N• IOSO, DE 1983 

............ I'Nj .................... . 

Faço uber que o Senado Federal aprovou, noo 18nnoo 
do art. -42, inciso IV, da Constituiclo, e 
eu , Presidente, promutao a •1uln18 

RESOLUçXO N• , DE 1983 

~·Gtllwoo·--·GtUo·-........ -.. • ....... USIII,GIIO,tOOIO 
, ........................... -'"-1· 
.................... H ........ ~". ......Eaã. 

O Senado. Federal I'OIOivo: 
An. I•~ o Governo do &lado de Goib autoriaado a 

realizar, com a prantia da Unilo, uma operaçlo de em
prf:stimo externo no valor do USI SS,OOO,OOO.OO (cin· 
qUCnta c cinco milh6es de d61art11 americanos) ou o equi
valente em outra1 moeda&. de principal, junto ao Banco 
lnteramericano de Dacnvolvimento - BID, sob a 
oriontaçlo do Minist6rio da Fazenda e do Banco Central 
~o Brasil, a ser utilizado no Proa:rama ""Rodovia11 Ali
mcntadoru"". que objctiva a implantaçlo bilica efou 
pavimentaçlo de 1.305 km de rodoviu para Yiabilizar o 
tscoamento de &afrasasrfcolas. naquele Eitado. 

An. 2• A opcraçio reauzar-~e-A nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o sarne du 
condiçGa c:rediUcias da operaçlo ater efetuado pelo Mi .. 
nist6rio da Fazenda. em articulaçlo com o Banco Cen
'tral do Brasil. n01 termos do art. 1•. item 11. do Decreto 
n• 74.1S7, de 6 de junho dol974, obedecidu u demais 
e•i~nciu dos 6rsiloo encarropdos da 01ocuçlo da pol!
t1ca IICOn6mica-financeira do Governo FederaL e, ainda. 
o dispooto na Lei Ealadualnt 8.772, de IS de janeiro do 
1980. autorizadora da operaçio. 

A,n. J9 Esta Resoluçlo entra em visor na dali. de 
'"" publicaçlo. 

O SR. PRESID~ (Raimundo Parente)- O pare
cer vai • publicaçio. 

Sob"= a mesa, requerimento de dispon11 de publicaçio 
do rodaçlo final, que 1111 lido pelo Sr. l"llocrotlrio. 

ll lido e aprovado o quinte. · 

REQUERIMENTO NY 1164, D!t 1!183 

Nco lennco do an. 3S6 do R01imento Interno, roquei· 
ro dispensa de puhlicaçio, para imediata diiCUsslo e w
taçlo, da rodaçlo final do Projeto de Resoluçio n• 
204/81. 

Sala das SOSiilol, 24 de novembro de 1983.- ....... . ........ 
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O SR. PRESID~ (Raimundo Parente) - Apro
vado o requerimtnto. pu11a-se li imediata aprec:iaçlo da 
rcdaçl~ finul. 

Em disc:ussiu a redaçio final. (PauN.) 
Nllu havendo quem queira discuti-la. declaro-a encer

rada. 
1-:m votaçio. 
Oa Srs. Senadon:s que a aprovam permanCÇMm senta

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto "'III iL promulsaçio. 

O SR. PRF!'Ii:IF.:"''I'I?. (Raimundo Parente)- Nada 
mais hil\o'CI•... .: ~r '· •. \•••: encerrar a !iellilo, designando 
para a 51."!\Si'au ... ,:, .... • .. , •• ,· OJ~nanhl a ~~e~uinte 

ORDEM DO DIA 

A) M-lodltldu•OniHI•aDia ....... o .................. --.. -·-.... (§ I• do art. 368 do Regimento Interno.) 

PROJF.TO DE LEI DA CÂMARA N• 53, DE 1977 
(N• 227/75. n• Caoa de origem) 

D!ofole ......... -. ... - ... --··otlúo ............... _,...... -Andamento: 
30+77- Lido em Plenário e despac:hado •• Com is· 

IIÕH de l.egislaçlo Social e de Educaçlo e Cultura. 
6-4-7R- Aprovado na Comiaslo de Lesislac;ilo Social 

Parecer favorAvcl. 
26-11·81- Aprovado na Comiu.!lo de Educação e 

Cultura Parcc.:er favorêvel. 
30-11-81- Lidos em Plenério 011 Pareceres nts I.J60. 

CLS e 1.361-CEC. 

PROJETO DE I.El DA CÂMARA N• 67, DE 1977 
(~" I.BRS/76, na Casa de origem) 

Exlp a_._., .. CPFo .. RG .. ...-.., 

--....................... -JII'IIri-........ 
Andamm\o: 
23·8-77- Lido cm Plenãrio e de.spachado •s Comis

sõea de Cunstituiçlo e Justiça, de Economia e de Fi
nança5. 

16-8-78- Aprovado na CamisÃo de Constituição e 
Justiça Parecer favorlvcl. oom Emenda que apresenta de 
rt' I·CCJ. 

10-S-79- Aprovado na Comissão de F..conomia Pare
cer conlrllrio. 

12-R-82 - Aprovado na ComiNio de Finanças Pare
ter contrArio. 

13·8-82- Lidoa em Plenârio .,. Parecera "'' 590-
C<:J. ~91-CE e 592-CF. 

PROJETO DF. LEI DA CÃMARA N• 51. DE 1978 
CN• 1.465/75. n• Casa clc origem) 

_......,.. ............. Loi.,USI, .. ··-·lf'7!1, ... ·--pnlo _..,..... ... _ ............. _ 

Andamento: 
2-6-78 - l.ido em Plen6.rio e despa~o.itado h Comis

sões de Educação e Cuhura e de finanças. 
3().4.81- Aprovado na Comissilo de Educaçllo eCuJ. 

\ura Parecer fa\'orivel. 
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20-8-81- Aprovau:lo na Comisslo de Finanças Pare
cer favurivel. 

24-8-81 - Lidos em Plen6rio 01 Pareceres nta 638-
CEC e 639-CF. 

4 

PROJETO DF. LEI DA CÂMARA N• 67. DE 1978 
(No 3.464/77, na Ca•a de or;,em) 

Di5põe sobre o concuno de livre-doc:6ncia e os 
Utulus de Doutor e Livre-Docente. 

Andamento: 
26-6-78 - Lido em Plenêrio e dapachado •• Comis

sÕCI de Educaçlo e Cultura e de Servic;o Piihlico Civil. 
J0-4.81- Aprovado na Comisalo clc EdunçloeCul· 

tura PMrccer Cavorbel. 
19-9-81- Aprovadn na Comissl.o de Serviço PC.blico 

Civil Parecer Cavorêvel. 
17-9-81 - Lido5 em Plenirio os Pai'Oa9'es n's 709-

C"EC e 710-C"SFC. 

5 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71. DE 197H 
(N• 7S0/72. n• c ... de oriaem) 

....... odold ... .......,..._ ........ _ ... 
Andamento: 
30-6-78- Lido em PlenArio e despachado b Comil· 

&aes de Lqdslaçlo Social, de Educac;lo e Cultura t de 
Eoonomia. 

26-4-79- Aprovado na Comi11&o de l.qiola,'io So
cial Pan:c:er f11vor6.vel, com Emenda que api'Cicnta de n9 

I.CLS. 
24-,S-79- aprovado na Comiuio de Educaçlo e Cul

tura Parecer favorAvel ao Projeto e k Emenda da Comis
!iii.CJ de Legislaçlo Scx:i1l1. 

23-4-81 -Aprovado na Comi!ido de f.c:onomia Pare
L-er fa~or6wl ao Projeto e l emenda da Comi!l51o deLe
lililaçio Social, apreseniHndo u Emendas de n•a 2 e 3-
CE, com voto vencido, em ICJiarado, do Senador Marcos 
Freire. 

22-!i-81 - Lidos em PlenArio .os Parece11:1 n's 243-
CLS. 244-CEC e 245-CE. 

' 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 76. DE 1978 

(:.0"9 3.594/77. na Casa de oriaem) 

-llhnciD• Lol .. 6.211, ...... ..... 

..1975 .... ·---...... - ....... .... 
Andamento: 
30-6-78 - Lid~> em Plenârio e despachado AI Comis

sões de liducaçilo e Cultura e de Finanças. 
3().4.8 I - Aprovado na Comiuii.o de Educaçlo e Cul

tura Pareçer favorAvel. 
5-11-81- Aprovado na Comilli.o de Finanças Pare

cer favor6vel. 
I().JI-81 -Lidos em Plenârio oo p......,,.., "" 1.12H· 

CEC e 1.12!1-CF. 

7 

PROJF.TO DE LEI DA CÂMARA N• 65, DE 1979 
(N• 4.257{77, na Casa de or;,eml 

A-·~ .................... . .... , ........... , ..... I_._..., 
Andamento: 
24-9-79- Lido em Plen.irio e despachado As Comia

sae. de Transportes, Comunicaçio e Obra& P6blicas e de 
Finançu. 

S...ta-fcira 2S SSl7 

9-4-80 - Aprovado na Comissl.o de Transporlea, Co
municaçôel e Obru P6bli<:a& Parecer contrArio. 

22-5-RO- Aprovado na Comi11slo de Fianançu Pare
cer favorivel. 

29-5-80- Lidos em Plenirio os Parecprea n" 335-CT 
e 336-CF, ficou asuardando incluslo em Ordem do Dia 

19-6-80- Encerrada a disc:usaiu com apresentaçlo de 
1 Emenda de Plen6.rio, foi de~opachado • Comiulo de 
C'onstituiçilo e Ju1tiça para exame do Projeto e da Emen
da. t b Comiuõea d.: Transportes. Comunicações e 
Obras PC.blicas e de Finanças para exame da Emenda. 

8-10-80- E: aprovado na Comisslo de Constituiçl.o e 
Jus\iça Plin:CCF ravarivel ao Projeto e t. Emenda. 

27-11-80- E: aprovado na Comis5ào de Transportes, 
Comunic:açc'lcs e Obras PC.hlic:as Parecer favor6vel ao 
Projeto e l Emenda. 

20..8-81- E: aprovado naComiHio de Finanças Pare
cer favorbel an Projeto e l Emenda. 

24-8-81 - Lidos em Plenirio os Pareceres nts 635-
CCJ, 636-CT e 6J7.(."F. 

• 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 69. DE 1979 

(N• 4.905/78. na Casa de or;,em) 

Altera a nUclo ........... ·-I' .. Lei• 
6.41il, .. , •-•1m, ... - ....... -................ -.. -._ 
IICitt,oM ................ . 

Andamento: 
4-10-79 - Lido em Plenãrio e despachado iii Comiulo 

de Economia. 
27-S-81 -~provado na Comissilo de Economia Pare

cer ra,·orivel. 
29-S.SI- Lida em Plenirio o Par<cet n• 271-CE. 

' 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 76. DE 1979 

lN• 1.322/79. na Casa de orileml 

DJoc,lloo • ,..-ro u Tua R-0.. 
oloallllnodo ......... ,. .. rit..J• .. n.:r-
loi ... , .. JI .......... I ... --... _ ....... ,._ .. _ _........ 

Andamento: 
IS-10-79- Lido em Plenârio e deopachado ls Comis

s&:s de Transportn, Comunicaç(k:s e Obras P6blicu e 
de Finanças. 

18-6-80-Aprovado na Comiulo de Transportes, 
Comunicações e Obras PCI.blicu Para:er favorAvd. 

5-11·81 -Aprovado na Comias3o de Finança Pare
"'Cr favorAvel. 

9-11-RI- Lidos em Plen6rio os Parecerc:a nts I. III· 
CT e 1.112-CF. 

10 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 7S. DE 1980 
lN• 709, de 1979. n• Casa de orileml 

I•Ual o "Dia N_. .. Ro1ttci1oo NMiou". 
Andamento: 

19-11-80 -lido em Plenêrio e deaJ1acbado l Comia-
5lo de Constituiçlo e Justiça. 

11·11-81 - Aprovado na Comiul.o de Conslituiçlo e 
JUitiça Parecer favorAvel pela constitucionalidade ejuri
dicidade. 

16-11-81- Lido em Plenirio Parecei n' 1.18KCJ. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1979-
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador OresiOI Qu6rcia) 

l ...... olbncla I& Lol ~lar III 25, .. z .. ,., ... m, .,._......, ... ,. 
..,. alluclo .. -lo._ v-

Andamento: 
23-5-79- Lido em I'Jenjrio e dellpadlado • Comiaio 

de: Constituiçio e Julliça. 
8-111-79- Aprovado na Comi,.iio de Constituiçlo o 

Justiça Parecer pela constitucionalidade. juridicidade e. 
no m6rito, favorAvel, com voto vencido do Senador 
Helvfdio Nunes. 

13·111-10- Lido om PlonArio o Paroc:er rtt 8S7-CCJ. 

IZ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1910-
COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Henrique Santillo) ....... _........., ...... ,_ ....... ...... 
PIS-PAIIEP a ..uJaqlo iiD ........ -~llo .... _...._,......._......., . ..,.. 
'"'~'....._, 

Andamento: 
4-9-10 - Lido om Plenirio o doopadlado ls Comi .. 

.a.. do Constituiçio o Justiça, do Lclislaçlo Social, do 
Economia e de Finanças. 

t•-1()..80- AprovadO na Comiul.o de Conatituiçio e 
lustiça Parecer pela con1titucionalidade ejuridícidade e. 
quanto ao m~rito, ravorAvel. 

26-3-81 -Aprovado na Comisslo do Lclislaçio 5o
dai Parec:er favorivcl. 

16·9-81- Ap...,vado na Comisslo do Economia Pare
cer ravortvel. 

18-3-82- Aprovado na Comilllio de Finançu Pare
cer favorAvel. 

19-3-82- Lidos om Plonlrio os Paroccres rtts64-CCJ, 
6S.CLS, 66-CE o 67.CF. 

13 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1910 

Votado. em primeiro turno (apreciaçlo preliminar da 
constitucionalidade, nos trrrnos do art. 296 do Reaimen-
10 Interno~ do Projeto do Loi do Senado rtt 2110, do 1980. 
de autoria do Senador Itamar Franco, dderminando que 
a Ordem doa Advosadoa do Bl'lllil opine sobre a escolha 
de mqistrados que devam integrar tribunais com juris
diçlo em todo o território nacional, tendo 

PARECER, sob n• 634, do 1983, da Comi•lo 
- .. ~llllcio e ..loodctt, pelo in<o.,litucionalida· 

de, com voto vencido do Senador JOI61gnicio ferTCira. 

O IIII. PRESIDENTE (Raimundo Parenlel - Eoti 
encerrada a .se.alo. 

(Ll'wlnta-.e a u11do dr Jt) hOI'tU r Jj minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. PE· 
DRO SIMON NA SESSilO DE 6-10-IIJ E QUE, 
ENTREGt1E À REVISilO DO ORADOR. SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O IR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Como Lfdor. 
Pronuncia o seguinte discuno.) - Sr. Prcsidenle e Sn. 
Senadores: 

O pronuncian'lrnlo do Udcr do PDS, o nobre Senador 
A loyaio Chaves. i dividido em duu panes. 

Na primeira. S. Ex• se refere ao pronunciamento feito 
pelo Deputado M6.rio Juruna no exame do mesmo. de 
maneira Krt. dur-. tue. sineeramente nlo .entendo, nlo 
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compreendo, mistura eue pronunciamento com a aesun
da pane, em que S. Ex• uamina a fala do Presidente da 
Ropdblica. Eu acho quo o opio6dio do Deputado MArio 
Juruna serviu para somar o Consrcuo Nacional. Nin
suim estA solidAria com o que ele diiRC, com a forma 
como ele disse, mu a Naclo inteira CDmpreendeu que, 
no Hu linauajar, na aua maneira doaer, o que ele tentou 
reproduzir foram exatamente as crfticas que a Nac;lo in
teira faz ao Governo e u aoluç&s dadas pelo Governo 
aos problemas quo enfrenta. 

O pronunciamento do Uder, porfm, foi muilo duro. 
A sesunda parte que merec:e realmente noua especial 

atendo refere-te ao pronunciamento que, ontem. fez o 
Praidonte da Rop6blica. O nobre Lfdor do Govorno 
recebe-o <om ,.ando alqria, <om snndo lllisfaçlo • 
como uma arande manifataçlo democrfltica. 

lnterc:ssante a realidade em que vive o Bruil. t muito 
interallnte. 

Nlo hA ddvida do quotodo1 comentam o pronuncia· 
menta do P.residente da RepCablica, e comentam por qur? 
Porque., desta vez. o pronunc:iamenlo de Sua Excelenc:ia 
nlo se teria constitufdo em mais uma ••fala do trono"', 
que caracteri.ta u falas do Presidente e dos Minislros de 
Eltado, quando. em cadeia nacional, ae diripm l 
Naçi.o. Normalmente, eles falam em cima do falo consu
mado. O Bruiltoma conhecimento de que o decrcto•lei 
tal, o pacote tal, a decislo tal, o Governo achou bom e. 
aendo bom, a Naçio tem que aceiiA-Io! Ontem a palavn 
do Preaidente foi diferente. Ele falou que democratica
mente reconhece hawr diverpncia com reJa,lo ao 
Decreto-lei n' 2.045 e democraticamente 11pera o neca
sArio debate para que 1e dilcutam as opini6es diverlen
les. Isto que 6 positi'lo, devendo Hr chamada a alencio 
da Naçio para o rato de se caracterizar um distdrbio,. 
rificado na conduçio doa neaócios do Brasil. 

Em qualquer paf1 democ:rAtico do mundo, iuo 6 a ro
tina. is10 ~o JJ.OIJD&I, ino 1: o óbvio. Qualquer Presidente 
da RopGblica, qualquer aoverno, na olaboraçlo do qual
quer projeto, de qualquer lei, de qualquer pacote de me
didas no campo social. no campo econ&nico. no campo 
inlf.iluclonal, debate-o allim com a Naçio, discute-o 
com a sociedade, para ouvi-la e o Parlamenlo, ampla e 
abertamente, participa da elaboraçlo da1 leis. luo que 6 
a norma, iuo que 1: a tradiçlo. isso que 6 o óbvio num 
pala democrêtico, 6 apresentado como uma p1nde lição 
de democracia dada pelo Presidente. Sa verdade, sou 
obrigado a reconhecer que foi um pronunciamento im
ponan~e. porque aeu tom foi diferente. Nlo foi o dono 
da verdade impondo sua ceneza lN llliliD, mas foi o Pre
sidente da Rep6blica que, apeiBr de o decreto-lei ler sido 
oriundo do Conselho de Segmança Nacional e reualla 
lal fato em suajualificaçlo como urna lmposiçlo no Hn• 

tido de que, em sendo do Conselho, o Congresso tinha a 
obripçlo de aceitA-lo, vem e reconhece que realmente. a 
vontade da Naçlo, que ae avolumou no .sentido de reco
nhecer o absurdo da aprovaçlo do projeto, atava coiro
ta, atava cerla. Ellava certa a ponto de que ae reconhe
ce. qora, a necessidade de IC partir para um debate, 
para uma discuHsilo, na buiCI de medida• que aubsti
tuam a propo111ta apreaentada. 

Chamo a a1ençlo para eue fato, reconhecendo que o 
tom usado pelo Praidento da Rop6blica 6 novo, 6 in6di
to, ~diferente. E acho bom que wim seja. Acho positivo 
que assim aeja e 10mente sou obripdo a chamar a 
atençlo de meus pares para que se veja qulo lonp nbs 
estamos daquilo que almejamoa. Quando um Presidente 
fala o 6bvio ~aplaudido pela Naçlo como ae 1ivesse feito 
also de apetacular: no entanto, qualquer outro povo. 
que conviva com a democracia. 11be que a diverpncia, 
que a discusdo. que o debate. que a bUICI do entendi
mento. que o confronto de idtia1 fazem partco do rqime 
democrAtico. 

Com relaçio ao pronunciamento, em si, quero 
ressaltar-lhe um upecto que me parece muito imponan
le: anunciado o pronunciamento do Dr. Uly~MJ~ Quim• 
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rleo, feito no dia 24 do 110110, com cerca do 2S dias do 
antecedencia toda a Imprensa anunciava que o Praiden· 
te do PM DB iria ocupar a tribuna da Cimara dos Depu
tados para apresentar • Naçlo a proposta objetiva do 
PMDB pan 10luçio da crise que atamo• vivendo. O di
retbrio do PDS entlo numa atitude que desta tribuna, 
reputei como importante, designou uma comisalo de on
ze.. com a millilo de elaborar uma propoala do PDS, 
tambhl para aolucionar os problemas da sociedade bra
sileira. 

Achcoi imponanle, porque in&Jjto, eil que ao lonso do 
tempo. o PDS e a ARENA, 1ua antcc:e5sora, foram par
tidos que se resumiram a c:oonestar, pelo voto ou pela 
omis!ilo, as decisões tomadas pelos aovernos chamad01 
molucion4rios. 

De repL"RIC. o PDS se re6ne e indica uma comissilo que 
vai estudar. que vai debater o problema econõmico e so
cial. e. um fato novo que eu considero da maior impor
tãncia. Essa comíuio desiJnada, 11 nio me engano, no 
dia 14 de agosto, de IA at~ aqui. estA entrque ao atudo 
da malh'ia, tendo o Senador Aloysio Chavea, Llder do 
PDS comunicado às Lideranças da Oposiçilo que esse 
grupo deverA concluir os ICWI trabalhos na prbxima 
segunda-feira, concluslo e5ta lJie, na próxima aes:unda
reira. S. Ex• levarA • COR!iideraçio de sua bancada, e de 
seu partido. e na terça-feira - quarla t: feriado - ou na 
quinla, entregando-a às Oposições. provavelmente na 
sexta-feira da próxima semana. &tarA. portanto, o PDS 
mais de dois mesa. ou e1.atamente dois mnes. dedicado 
a cosse estudo. 

Eu nlo tenho a palavra do PMDB. mesmo porque 
suas bancadaa no Senado e na Cãrnara e n0111 direçlo 
partidãria ainda nilo se reuniram para debater eua ma
tf:ria e, muito menos, com 01 demaia parlidoa da opa
sido: o PDT, o PTB e o PT. Parece-me, poRrn, que um 
dado t: muito importante na discu11lo que • faz em tor• 
no do discuno do Presidente. Qual ~ele? ~ que a Com is
do do PDS jA, h6 u:atamenle dois mesa, estuda a ma
l!ria a ser oferecida para debate t. Oposiçio. Nio quero 
dizer que o tempo foi longo. porque ralmente a matf:ria 
i controvenida. o debate i: diflcil e as propo~tas apresen
tadas, nlo sei quaia &ia. devem ter encontrado dificulda
des de ordem interna para seu exame. 

O que me parece i que 11 proposta do Presidente, di
zendo que vai procurar 01 outros sesmentos partidArios 
em torno de opções ahernativu para o 2.045, 6 ala;o im
portanle mas dincil, porque as Oposições irlo receber o 
trabalho do PDS, provavelmente, na ICJ.ta-feira da pr6-
x.ima semana e na ses:unda-feira dia 17 entrarA em vo
taçio o Decreto-lei n• 2.04S. 

Reparem que eu nio quero antecipar a decisio do 
PMDB, porque nio tenho <ondiçaos para fazt.lo, mas 
digamos que o PM DB resolva no lentido de debater in
ternamente a proposta do PDS. Qual serA a decislo do 
PDT, do PT e do PTB? Dipmos que resolvam eMCS Par
tidos no mesmo sentido. N'61 teremos que reunir todas u 
liderançWi do PM DB, Partido imenso, para chegarmo• a 
um entendimenlo. O mamo deverA acontecer com o 
PDT, com o PT e com o PTB. 

Ap(>o cada um desses Partido• do Opooiçlo chosar a 
um entendimento internamente. teremos que nos reunir, 
1111 Oposiçôes, para que p01aamos chepr a um pensa
mento comum, porque aquilo que um panido apresentar 
poderê ter alguma restriçilo da pane de outro, Obtida a 
m~dia do pcn&amenlo das Oposições, deveremoa levA-la 
• diacUPio com a Comisslo do PDS, para se chegar a 
um cnlendimenlo entre 11 bancadas da Op01içlo e do 
Governo. 

Feito isto a mim me parec-e, pela tradiçlo- acho mui
to diflcil nilo acontecer-. que o PDS deverA pedir prazo 
para discutir com os homens do Governo a concluslo 1 

que chegarmoa a nlo ler que a autonomia do PDS j6 te
nha ch"'!ado ao ponto do poder dizer: n61 decidimos o a 
respon~o~~bilidade pelo que decidimo• !: unicamente nos-

••· 
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Reparem que teriam os que obedecer a toda asa trami~ 
taçio - diSC"ussào no imbito interno de cada um do1 
panido!i de Oposiçio: discussio conjunta das OposiçlJc:s: 
deb•uo das Opooiçõc:s com o PDS e PDS consultando o 
Governo - na luta-feira, no &Abado e no domingo, 
porque, no dia 17, segunda-reira, ji utar6. em pauta a 
votaçio do 2.045. 

Parece-me, então, que a proposta do Presidente que 
diz querer o diAlogo, o entendimento. a diM:Usslo com o 
pensamento diferenciado do leU, para encontrar alterna
tivas para o 2.043: s6 poder6 ter b.lto K o Governo con
cordar em ae rejeitar o 2.04S para que se estabeleça o de
bate com perspectiva de 1e chea:ar ao entendimento, por
que caso c:ontrlrio nio teremoa condiçbes prAticu, obje
tivas. concreta, de tempo para levar a cabo os entendi
mentos entre lituaçlo e oposiçio. 

Nio 1e &6. de querer que as Oposições façam numa 
sa.ta-reira i. tarde. num Nhado e num domlnso. aquilo 
que o PDS levou doia mtlia. e nlo sei quantos dias. para 
fazer. Parece--me que~ o 6bvio, Sr. Presidente. 

Parece-me entlo, que a proposta do Governo foi feita 
para colocar a Oposiçio çontra a parede. dizendo: foi 
feita uma proposta. O Presidente atendeu a mio para o 
entendimento, para que se apresentuse algo de eoncreto 
no sentido de substituir o 2.045. Parece-me que, mate
rialmente - eu nlo discuto u decisõa internas que ac
rlo tomadas pelo Partido mas admitindo que o Partido 
ac:e:ite a diacuuilo- f= absolutamente impossível que i1110 
sc;ia feito no tempo que nos 6 dado. 

Se o PDS fez um Clitudo profundo, fez um estudo com 
seriedade, levou tempo para fazer este e~tudo, haveria de 
permitir que o noao Partido e os outros Partidos de 

Opooiçllo tambtm liVCI,.m um uompo. que nlo dilo tio 
longo, mu. pelo men01 o necesd.rio para taml*m fa1.er 
um estudo, para ~mbhl fazer uma anAlise. pela impor
tância e sisnilicado que essa matiria ati a neces5itar. 

Isso me paret'e, Sr. Presidente. da maior importincia, 
porque, caso contrflrio, nio se venha dizer: ··o Prcliden
te foi para a televisio, para o rádio. chamou a atenc;io da 
Nac;io, di550 que quer o entendimento, disse que apre
sentou uma propwta para se sair do 2.045. e as Opu
s~s nio aceitaram". 
Nio~ O problema parece-me que f= colocado de uma 

forma ab5olutamente diferente. Mesmo que paSIÚ!Iemos 
as 72 horas, que nos do oferecidas para estudo da ma
dria. sem dormir, mesmo assim seria humanamente im
possível exisir das oposições um estudo sf:rio e conclusi
vo 10bre esse trabalho complexo, realizado pelo Partido 
do Governo. 

Todo• n6s sabemofl que os trabalhadores estio. em 
reunilo permanente. debatendo, discutindo. analisando 
o Decreto n' 2.045, e propondo a sua rejeição. 

As Oposições nlo poderiam. segundo me parece, fazer 
um açordo de cllpula. de C.ltima hora, buscando uma so
lUÇão sem, pelo meno1, audihcia dos trabalhadora que 
ntlo diretamente interessados nHBa matf:ria. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, 6 que me parece &er se 
assunto da maior importincia. A fala dn Presidente ni.o 
foi uma fala do trono, mas um convite aberto ao debate e 
l di~eussio, e a precx:upaçlo eu a tenho, desde o inicio, i 
a de que 1oe diJ;a amanhl que o Presidente abriu a porta, 
buK:ou o entendimento enio houve resp01ta por parte 
das Oposições. 

E8511 fala. certamente, foi feita porque t certa a re
jeiçlo do Decreto-lei n• 2.00. No momento em que no
meou a sua '-'Dmissio. o PllS estava a demonstrar a aua 
inconformidade ante o famigerado decreto-lei e, diga-se 
de passagem. Senadores do PDS nesta tribuna, Deputa
dos do PDS na Colmara e llderc5 do PDS no Brasil intei
ro. hA muito tempo tim 11 manifestado nesse ~entido, 
ante a politica salarial injusta e ~ruel que se pretende ser 
praticada pela Go"-ernu. 

Se nilo houve tempo para as Oposições examinarem 
detidamente o &5sunto. com todo o respeito, isto ocorreu 
por adpa do Presidente. poi1 Sua ExceiCncia vem nos fa-
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lar quando e1tamos. praticamente, lls vf:uJeru da vo
taçio do de.::rcto-lei, nlo tendo nem me5mo o aeu Parti
do contluldo o estudo a RCr apre5entado .11 c:onsiderado 
da• Opooiçilcs. Pelo contrArio, o PDS irk levar ainda 
uma semana para entregA-lo ls OpUiiiçiXI, se os prBlO!i 
apresenmdos pelo Llder do Governo forem cumpridos. 
Quer dizer que, se isso acontecer. 10mente daqui a mais 
LDDa semana t que o Partido do Govemo terll condiçlJes 
de entregar algo de concre1o l c:onsideraçio du 0('0-
siçlles, porque, por enquanto., o que n61 conhecemos. 
tanto pela fala do Presidente quanto pela do Uder do 
Governo, e: de que mo medidas envolvente~ relacionadas 
com o ~dt orçamentAria e o combate l inOaçlo. 

2 claro que n6s, do PM DB, achâvam01 que CAta an61i
se era mais ahransente. NM achamos que o importanle, 
em se tratando do df:ficit orçamentAria e do controle da 
inOaçio, t que confonne diz o Presidente- e me parece 
correto - a carsa dos lllc:riltcios a a auportada o Rja 
pelo maior nllmero pos1lvel de peMOBI. E eu acrescenta
ria que esses &acriffciOI tambf:m fossem proporcionais l 
r..'ilpucidade de cada um. o que n6s do PMDB, hi muito, 
defendemos, pois nla t 16gico nem justo que se criem no
V05 encargoa e novas responsabilidades somente para a 
classe dos trabalhadora e a cla~~e m~dia. 

Parece-me que ao se debater o anunto, ao se convocar 
a sudedade brasileira para que ela di a sua quota de sa
crilicio para eqUar..ionar, para minorar os dramas em que 
vive o Pais. dever ...... ia realmente dar a ela, como c:ontra
prestac;Üio, a convic:çio de que. realmente, a& medidas se
rio tomadas para minorar a situaçAo aflitiva em que vive 
o Brasil. Pelos atudos feitos, pelo debates e pelas anflli
!ICII concretos que sio levadas ao conhecimento da 
Nação. a conclu5io que se tem. porem, & de que todo es
forço feito 11 destina unic:ainente ao pagamento do5 ju
r05 das nuuas divida5 com o exterior. 

Parece-me que. pelo levantamento feito, apesar de 
todo este sacriticio exigido da Naçlo braliileira, iremos 
chCJ:Br ao final desde ano e ao final do ano que vem sem 
condições de pagar a noua dfvida externa. Estamos ai 
com o arrocho salarial, Iniciado com o DCC'reto-lei n' 
2.012. emjaneirode~te ano. N'lo se diga. porque hi mui
ta l'-"11te a im&~inar. quando fala o Senhor Presidente da 
RepCihlica, quando fala o Sr. Dellim Netto, defendendo 
o Dc:tTeto-lei n' 2.045. que a inflaçioexiste porque nio 
foi ele ainda aprovado. Que a inflaçlo existe porque alei 
salarial ainda t muito humanitiria, 6 muito aberta, 6 
exageradamen"te favor6vel ao trabalhador. Esquecem-se 
os homens do Governo de que, desde janeiro, o dispositi· 
vo legal que dava 11~ de reajustamento ~eme&tral ao 
trabalh11dor nilo estA em visor. Quando o 2.045 entrou 
em vi(!or- istojA hA tanto tempo-o Sr. Ddfimdi•e 
QUe a inflaçi.o começaria a baixar cada vez mail, para 
terminar em dt"l.embro em 5%. No entanto, tivemos o 
mi:s de Retembro, com todo o arrocho salarial pelo ex
purlm feito noRindicc!s do INPC. pelo pagamento de so
mente 8rA· do rei\iustamento !ialarial devido e a inDaçio 
foi a 12.4'i-, a maior da ano. N'ioes.t6 certo, usim, dizer
se que e: o salârio o aponsâvel pela inl1açlo que esta
mOiio vivendo e que o Senhor Presidente quer estancar ou, 
pelo menos, diminuir, 

Outra coiaa que me parec:e muito importante, 6 quan
do o Sr. Pre~idente da Repllblh:a fala, como ontem. que 
outros pafses adotaram as medidas que o Brasil est6 a 
adotar. Sim, outros pafses, como a SuiK:ia e a Holanda, 
adotaram uma redução salarial que atiDJiu o fndic:e de 
3"· qu:mdu, no Bruil, s6 neste ano, a perda do poder 
aqui!iitivo do sal4rio atinsiu 26.89.. Só neste ano! Quari
do o Presidente da Repíablica afinna que "prAtica.411 iguais 
à5 nossus foram adotadas em outr01 pafses'" quem estA a 
ouvi-lo fica a pensar: Entio, por que niio adoté-la!ii, tam
bi=m, nu Bruil? Mas ela11já estilo adotada~~o. pratic:amen
te, qua!iC dez vezes mais radicais no Brasil do que nesses 
pafses referidos pelo Presidente. El:u jé. estio adotadas e 
11 con~~~quencias foram as pil)res possfvei5. 
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Sr, Presidente, faço esta anAlise, nio deixando de sa
lientar que c:onlidero, realmente, importante o tom usa
do pelo Presidente em sua fala. Nio fui o dono da verda
de. Pelo contrArio, o Pre.<idente dirige-se li l'açlo. dizen
do que quer buscar o entendimento da classe politica. 
Mais adiante, Sua Exc:eiCncia avança um pouco e vai di
zer da !ilociedade, da ~açlo. na verdade, a claMe polftica 
~muito importante mllli t mais importante que se ouca a 
vontade du Naçlo. Em qualquer parlamento democ:r6ti
c:o do mundo. a clll!ile polftic:a, ao discutir, ao debater, 
ao panicipar, tem que bu~~a~r apoiu nos ~esmentos da 
sociedade que ela representa. Em se lratando de salirio. 
por exemplo. os trabalhadores devem ser ouvidOli. Pode
remos nlo aceitar todas asauas teses. Poderemos att di
vergir. mu devemos ouvir suas pretensões, seui apelos, 
sua~ e~r.igCncias. Obriaael.o nós as temos. A isto nlo se 
referiu, ainda, o Presidente. Sua abenura nlo chq;ou at6 
IA. Um dia talvez chque. De qualquer maneira. reco
nheço que o tom foi diferente. Acho positivo, nlo dei~r.o 
de reconhecer. mais uma vez, que o PDS, hoje,jA toma 
uma atitude diferente. Ele rellne· um grupo de ICU Parti
do para di11c:utir IICU projeto e nl.o impõe à bancada par
lamentar que o apóia os projetas prontOfl pelo Dr. Del
lim, esperando sua homologaçio. 

Acho positivo que o Presidente busque um entendi
mento. Apenas ressalvo que nio venham dizer amanhl 
que o Presidente cedeu a mão e a Oposiçilo nlo a acei
tou. A realidade 6 uma. O tempo que nos foi dado & por 
demais limitado, a niiu ser que- ai 5im, eu voltaria a 
esta Tribuna para felicitA-lo e elogiar o srande &cito por 
ele praticado- se Sua ExcciCncia retire ou permita que 
se n:jeite o 2.04S e de temp''· o nece!'i!ilrio para que esta 
Ca1a, sober.ma e democratil:amente estude a matá'ia. 
MI o peço pura as Opu~ições o tempo que teve o PDS, 
mu1 que se de ils Oposi.;õe5 um tempo razollvel. 

Era o que tinha a dizer. (Muito hem!) 

DISC"t'RSO PRONL'NC/ADO PELO SR. 
1'/RG(t/0 T.4I'OR.4 N.4 SESSAO DE 16-1/.JIJ E 
QL"E. E.\"TREGUf." Ã REI"/SilO DO ORADOR. 
SERI.f l'l"BI.ICADO POSTERIORMEN1"E. 

O SR. VIRGD.IOTAVORA(PDS-CE. Parapmre
rir parecer.)- Sr. Pre5idente, Srs. Senadorefl: De acordo 
com o disposto nu art. 2t do Da:ret.o nt 44.721, de 2 de 
outubro de 19!i8. combinado co01 01 Decretos ft9l 

7t.733. de IH dejaneirodel97l. e 75Al0. de :!7 de 1Cve
reirodel975. e 85.148, deiS deae1embro del980. oS... 
nhor Presidente da Repllhlica faz o convite a S. J:::~r.• o 
nobre Senador Nelson Carneiro para aceitar a dais
nação. na qualidade de Obser\o·ador Parlamentar,ll Delc
pçlo do Brasil li XXXVIII Sl:lldo da AMembltlo Geral 
das ~aÇÕCII Unidas. 

!'rrliio poderia haver. a nosso jufzo, maior felicidade na 
escolha de!iile repmentante do Senado àquela A55emhlc
ia. 

O parec:er nouo, e da Comissão, & a favor. 
~ o parecer. Sr .. Pre~tic;lente. (Muito bem!) 

DISCURSO I'RONI!NCIADO Pf:l.O SR. MU· 
R/LO BAD.4R0 NA SESSilO DE ]].1/./IJ E 
QI!E. ENTREGUE A REI"IS.iO DO OR.fDOR," 
SER/.4 PL'BL/C.4DO I'OSTER/ORME"NTF.. 

O SIL MVRILO BADARO (PDS- MG. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O mundo comemora hoje o viJ:é:simo anivenãrio da 
morte do Presidente John Fitzgerald Kennedy, tombado 
vitima de uma bala asRassina que nia svmente interrl)m
peu a ..:urreira fulsurante de um jovem CHtaditiita. ma!il ~~e
pultnu u~~o •:speranças de uma ger~lo que encontrou nele 
um das mai5 notti.\.·ei5 exempll)s de governante lllcido, C'i

clarec:ido, preparado para as tarefai e. principalmente, 
dotado de generosa vi!iiio do mundo. 

Recordo-me bem quando era Deputado &tadual. no 
Plenário da A55embltia de Minas Gerai1, todos fomos 
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tomad05 da mais intensa perple•idade quando ali chega
va a noticia dos acuntec:imento111 verificadoR na cidade de 
Dallas; a comoçio que nos dominou, pudeinos logo 
constatar o renõmenn, era algo que ocupava o coraçlo e 
a mente de IOdos os bra5ileiros, tal a projeçlo que nos 
seu'S mil dias de sov~o."JllO, o jovem presidente americano 
çonseguira adquirir. 

Seu discurso de posse. Sr. Presidente, decorridos mais 
de vinte anos do seu pronunciamento. constitui obra· 
prima dr antologia politica, pelo conte6do humani5ta da 
meru;asem que encerra, pelo sentido pacifisla das pala
vras c:onstruldas. pela crença na superioridade dos valo
res da democracia ocidental e 11ohretudo, pela sua R; nas 
inesgotâveis reserva.'i da criatura humana, para vencer 11 

adversidade! e ser capa1 de conHtruir o seu próprio desti· 
no. De resto, todo o !ieU ideAria, expresso em virias cs· 
critos e nos diswnos que proferiu como Senador c Pre~i
dentc, t not6vel repositório de conc:citos, cm que todos 
podcmm recorrer para formular pollticu que conduzam 
l paz mundial e, principalmente, tracem aeguro roteiro 
para atin1irmos a meta dcmocr6tica. 

Sr. Presidente, 20 anos slo dCcorridoa da ma morte e, 
o mundo IC curva. hoje, reverente A sua membria, indife
rente las especulações que cercam 01 ac:onta;mentm refe
rente~~ ao seu assalilinatu: indiferente b quntaes polàni· 
cu, que provocaram seus pronunciameniOI, suas atitu
des como. por exemplo, o primeiro envio de b'opas para 
a suerra no Sudeste asiAtim. O mundo se queda ailencio
sa e respeitosamente a sua memória, porque somente 01 

polrtic:os sio capazes das con!itruções definitivas e que 
I'Ciistem A impenit~ncia do tempo. Os ttcniCOA realizam 
obras que a própria tknica, no seu permanente evoluir, 
encarrq:a-se de superar: mas as conatruç&n do espirita, 
as realizaçiXs que marcam e. l.s YeZe5. mudam o curso da 
história, doa povos e dos palses, atas racam para sempre. 
E 6 certamente ai que reside a srande e definitiva verdade 
em torno do Presidente John Fitzsc:rald Kennedy, cuja 
memória neste momento homenaaeamos, verdade que se 
concretiza na sua construçio polltic:a, na Aliança para o 
Prosre!ISO, na crença na superioridade dos valam demo· 
criticas, na sua ri inabaiAvcl na capacidade criadora dos 
povoa livres, na sua lnnCJIJvcl determlnac;lo de combater, 
onde fosse poufvel e necessArio, todas aa formu de tota
litarismo. 

Por iuo, Sr. Prcsidctltc, a mim me parcc:eu abooluta
mcnte indispensãvcl que. nesta tarde. aqui no Senado da 
Repdblica. n6o. ainda que cm pllidu palavras, tecl:ue
mOI consideraçaea para homenapar a memória do Pre
sidente americano, tio prematuramente retirado do seio 
da coletividadc daquele pais. 

O Sr. Joio Col-- Permite V. Ex• um apanc, 
nobre Senador? 

O 111L MVJULO IIAIIARO - Com prazer. 

O Sr.,....~- Eminente Senador Murilo Ba
dar6, V. Ex• prata merecida homcnapm • memória do 
notAvel estadisla que foi John Kennedy. Neste momen· 
to, atou certo de que V. Ez• nio fala apcnu em nome da 
Bancada do nouo Partido. mu em nome de todu as 
Bancadas com auento nesta Cua. A eall altura do aeu 
pronunciamento, invoco uma frase lmonal de John Ken
nedy que nos deveria inspirar, nata hora tlo arave da 
H ist6ria da humanidade: "Se aaociedade livre nlo puder 
aUudar 01 muit01 pobres que aio pobres, nlo pocler6 ui· 
var os poucos que do ricos." Como toda c:ivilizac;io ocl· 
dental catA empenhada na batalha por uma distribuic;lo 
mais justa, maia humana. mais equitativa da riqueza de 
cada pa(s. CISBI palavras inspiradoras de John Kennedy 
bem merecem a incluldas no seu antolóaic:o diiCUno da 
tarde de hoje. Muito obripdo. 

O SR. MURJLO IIADARO- Asradeço o apanc de 
V. E••. que Ilustra muito ate de1pretensi01o pronuncia
mento. e serve para lembrar, oportunissimamente. um• 
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d:lS maifl importantes frases do aeu notêvcl diiCUrso de 
poR, todo ele elaborado com notãvel perfeição. Nio 
hll. naquele maravilhoso mosaico peça fora de lugar, seja 
e5ta, que ~ advertCn<:ia a todas as formas de qol11mo ca
pitalista que existem no Mundo, sejam aquelas cm que 
ele rretendia tran1formar as sua5 boas palavra1 em ações 
concretas. em favor dos mcno1 afortunados, em uma 
nova "Aliança para o ProJraso". Mas, nada, Senador 
João Calmon. me seduz tanto quanto a afirmac;lo final 
daquele pronunciamento: a tocha da liberdade foi colo
cada nas mioa de uma aeraçio, e que ele haveria de 
c:ondu1.i-la atravh da Hi!1t6ria. para c:olod.-la no ponto 
mai5 alto do seu pars, como a dizer para o mundo inteiro 
que, naquele instante. uma seraclo. aoft'ida na suena, 
curtida no mais duro esforço de construc;io nacional, ti
nha noc;llo exala das suaa rcspon1abilidades para com o 
Mundo. 

O Sr. H..._ r-- Permito; V, Ex• um aparte? 

O SR- MURILO IIADARO- Ouço V. Ex• 

O Sr. H•- ,_-Receba V. Ex• atotalool~ 
daricdode da Bancada do PMDB l justa, merecida c 
oportuna homenasem que V, Ex• prata, neste in1tante, 
à mem6ria de John Fitzserald Kennedy, sem dllvida ai· 
guma um dos maiom atadistas que a humanidade co
nheceu e que desapareceu prematuramente, quando nlo 
s6 os Ell.ados Unidos, como todo o Mundo. 10brctudo a 
Amêrica Latina, muito esperavam do discernimento e, 
sobretudo, do HU acendrado amor I. democracia. 

O ft, MUJULO BADARO- Muito obripdo a V, 
Ex• 

O Sr ....... rn-- Permite V. Ex• um apand! 

O SR. MURILO IIAIIARO- Ouço o nobre Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. I-ma.- Nobre Senador Murilo Bada
r6, V. Ex• falou h6 pouco, destacando no Presidente 
Kennedy a sua crença dos vaiOI'CI humanos.l•to 6 mui&.o 
imponante que parta de um homem du Mlnu Oerais. 
jA que. desde cedo. aprcndem01, no nouo Estado, a ad
mirar e a reapeitar 01 valores huma001. Podem01 discor
dKr dcsoe ou daquele alo do Prcoidente John Konncdy, c 
hA pouco V. Ex• citava problemas do Sud•te asi6tico, 
mu nio 1C pode DCSU O pande Cltadiltl que foi, I 1r1n• 
de vid.o democrAtica que deu ao -.a pal1, c que tran~re
riu I. Humanidade aae desejo de que 6 nec:csdrio, acima 
de tudo, o ICIItimento da liberdade que t a vivincia no 
&lado democrAtico. No1101 parabbs a V. Ex• O hoo 
mem de Minas Oerail. ncata tarde. pela voz de V. E~o•, 
teria que homenapar tamb&n um democrata. 

O SR. MVItiLO BADARO- Muito obrisado a V. 
Ex•, Senador Itamar Fnnco. 

O Sr- HohiiiD N-- Permite V. Ex• ,., RJIIIrte? 

O SR. MUJULO IIADARO- Ouço o nobno Senador 
Helvklio Nunes. 

O Sr.lllhfdlo N--Como V. Ex•, eminente Sena
dor Murilo Badar6, eutambtm ora deputado •tadual, 
10 tempo em que ocorreu o auallinato do Presidente 
Kennedy. Tocloa n6a, piauieftlel, panic:ipamos do 1ofri· 
mento que o mundo padeceu em nzlo daquele lutuOió 
acontecimento. VArioa 1io 01 ina:ulos que podem 1er 

busc:ados na vida do a-Presidente Kennedy, em funçlo 
dos ICUI pronunciamenlOI. Muito1 jA foram destacados 
por V. Ex• e pel01 eminenta Senadores que o apartea
ram. Mas desejo focalizar um ponto que me parece tam
b~m de substancial import&ncia na vida daquele eminen
te homem do mundo. Foi o posicionamento que defen
deu, tendo cm Yilla o posicionamento do homem em 
eomparac;io ao posicionameitto do Estado. Em outras 
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palavr111. a prevali:ncia do interCAle do Estado em re
lac;io ao intere5se individual e que ele expressou mail ou 
menos nesta frase: ''Nio me persunte o que o Estado 
pude f117.1r por voe!. mas aquilo que \"OCI: pode fazer pelo 
Esllldo."' Era .i. contribuido que desrjava levar ao dis
curso de '1. Ex•. eminente Senador Murilo Badar6. 

o SR. MUIULO IIADAitO - Muito obrigado, em~ 
nente Senador Helvfdio Nunes. V, Ex• hA de verificar 
que a simples lembrBfça da fisura, da obra, do penaa
mento do Praidl=nte 'J(ennedy, suscita em cada um de 
nós uma faceta nova a icr pCHquisada, a ser uaminada, o 
que daria oponuni4&lde a um profundo aamc e prof"un· 
da anAlise da irande Contribuic;io que ele ofereceu li cria
talizac;io do penum~nto polltioo nos Eltados Unidos. 

HA um, e e~ me Permito tomar mais alaum tempo do 
Senado, para destacar; foi aatamente a ascendo da uni· 
versidade americana como 6rsiw de wcssoramei.to do 
sovemo. O Presidente Kennedy, de furmaçiu universi
tAria, um homem que acreditava llBI chamad~ ••cAte
dras de sovemo'". que rueram e que fazem da univerli· 
dade americana a 1rande forjadura de lideres, uma uni
versidade que jamaisae deixou enclauiurar ou ui aprisio
nar nos muros do Convencionalismo bacharelfstico, esta 
palavra entendida no seu sentido maia lato, o Pre5idente 
Kennedy roi bu1c:ar na 1m ivenidade amc:ricana a nata do 
seu melhor pensamento, da 1111a melhor doutrina, levan· 
do para o Oovcmo homens que ofereceram o subltrato 
do pensamento polflico dos IICUS fascinante:& e fecundo&' 
mil dias de atuac;lo. 

Nio vou recordar nomes, que acabaram, após a sua 
morte, H transformando 116 em seus bi6srafos, mas 11 de 
se winalar que, poucas vezes. a história de um povo tent 
perlodo tio densamente rico quanto foram 01 mil dias 
do Presidente John F. Kennedy. A oualipra, noo Esta
dos Unidos- principalmente após a IUII mane- des
pcnou c despcna polánicas. O cll dos Kennedyo nlo t 
um grupamento familiar quci mereça unanimidade dejuJ. 
sarnento naquele paf1. Hl pessoas que 1lo fascinada· 
mente apaixonada& por todos ele~~, pekJ chume, pdo en· 
canto peuoal do1 ICUs componentes. como h6. adver
sArias duros e impenitentes que a todo tran&e procuram 
deatroçar sua imagem. Seja como ror, af atê a Hist6rla, 
cm lu& consc:iincia neutra, para atabelecer o Yeredito 
dd'initivo. 't vinte anos nlo do lllmpo 111fic:iente para 
um julsamento sereno e preciso da Hi1t6ria. Nio ceua
ram ainda as pail.ltea: as lisuras e 01 penonBJenlo muitoa 
estio vivos. hA ainda muita luz de publicidide 10bre 01 
acontecimentoa. que nio permite ao julgador uma desa
paixonada anAlise doa fatos hill6ric:os e do1 penonqena 
nela envolvidos. Mas, ccnamente, com relaçlo 10 Preai
denle Kennedy, jl bl alsumu oentençaolranoitadu em 
julpdo, que nlo encontram mais contataçlo no meio 
ati= dos seus mais duros adversllrio1: 6 a de que ele f'oi o 
cidadilo do mundo, t a de que ele .-abcl-. o brilbo 
da autoridade da Praiclencia doo Estad .. Unidoo. R-la 
nspeitada, amada, querida. Foi um fdolo :la juventude. 
E hoje O Gllllo publica a opiniilo de um prof•oor uni
vcrlit6rio americano, ao usinalar que mjovena america
no• de hoje, com vinte anos de idade, que nlo conhece
ram o Presidente Jobn Kennedy, ftc:am ind.ando. aa· 
ri0101, como foi poulvel, h6 duas d6cad11 atrls, Uiltir 
um homem de aoverno, naquele Pafsldolo da juventude 
do arandc pelo do Norte. 

Sr. Presidente. encerrando estu consideraç6es. usina
lo u homenqena a ate extraordinArlo estadista, que 
deixou preciosa contribuiçlo ao mundo livre. princi.piiJ. 
mente pela sua innexfvel crença na liberdade. E porque 
John Kennedy amou a liberdade, l"ez-oc defensor dela, 
estabeleceu-a como meta principal da sua açlo de sover
no. liberdade que ele entendia como rnultante da liber
tac;io do homem de todo as •uaaacravid&s. principal
mente da escravidão da pobreza, que era uma das !11181 

preoc:upac;õa fundamentais, por atas rama, Sr. Presi· 
dente, a figura de John Kennedy conquistou, mercc:ida· 
mente. lusar na imonalidade. (Muito bem! Palmas.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSilODE12-INJJ 
F. QUE. ENTREGUE À RF.YISilO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HVMBERTO LllCL"'A (PMDB- PB. Como 
Líder, pronuncid o seguinte disc::uno.)- Sr. Presidente e 
Sn. Senadores: 

Prepara-se o Congresso Nacional para votar Proposta 
de Emenda Constitucional que introduz modificações no 
1istcma U"ibutêri~ \'igcnte, not.adamcnlc, no que rapeita 
l dilllrihuiçio de receita fiRCal da Unilo. 

Hoje, o Confraso j.i despertou sob as ameac;as que R 

tornaram corriqueira5 quando hA mata-ia imponantc a 
5er ap1111:iada. 

Hã poucos diaa, fomos atinsidos pelas ''Medidas de 
Emerpnc:ia'' quando nos prepartw.mos para votar o 
Dedc:creto-lei nt 2.045. Hoje, o Oovemo ameaça o Con
are!llo e a Naçio com aumento de impostos e de preços 
d01 produtos derivados de petróleo. caso ICja aprovada a 
Emenda PBMOs Põrto, Senador do Pauticlo do Governo, 
do PDS de Ser&ipc. 

Cumpre-me, antCJ. de mais nada, fazer uma retrospec
tiva histórica sobre o tema Refonna TributAria. 

O atualsistema tributAria~ fruto de reforma constitu
cional introduzida atravi:s da Emenda n•IB. de t•de de
zembro de 1965. Sio decorridos, pois. quue 20 anoasob 
o mesmo 111istema que foi alterado, ao longo do tempo, 
muito mais por iniciativa do Oovemo que do Parlamen
lo. 

As modifiCICÕC:S posLariorn levaram A lituacio em 
que nos encontramos hoje: A União dct~m 94'1- da recei
ta tribuu\ria do Pais; apenas tft. fK"am com os Estados e 
Munic:ipios. 

Como liC vi:, tamtR:m. nesse ca50, o Brasil•o maior do 
mundo! 

Esse centralismo na distribuiçlo da receita fi5t'al lc
vou, fatalmente, ll1ituaçlo de pen6ria e mcndicincia em 
que R encontram os Estad05 c os Municlpios. 

AO!I pouc:m.. eliminou« o federativismo cons111rado 
pela Constituição c restou a dependCnc:ia absoluta dos 
Estados e Municlpios à Uniio. 

Entretanto, Senhor Presidente, Senhores Senadore5. 
com o restabelecimento das eleiçüa diretas para 01 Go
vernOi Estaduais. o Ooverno Federal nio tevu outro ca
minho &eniio o de ac:enar à Na.;l.o com a penpec:t.iva de 
uma ampla reformulaçio do sistema tributAria vigente, 
ptCiiaionado que estava. nio 16 pelos candidatol do seu 
próprio panido que, desde IOfO, vililumbraram a con
diçio de pedintes a que atariam relegados quando IIIU· 

mi1SC111 os Govern01 E•aduaia. c:omo tambbn peloa 
candidatol de oposição que ji. podiam antever o cons
trangimento de implorar por nK:unosao Governo Fede
ral. 

Foi. entlo. que o Governo Federal, em 12 de abril do 
ano passado, decidiu. atravb da Portaria Jnrerministe
rial- Fazenda/SF.PLAN- criar um srupo de trabalho 
incumbido de elaborar um anteprojeto de reforma tribu
tiria. O Presidente: designado foi o Sr. Carlos Viacava, 
tido c:omo membro da equipe do Sr. Delfim Neuo, entilo 
Scc:retirio-Geral do M'iniat~rio da Fazenda c, hoje, Dirc
lor da CACF.X. 

Tal qual o mau·e, o disclpulo Inaugurou sua aatlo à 
frente do Grupo de Trabalho, c:om declaraç&:s falsu 
que bem poderia ilustrar a antologia de c:ontradiçtJes do 
no51o nobre colega. o Senador Luiz Cavalc:anti. 

Di!IIC. o Sr. Viacava. no dia seguinte. apôs 101 invelti
dura no carso, em dcclar&Ç4}c5 l impren1a, tutualmente: 

••o Governo atê. pen111ndo em promover no Paf1 
uma ......... reforma tributAria e fisc:al, e nio ape
nas um .,.._.... na 6rea de ICM". 
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Foi m11i1 longe o Sr. Viacava. Diase ele, ainda: 

''Queremo• uma maior distribuiçl.o de renda 
intrr-regional: uma descentralizado orçamenti.ria, 
do modo a fonaiN:r mail 01 EsladOI o Municlpioo; 
uma diferenciação do ICM em favor dos produtos 
mail essenciai!l: uma redefiniçlo dos encargos entre 
astril e~~fera1 de Governo (federal. ntadual e muni
cipal): e a c:riaçlo dc um aistema que permita o en
gajamento dos E1tados no esforco eh: incrementoU 
eKpona~;ões." 

"l'"úsdcno:moH- lixou o Sr. Viacava lllquelai:po
at- ir muito alí:m do que estahelec:r a Portaria ln
terministcrial, caminhando para uma coisa mais 
ampla. O Grupo eslll abeno a .,---e 
para isto procuraremos ouvir o maior n6mero de 
JH!!i50as pourvel." 

Essas dcclaraçiks eram sob enc:omenda para o ano 
eleitoral que começara. 

Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadora. a realidade foi ou
Ira. 

A própria Panaria lnterminisu:rial fixava prazo at~ 
março de 8J para a oonclusio do anteprojeto pelo Grupo 
de Trabalho. 

PaSSHram-sc: as elciçõc:s, os novo5 Governadores fo
ram empossado1, e~~otou-ae o prazo do Grupn de Tra
balho e nlo se tem nollcia of~c:ial de que haja alauma 
propm.ta concreta de modificaçlo do sistema tributUio, 

Ao contrArio. continuou o Governo a tentar iludir os 
Ciovernadore5 e A Nuçlo. 

O substituto do Sr. V iscava, no Ministl:rio e na Presi
cU:ncia do Grupo de Trabalho, em março deste ano con
firmava o slra!iU do anteprojeto e afirma v,:~ que o novo 
pra1.o seria ati: o final do c.-orrente ano. 

t-:uas dec:luraçõa. serviriam para aplacar a ira dos Gu
vernadoi"CIIi que diante da vida catastr6f~c:a dali d~ficits 
C!itaduaiR se encontravam impossibilitado• de cumprir 01 

compromisS05 mais strio5 que tinham o seu1 estados. Ti
nham de vir A Brasilia de pires e c:bapf:u na mio mendi
gar \"Crba5 ora para pas;ar o funcionalismo. c:omo ~ o 
CBiio da maioria dos C!Jtado5, 10hretudo do Sordeste, ora 
para c:umprur gasolina para a frota oficial. como foi o 
cao do Maranhilo. 

Foram tiio falsas quanta las do Sr. Viacava ao assumir 
o carao. Se,:uia o subll.ituto as me1mas pegadas do discl
pulo do Mé!ltre ... 

Agora, vem o Governo a p6blico dizer que nlo hA. cli
ma para reforma tributiria, pois o Orçamento da União 
estA comprometido para o exerc:lc:io de 84 e o Governo 
nilo pode ptc1Cindir da arrecadaçlo que lhe & destinada. 

1::. fa" ameaças. 
Vejam bem, Sr. Pre&idente, Sn. Senadora. como se 

compona o Governo: primeiro revela e comprova aua 
inC\lmpetãncia para elaborar. ele próprio, e submeter ao 
Congre&~o Nac:ional um texto para debate e •provaçio: 
depoil. quando o prbprio Conan."Sso toma a illic:iativa de 
promover apenas modificaç6es na distribuiçlo da R.et:ei
la Tributliria e Fisal, vem eom ameaças concidall na 
nota oFicial da SEPLAN e nas declaraçbes ii impreniB es
crita e falada. feitas pelo Sr. Mailson N6brega. Ministro 
Interino da f-"azenda, divulgadas hoje. 

Jd nlo hasta Sr. Presidente, Sn. Senadoru, sub
tralrem 11!11 prerroaativas constitucionais do Consrso de 
lcsialar sobre mal&ia tributiria, mediante a ediçilo avas
•aladora de Decretos-leis e de Decretos, vem, aaora, o 
Governo tentar impedir que se aprove a Emenda do Se
nador Passos Parto que. simplesmente, devolve aos Esta
dOI e Municlpios aquilo que lhes foi subtraldo c:om o 
correr do tempo atravá da f6ria leaisrerante do Governo 
Federal. em mat~ria tributAria. 

O pior t que usam 1o6smas para justific:ar a intenÇio 
de manter. pennanentemcnte. 01 Ellados da Fcderaçlo e 
DI Munic:lpins em reaimc de dependincia absoluta. 

Dizem. por uemplo, que a evaslo da Receita nlo serA 
de CrS 800 bllh6es - oomo au,.ura o Senador P11101 
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Põrto - mao de CrS 2,5 trilhões paio 01 dllculoo do S... 
nador referem-!IC a 1983 e, na verdade. a Pmenda Yiairia 
em 84. 

Tenho para mim que, na verdade. o Governo atuali
zou 01 cAlculas do Senador com hue na previslo da in
naçio para o pr6ximo ano, isto &. de 2SO a 300'1·. Faço 
voto,; para que o FMI, que já ensanaram tanto, nlo des
cubra maiR este escorregi.o doR tknicn5 do Governo bra
sileiro. o qual. aliAs. jA demonstrou, mais uma vez que 
niln est6 em condiçõn de cumprir. a5 metas programa
do no sesundo adenda 11. Carta de lntcnçio enviada pelo 
Brasil ao Fundo MonetArio Internacional. 

De rato, a transrerf:ncia desse volume de tributos ar
recadados pela unilo. n01 Estado5 e municlpios, lignin
ca. tlo-50mente, devolver aos estados e munic:lpio1 o que 
os seus contribuintes estlo recolhendo 101 cofrea p6bli
cos. Por outro lado, amenizaria a Ri.tuaçio constrangedo
ra c vexat6ria por que passam os governadores e pref"ei
tNI que vivem em pei'CIJ"inaçl.o pelos Minist6rios, em 
busca de pan::01 recurliOi que lhes permitam pqar os 
compromissos mais urpntcs. 

Por nutro lado. a nota da SEPLAN diz que o governo 
enviarA hoje. para ser votado ate o próximo dia S pelo 
Congresso, projeto dr lei aumentando de 16'*' para I Silo 
•• alfquoLu de ICM. 

Ati BfOra. ninguán liB.be o contelldo deue projeto. 
N'in1Ju&n sabe se trata da ex.tinçlo das allquotas interes
taduais que viria a bcnenc:iar os estratos soc:iais e as re
siõn mais pobres do pafs. c:omo o Nordeste. ou IC man
t.bn inalterado o atual sistema. 

Enfim. Sr. Presidente, Srs. Senadores. o que IC tem 
c:ene1a. ~ que o Governo lança sobre os contribuintes o 
ónus de cobrir o d•rrclt ~blic.v que de: nenhuma rorma 
ajudaram a construir. 

O Sr. Atr-~-V. Ex• me permite um opar-
1<? 

O SR. HUMIIEllTO LUCENA- Com muiLa honra. 

O Sr. Ali'- c_. - V. Ext faz muilo bem, 
nobre Lkler, ao trazer hoje a Cllll Caa o debate 10bre 
este assunto que vai 1er mais um teste da independincia 
do Poder l.c:a:ialativo bruileim. Sabemos que a maioria 
dos Parlamentares, a arande maioria, ji forma quase um 
consenso nata Casa em tomo deua matáia. Todos sa
bem que os recursos p6blico1 municipais e estaduais tàn. 
que acr fortalecid01. Mas, no mtanto, hoje não hA quem 
~:aranta que deva acontecer aquilo que era aperado hi 
alauns dias auia. Dade aquele momento em que se 
transferiu a votaçlo do dia 9 para o dia 23, n61 jA. alertA
vamos que. certamente. a SEPLAN Faria um combate 
muito ~rio contra a reForma tributAria. Hqie. c. jornais 
atampam aquelas declaraç6rs do MinlslrO do Planeja
mento. falando que u transfeRnciasiCI"iam da ordem de 
2 trilhaes e SOO milhões de c:ruzeii"OJI. Isto. no ano que 
vem, aeri menos que lll'il> da divida lniC:mll p(lblica do 
Brasil. Na verdade. V. Ex• 11be di110: ase dinheiro, ao 
liCr transferido para os atados e municlpioa. ICI"virll. ape
nas para os municfpioa e estados paprem as suas divi
das. E nem com eue dinheiro eles poderio paaar u suas 
dividas porque. na realidade, o que se fez no Brasil foi 
uma repaniçlo de rendas p6blic:asablolutamente injusta 
e que endividou 01 estados e municlpios. de modo que 
Lodao u declarao;6eo da SEPLA N nio proc:odem, o a u
pec:tativa no55H - e acredito que seja u.atamente por 
il5o que" V. Ex• cstl coloC'ando aqui coe problema: ate
podemos ouvir a palavra de Senadores do PDS, Relta 
Casa, porque o votaçlo vai começar peJo Senado - ~ 
eutamente para termos certeza de que. 1e realmente o 
Poder quer 10 tornar independente, n61 irem01 aprovar o 
substitutivo Passos P6rto. amanhi de manhl. 

O SR. HVMBERTO LUCENA - Asradeço u oono.i
deraç6e• de V. Ex.• que. inclusive 6 um doa autora de 
proposta de emenda con1titucional de reforma tribu-
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tlria. Tive o prazer de usinar proposiçio de V. E••, que 
se encontra anexada b demais propostas que foram ob
jeto de aprcciaçlo pela Comisslo miata que. concluiu 
pelo substitutivo Passos P6rto. 

O S..l.al'nplll- Permito-me V. Ex• um aparto? 

O 111. HllMBERTO LUCENA - Poio nlo. 

O Sr. I.- Plqelll- Primeiro, para 101i1trar o que 
aempre dil~e aqui no plen6rio, que jamais acreditei em 
refonna tributlria. Ela s6 poderia aer feita de duaa ma .. 
neiras; ou transferindo rendo da U nilo para 01 Estadoa 
e Munic:fpi01 ou aumentando os lributos sobre o povo 
brasileiro. Hoje, n6s chepmos a esae resultado: IC a 
emenda Pa1101 Põno for aprovada, o Ministro do Plane
jamento diz que aumentarA 01 tributos cm 2 e meio tri
lhõea de 1:111zeiroa. Mas o que eu quero destacar, meu 
eminente Lkk:r. f: nlo apenas a simulaçlo com que pro
cedeu o Governo nos dois anoa que antecederam a 
eleiçio do ano passado. Nlo apenas a simulaçlo, mas a 
maneira perversa du!ie procedimento, quando para aqui 
choveram em prorusiio 01 pedidos de empr&timos doa 
Estados e Munidpios, concedendo esses recursos a mui
tos Estados e Municlpi01 que. evidentemente, supera
vam a capacidade de pagamento deucs emprhtimos. E 
ela fonm dados maia por razões puramente eleitorais e 
eleitorciru. sabe bem diuo V. Ex•. inclulive rorncc:endo, 
cm muitos euos, rec:uno~ para u eleições de 15 de no
vembro do ano passado. Entlo. nlo houve apenaslimu
laçio. houve at& perversidade neue modo de proceder 
do Governo, forçando a pwagem daqueiCfl projetoa de 
emprátimos, cuja soma superava em muito - como 
mostrava, enti.o, o bravo Senitdor Dirceu Cardoso - 11 

emissões do Tesouro Nacional. Hoje. qualbo raultado 
deiSCI emprátim05 concedidos'! EICA 11biam que e~~e~ 
Estados iam cair, como c:alram, nu mãos daa Oposições, 
muitoa Municlpios catariam nas condições deplorAveis 
cm que hoje se encontram, de nlo poder pagar os seus 
d6bitos e OSICUI compromiuoa. O Senador Affonso Ca
marso destacou muito bem que, asora. eua Estados e 
Municlpios nlo con~e~uem pasar ICC(Uer os aeus com
. promis1101 para com o BNH e. U vezes, para com o 
BNDE. Conheço, V, EJ:• conhece, muitos Municlpios 
que hoje 11 encontram 10b a administriC'iO do PMDB. 
que atia impossibilitados de cumprir as suas obri
pçlJcs, feltu atravb dnses emprhtimos. e citarei, inclu· 
sivc, a capital do Estado de Mato Grosso do Sul que, h6 
pouco tempo, veio aoS r. Ministro do Interior pedir uma 
prorrosaçlo para o pqamento desses emprtll:lmos, 
atrave:s do seu prefeito, que foi recebido cordialmente 
pelo Sr. Miniatro. Mas a soluçlo foi politica, ou 1eja, 
nesou-11 a prorrogação e nada se- deu ao Municlpio da 
Capital do Estado de Mato Oroooo do Sul, que nlo po
de. de maneira nenhuma, papr 01 empr&nimos que 
aquela Prefeitura, nas mim do PDS, assumiu durante os 
trCs 61timos anos. Eu poderia citar, tamb~m. o meu Mu
nidpio de Aquidauana - e acho que os Sra. Senadores 
do n011so Partido podem citar dezenas e, talvez. centenas 
de Municípios e de E:stado1 que e& tio insolv6.veia, em vir
tude daquele5 emprbtimos que nós combatemos a ferro 
c raso. nlo apena• para que ni\CJ fos~em dado5, mmo o 
foram, rccunos para as eleições, mas porque .. bfamOA 
que Cllc:!J Estados e esse~ Municlpiol, amanhi, nio pode
riam a~mprir aquela1 ohrigaçBea abusivamente concedi
da, ~la Maioria e pelo Governo, aos Estados e Munic:l
pio5. 

O SR. HllMBERTO WCENA- V. Ex• traz impor
tantes &ubsfdios ao meu pronunciamento, ao lembrar a 
noua batalha. neste plen.fl.rio, no ano paiSlldo, quando a 
Opusiçio, unidlt. resolveu oh11tnair 01 pedidos de em· 
pr&ltimOi aos Estados e MuniclpiOII. por RI' 1983 um 
ano eleitoral. Apesar de atingirmos o DOMO ohjetivo, 
mesmo auim, v6rio1 empr&ltimoa foram autorizados. 
nlo apenu em cruzeiros, mu tambán em dólares. pois o 
Oovcrno que ai est6 ... 
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O S..l.al'npll- Mais em d6lara do que em cru
zei rol. 

OU. HUMBERTO LUCENA - ... da mama ma
neira que estimulou a empresa privada a fazer emprf:stl
mos em dólar, atravú da Rcsoluçlo n• 63. do Banco 
Central, o rcz em rclaçio aos Municlpioa e BOI Estados 
para depoi5, em fevereiro deite ano, 111rpreender a todos 
com a maxidcsvalorizaçio do auzeiru em cerca de ~. 
o que tornou ainda mais impossfvel. nio apenas o paga .. 
menta mas. talvel. at~ o rolamento dessas dividas. IObre
tudo perante os credore5 c~r.ternos. 

O S.. I .. J7nplll - A OJI"'Ii;lo nlo rola a divida 
externa, pode V. Ex• ficar certo. 01 Estadoa e Munid
pim da Oposiçlo nio consquem rolar as auu dividas. 
Não sei as do Governo, mas da Oposiçio, at~ agorL 
pelo men01 no meu Estado, e acredito que tambl!m no 
Elllado de Ooib. IOJUndo o jovem Senador que 10 on· 
contra aqui ao meu lado ... 

O. SR. HllMBEIITO LUCENA- Nlo 16 a cU viela in
terna, mas tamb~m a nterna, sobretudo a a.terna, neste 
momento de tantu dificuldades que o Pais atrave588 
para fechar as aua!i contas no mercado finan"iro inter
nacional. Todos nóa sabem01 que, apesar de todo• ossa· 
crific:ios impoatos ao povo internamente. atravbi deua 
pullticaiBiarial perversa e desumana, o que n6J estamos 
conJCSuindo do FMI. qora, aio apenas alguns milh&s 
de d61aru para fechar as contas de 83, pagando juros 
~abre juros, sem, entretanto, raptar o principal da divi
da. e isso tudo vai servir para qu~ 56 para aumentar o 
processo de ac:umulaçio do nos10 endividamento exter
no de tal sorte que, se as coiaas continuarem como an· 
dam, eu nlo tenho a menor d6vida que, ao final do Go
verno Figueiredo, a nossa divida externa chesarA • casa 
dos cento e cinqUenta bilhi5n de d61ara, apesar de todas 
u restrições, a recesd.o, o desempreao. etc. 

1 
O fato 6 tão grave que, a ata altura, pelo menos os Es

tada~ do Nordellte brasileiro, que slo 01 mais pobra, 
não tem condicões de papr a sua divida, nem interna, 
nem' uterna. E K o Governo deve pelo menos aQudar • 
rolar a divida interna e externa dos demais Estados. 
quanto aos do Nordeste eu acho at6 que a divida aterna 
deveria ser encampada pela Uniio, depoÍR de cinco anOA 
de seca, como Clnica forma de ir ao encontro dos recla
mos daquela sofrida regilo, cuja economia eitll acentua
damente mmbalida. 

o nobre Senador Joé Fragelli tamb&n IC rereriu A
quele ponto inicial do meu discui'RO, qual seja, a ameaça 
do Minilll~rio do Planejamento de que, se a Emenda Pu
ROS Põno ror aprovada pelo Congresso, o Governo au
mentarA a carga tributãria, de modo a consesuir maia 2 
trilhõe; e !100 bilhões de cruzeii'OI de receita, no próximo 
ano. Ma1 i!llto não t de admirar porque, ainda hi pouco, 
tivemo5, no Decreto-lei n• 2.065, justamente esta preocu
pação do Governo: aumentar tributaR, ~em dividi-10!1 
equanimemente dentro da ROCiedade, procurando @ravar 
n'Jai5 aquela que auferem maioi'C!IIIucros, cumo ~o C'B!IO, 

por e:~~:emplo, dos hanqueirn5 e daa multinacionaia. 
Prossigo, Sr. Presidente. 

O Sr ...... fruco- Permite V. E:~• um apane? 

O SR.HtJMBERTOLUCENA-Com muito prazer, 
nohre Senador. 

O Sr. ,...., f'ruciD- Primeiro, para cumprimentar 
V. Ex• pela del'na que faz dessa pA.Iida tentativa de sele
Vdrem mais recursos aos F.stados e Municlpios. Eu digo 
pAiida. evidentemente, porque n61 derendemos uma am-
p~a reforma tributi.ria neste Pais. ' 

O SR. HUMBERTO LUCENA - F.•atamente. 

O Sr. 1ta1ur l'ruca - Mas eu gostaria de lembrar a 
v; E:~•, nobre Lfder, que amanhl tambbn o Canans•o 
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Nacional pode se anrmar, mais uma vez. nio &b votando 
o Substitutivo Passos P6no, mas tamb&n votando a 
Emenda Senador Joio C•lmon, que objetiva dar mais 
recuno1 l Educ:acio. O Senador Joio Calmon novamen
te tenta, junto ab Congn:110 Nacional, aprovar uma 
emenda • Constituição, buscando dar li Educaçio brui
leira aquilo de que ela mais precisa: recunns. principal
mente num pais que proc:lH'a avidamente o seu desenvol
vimento. Eu me permiti, entlo. inserir este aparte, e soli
c:itar que V. E~r.•, com a sua postura de Lfder, com a sua 
lidennça, lembrasse que amanha o Congi'C5IO Nacional, 
ali:m de tentar votar a reforma que vai permitir BOR Esta
doi c M uniclpios maiore!l recursos, tentarA tambim dar 
li Educaçlo. atravá da Emenda Joio Calmon, mail re
cul'5oa. Era o aparte que cu queria dar a V. Ex• 

O Sr. lalo ~ - Permite V. E•• um aparto? 

O 111. HUMBERTO LUCENA- Muito l'ato a V. 
E~r.•, que lembra muito bem uma outra proposiçio da 
mais alta ail!nific:açil.o para o Consresao. qual seja, a pro
posta de emenda constitucional de inic:iativa do Senador 
Joio Calmon, asara renovada perante o Poder Lqi!ilati
vo brasileiro, visando vincular o mínimo de llfl da Re
ceita Federal para o custeio da Educaçio no Brasil. li 
tive uma ou duas oportunidades, durante a aluai !ICIIIIo 
legislativa, de colocar perante a Ca51, em apartes ao 
nobre companheiro e grande Senddor pelo Espirita San
to, Joio Calmon, a integral solidariedade da nossa Ban
cada • sua propoliçio. E, neue sentido, enviei mensa
gens a todos Di companheiros que se encontram ausentes 
de Brasllia, convocando-os ao plenário do CongrC51o, 
nlo s6 para que votemm a favor da emenda que faz uma 
pequena rerorma tributllria, como bem alude V. E~r.•, 

mas \ambbn a proposta de emenda do Senador Joio 
Calmon, a quem c:oncedo um aparte: neste instante. 

O Sr.lalo Cll-- Nobre Senador Humberto Lu· 
cena. em primeiro lugar, desejo transmitir o meu aarade
cimento ao nobre Senador Itamar Franco. por 1011 p
nerosa• rcfcràlc:iu • iniciativa em favor da educ:açiu, 
que nio & minha. mas de 65 Senadores da RepCiblic:a e de 
355 Deputados Federais. E51B emenda tem c:omo objeti
vo I'Cfltabelca:r a vinculação obrigatória de 13% do Orça
mento federal e de 25% dos orçamentos dos Estados, do 
Distrilo Federal e dos M uniclpios, para a Educaçlo. 
Acredito que amanhA o Congresso Nacional cumpra, 
como !k.'mpre. primorosamente o seu dever, aprovando 
essa propmUa de emenda à Constituiçio, que interc~sa 
profundamente a 7 milhbes de crianças que atil.o fora 
dai escola5 em nOSIO Paí1 e a 85% dos meninos do Brasil, 
que n:Jo rodem conc:luir a ncola fundamental, a escola 
de Jt grau. Devo, ali6.5, para ncar em paz com a minha 
c:on~c:iimcia e cumprir um dever de ju11k,.-a, destacar que 
nsa minha nova tentativa !IC' deve, em pane, • insislência 
do nobre Senador Itamar Franoo que, aqui me~mo. neue 
plenário, me: fel um apelo, rara que \'Oitas!llc a apresentar 
CliSil propo!ita de emenda • Constilui~ao, que nio al
cançara b.ito na primeira tcnlatiu, em 1976. Devo dizer 
a V. Ex•, para concluir C5tc arane, que amanhã ldmb&m 
e~tarei mobilizado pL-Ia manha para votar em ravor da 
Emenda Pa11sos Pórto, que vai procurar atenuar a pulfti
ca inju!ita de distribuição dWI rendas em nn!i!lu Pais, que 
lanto penaliza os l:!~~otad05 c~ Municípios. Muito abri· 
1:1do a V. l!x• 

O U. HVMBERTO LUCENA - Espero, nobre Se
nador João Calmon, que amanhi possamos comemorar 
juntos asa dupla vitória: a aprovaçio da Emenda Passos 
Põrto e da Emendd de V .. Ex• Eslou certo de que em re
l~io 11. propositura de V. "t:x•, o Governo tambi:m hi de 
refletir baatantc e liberar. tranqUilamente, todos us par
lamentares do PDS. para que pouamos alcançar o ...
•• indi5penR6.vd de 2/3 a rs5a urgente e indispcnsAvel 
reforma da Con1tituiçio. 

O Sr. Danll .. •••- Pcrmi~F V. E•• um aparto? 
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O SR. HlJMBJiRTO LUCENA - Pois nlo. 

O Sr.-.. .....,.- Senador Humberto Lucen•. 
no meu dilicuno inaufural. riz aqui a minha prorisdo de 
1'6 c: esperança no Puder Legislativo. Sabedor que a mi
nha pu11KJc:m por esta Casa I= quase efànera. eu me pcr
mihJ declinar, mais uma vct, o entuaiasmo de quem tem 
ainda uma pequena wnviri:ncia no Congresso Nac:ional, 
mutii que faz uma enorme torcida. pela afirmação desta 
Casa a CAempiCI do ap~rte dado pelo Senador Itamar 
Franco. A torcida ainda~ maior em funçilo de saber que 
a Ca!l.ll aprecia. ne11e momento. duas proposituras de 
real impanãnc:ia. de significativa importância para o 
Pais, quai~o sejam as emendas chJ Senador PKSIO!Io Pdrto e 
do Senador João Calmon. Dei'o aqui um voto de uma 
corrente p01itiva a favor, pensando que a vitória pode 
ser de tres. não dupla \'it6ria. mas uma vitória tambCm 
do Congresso Nacional que, a meu ver, atâ oscilando 
perante a opiniio p6blica da Nado. A vitória do Con~ 
sressu J'li'W.:ionlll, nDii dC\:rdO!I 2.024, 2.036 e 2.045, de
crac:eu em função da aprovação do 2.065, e a.:hu LIUC: 
esta i: a 5C8Unda oportunidade para, na pior das hipóte-
ses se afirmar perante os municípios que amanhil farlo la 
Casa uma demon!ltraçio da sua vontade: c: do seu desejo 
de: ver essa proposta, sobretudo a do Senador Passos 
Põrto, apruvada. Dcssa forma c:u me filio a a~~a corrente: 
positiva c: espero, sobretudo agorK com o Senador Af· 
fanso C11margo no5 informando que a votaçilo oomec;arA 
pelo Senado, esrtero que esta Casa. como poder modera
dor que ê, de rapunsabilidadc:maior dentro do Cungra
ao Nacional, poua afirmar perante a l'ac;lo o papel que 
nbi temos que: desempenhar aqui. Era o apane que: que-
ria in&c:rir no discurso de: V. Ex• 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Lembro-me bem 
que: V. Ex•. no 1c:u disc:uno inaugural, preocupou-se com 
esse tema e deimu inserido nos no•os Anais o seu apelo 
\'Cc:mc:ntc:, no sentido de que: nós dc:vc:rfamos famr um a
forço supremo para resolver CISC srave problema de ro
distribui.;io da Fenda nacional entre: a Unilo, os Esmdos 
e Munic:fpi05. 

Nilo menos tambim o fiu:ram outros companheiros 
aqui do Senado. entre 011 quais destaco, embora nlo pos
sa a CSSH altura mai11 di alas ar com S. Ex•. a tenacidade, a 
obslinaçlo oom que sempre abordou. Aqui a questlo, o 
nobre Senador Hc:lvidio Nunes. do PDS do Piaul. S. Ex• 
fui. sem dCividaalauma. um dossrandes pioneiros dare
fonna tributAria no Congresso Nacional. Para ser exato, 
ac:guinda a mesma linha de: ra:iocfnio do apane que h6 
pouco recebi do Senador Itamar Franco, devo BCI'CIIccn
tar que esta nio ~ realmente a reforma tributllria do1110· 
nhm do PMDB. N6s temos outra5 linhas a prec:onizar 
em matE:ria de refonna tributAria, mu achamos que:, sem 
d6vida alauma o substitutivo Passos Põrto constitui um 
avanço firme na direc;io pelo menos de uma justa distri
buiçio dOJI recursos financ:eiroa entre a Uniio, os &ta
dos e 01 M uniclpioa. 

O Sr. a.MIIIe N._ - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMIIERTO WCENA- Se o nobre Presi
dente me: permitir, cu ouvirei, com muito prazer, o apar
te de V. E:x•. 

O Sr. HlhiAo N- - Eminente Llder Humberto 
Lucena, eu quero inicialmente agradecer a rc:ferimcia por 
todos oslftulosgenero&a que V, Ex.• acaba de me fazer. 
Em sq:undu luaar, como V. Ex.• deixou u.pllcito no ini
cio do !ICU pronunciamento, desde o ano pauado foi 
con11titufda uma comiaRio interministerial para enmi
nar, estudar c: wn•eqUc:ntc:mcnte ofc:n:cc:r uma nova le
aislaçio para o Si5tema TributAria Nacional. lnfc:lizmc:n· 
te: tamb&n, apesar do tempo dc:oorrido. a Comilslo, ao 
que tudo indica, nlo concluiu o seu trabalho. ou, 1e o 
concluiu, o fato~ que at~ hoje: a iniciativa governamental 
nlo chc:&ou 110 Poder Legislativo. Surae o substitutivo 
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PBISOs Põrto, Substitutivo esse que, a bem da verdade, 
nio cuida apenas da distribuiçlo de recunos, porque 
tambi::m cria anus. atravh d11 modificaçio que procura 
introduzir no Imposto 10bre Produtoslndu•rializados. 
Talvu. seja porque cria que ac tenha manifcatado contra· 
riamc:nte. arrovac;ilo do Sub5titutivu Pa!IIOS Pôno a Fe-
deração dali lnda.strias do listado de: Sio Paulo. Em re
sumo, e V. Ex• jA deixou bem daro. o Substitutivo Pa&-
505 Pónn nio e um11 reforma é um remendo. Beneficia, 
ajuda. d6. mais rc:cuno& aos Eliladus e aos M uniclpios 
para cumprir as suu obria:ações leaais. Por outro lado, 
em con5c:qdi::ncia da aprcwaçãu do Dcc:rc:to-lei rfl 2.065, o 
Governo e5t.ii. remetendo au Legislativo a proposta de 
aumento da alfquota du JCM de I(; para IR%. O certo 
nobre Senador e eminente Lldc:r Humberto Lucena, 6 
que: de minha parte, honrando uma lula a que: V. Ex• fez 
refc:rim.ia, atarei pronto para votar nlo apenas o au· 
mentu da ·al(quota do lmpOAto sobre a Circulac;llo de 
Mercadoria de 16 para 18'f., como iJ:ualmenle amanhA 
c:s1.arci no plenArio do Cangre~uo, a fim de contribuir 
com a meu volo paru a aprovação da Emenda Constitu
cional Pa!iSUs Púnu. 

O Sr. Joof F'npiU - Muito bem! 

O SR. HUMBERTO LUCENA - 1\õ obre Senador 
Helvldio ~une5, conaratulo-me com V. Ex•. que, tenha 
certe7a, tamhim darA o :11eu apoio à proposta de Emenda 
J&lllo C"a.lm&ln. Espera que o exemplo de: V. Ex• seja se
guido por todo!l os componc:nlCii da Bancada du PDS nu 
Senado Federal, porque, como 111hc:mos ... 

o Sr. Hol-N- - De todos os Partida&. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Dilo do PDS por
que 01 outros PartidO!! jA decidiram aprovar essu pro
polias. 

O Sr. Hohldlo N- -Tenho a impreuilo do que V. 
Ex• estA confiante em demasia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nlo. Qu•nto ao 
PMDB, KO PDTeao PTB, poiiOIS!II:IIUrar a V. Ex• que 
as Bancadass ... orlo unânimes nesse apoio. Quando me re
firo ao PDS, ~porque sei que h6 c:ua divc:raencia na An:a 
do Oowrnu t temo que ala uns Senadora do PDS se sc:n
sibiliu:m com isso e nlo compareçam ao plenlriu. E se 
assim o fizerem, atarlo prejudicando, evidentemente, a 
apruvacio da mattria. 

Concluo, Sr. Presidente. 
Jd nlo bastam a sobrecarga tribuiAria do Imposto de 

Renda. o achatamento d01sallrios e a conseqUente per
da de poder aqui1itivo da ci&MC miJclia. 811 dificuldades 
crc:sc:entes para a imponaçlo de matf:rias-primas indis
penséveia fl produçl.a da indÍistria nacional e o iminente 
de!i8.parec:imento das isençaCR 10bre c:lu incidc:ntc:A, vem 
o Governo propor a 6nica coisa que: tabe fazer: elevar a 
carsa tribuli.ria. 

QuaiiJ a primeira conseqdbcia? 
Certamente. Sr. Praidentc:, Sra. Senadores, o aumento 

da sonc:gaçiu fiSCal. .e: a rc:açilo mais lógica de: quem jA 
nlo auporta a pesada carp tributAria que lhes impiie o 
Governo. 

A aegunda conseqdincia 6 sobre a inflaçio: oa prc:ços 
continuaria subindo vc:.rtisinoaamentc:. 

A terceira ~ maili rec.:asiio. 
A qu11rta f; mais dCACmprego. 

~a verdade, o Substitutivo do Senador Passos Pdno 
nilo ~ I.IIJ usurpante quanto afirma a nota da SEPLAN. 
Conforme dados forna.'"idos pelo própria Minilll:rio da 
Fazenda. o Senador PaMOI P6no, em ICU Parecer,alinha 
a n:perc:U5Sio financeira estimada, tendo eomo base o 
nen.ieio financeiro de 1983. 
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Segundo CISII ntimativas. os Estad01 pnhariam Cri 
5~4.2 bilhiles, oo Municlpios CrS 402.5 bilha.. e.a Uniilo 
perderia CrS 7'15,7 bilhões. 

C amo afirma a próprio Senador, a sua preocupac;lo 
fundamental foi nio prejudicar a transf'erincia de rec:ur
sm tributAri05 para as lrea5 mais pobn:5, e sem base im
positiva; nio inviabilizar a politica federal de eombate fl 
inflaçia c: de: reduçilo do d~cit pl1blk:o: .nlo penalizar 
com mai5 impostos as âi'CII:II jâ exauridas pela imposiçlo 
tributária: não transferir c:ncargo1 federai5 101 F.stados e 
Munidpio11. vilando fl recuperaçilo mai5 rlpida do1 !iCUI 

orçamentos dc:ficitirio!l, preocupações com as quais con
cordamOI inteiramente. 

Por tudo iMO, Sr. Presidente:, Sn. Senadores, é que o 
meu Parlido, o PMDB, rejeita 01 arsumentos mais uma 
ve1. esfarrapadas do Governo e lica com os Governado
ra; do5 23 F.11tados. com o5 4.300 Prefeitos Municipais e 
~om o Congre"'o Nacional, que abandona a postura de 
jugo a que: 11e viu submetido por tanto tempo e emc:q;e 
para a tamada de: dc:c:isõcs bi1t6ricas que: vim aa encon
l.ro doa an!leia5 de toda a Naçio. 

~ por isliO, Sr. PI'Ciidc:ntc:. Senhores Senadolft, que 
lanço aqui o meu mai11 \'Cc:mc:nle apelo para que todos os 
Cansrc:ssisla5, amanhã. aprovnn a Emenda Pu50s P6r
tn, f81Cnda o que o Governo nl.o qui1 e se recuaa a fazer. 

Era o que tinha a diu.,., Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas. O orador ~ cumprimentado.l 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. A.L
MIR PINTO NA SESSÃO DE 21-lf.IIJ E Ql'E. 
ENTRE.'Gl1E A REVISÃO DO ORA. DOR. SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO !PDS- CE. Pronuncia o ... 
auinle di~euno.l- Sr. Praidc:ntc:, Sra. Senadores: 

Primeiramente:, agradeço a 1entileza do nobre: Sena· 
dor Adc:rbal Jurema, que me: cedeu o ICU tempo para que 
eu, da tribuna desta Casa, lançasse um apelo, em nome 
do!l funcionAria• p6blico1 civil da Unilo. 

H6 poucos diali, Sr. Pr•idc:nte e Srs. Senadores, fui 
procurado em meu Gabinete: por aJsun• funcionArias da 
ECT - Emprna Brasileira de: Correio• e Telf:arafos, 
oportunidade: em que me dissc:ram hawr rccc:hido comu
nicado de que aquela Empresa nio mais autorizaria o 
desconto cm folha para a AI&Ociac;lo dos FuncionArias 
Pl1blic01 Federai5 Civis do quantitativo com que: cada 
um contribui para aquela entidade:. 

Isso quer dizer, Sr. Pmidente. que nlo bavendo o da
conto compuiR6rio em folha e ficando o duconto a cri
lirio dOA contribuintes da Auociaçio, poder-se-i lavrar 
o atestado de óbito daquela entidade, porque. na verda
de. o desconto nlo sendo em folha. poucos contribui
riam. Nlo sei ae por uma questlo de economia de papel, 
mn o klealseria que a própria ECT autorizaue odes
conto cm folha. porque nlo o ac:ndo. quando o funcio
nAria. que nlo ganha bem c vive privado do tantos bens 
na vida, quar1do rc:cc:be aquele: ordenado, nlo tem mais 
como retirar aquela importincia para pap.r a contri· 
huiçlo fl Auociaçlo dos Funcionlrioa Civis Pílblicos 
Federais. 

Por consc:suintc:, Sr. Presidente. a situaçlo 6 diflcll, 
mas previ-se, uma vez atendido o pedido dirisido ao Sr. 
Adev•l Botto, Presidente da ECT. no sentido do clcsoon
to c:ompula6riu dos contribuintes da auociaçlo, tere
moi, mantido o poder uiOciativo da nfc:rida UIOciaçio. 
Dai quero aproveitar esta oportunidade em que,pnero
lamc:ntc:. me conc:edeu o tempo o nobre Senador Adebarl 
Jurema para 11 tribuna do Senado, mandar este apelo ao 
Presidente da F.CT. para dar Qltima forma flquc:la ordem 
de não mais descontar em folha a c:ontribuiçio do1 aeus 
funcion6rios.para a Associac;lo dos Funcionllrio1 PCibli· 
cos Civis da Uniio. Muito obriJ:ado. (Muito bem!) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃODE22·11~J 
E QUE. ENTRF.GLIE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O IIILIWMBERTO LUCENA IPMDB- PB. Para 
diM:utir.)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Eua proposição foi de minha lriiciativa no Senado Fe
deral. Tenho em mlos, o projeto de lei que o Senado 
aprovou e que foi YB7.ado nos 1eguintes termos: 

Art. I' O art. 7t da Lei Complementar n• 2S, 
de 2 de julho de 197S, pusa a viaorar com a~e~uinte 
redaçlo: 

''Art. 7t A deipeaa com a remuneraçlo dos Ve
readoi'C5 nlo poderfl, cm cada Munidpio, ultrapas
sar, ant:lalm~tc. ft (cinco por cento) da rcc:eita r:fe
tivamenhl realirada no u.erdc:io imediatamente an
terior''. 

An. 2t Esta lei entra em viJ,or na data de sua 
puhlicaçlo. 

Art. Jt Revosam-se as disposições em con-
trArio. 

M od6stia a parte, mas esta ~ a redaçlo que eu queria 
du ao projeto que veio da Cãmara, porque o que houve 
foi o !ICIJUintc: o projeto de n' 143/80 foi aprovado, no 
Sçnado. por unanimidade, por todas as liderançu, sim
bolicamente.: na Cimara, entretanto, houve uma divc:r
aõncia por parte do Llder r-ielson Marchezan, ji numa 
fll!ie em que o meu Projeto nio podia mais aer emenda
do. S. E•• me adiantou vflrias vezes que, ou 1e fazia um 
entendimento sobre a mat~ria, ou o Presidente da Re
pílhlica vetaria a proposiçilo, poi1 o Governo nlo con
cordava com o percentual de s~. mas apenas de 411-, o 
que representava. Diante das poderações do Llder Nei
IOn Man::hezan. concordei com S. Ex• em que o meu 
projeto ru:asRC IObrestado na Clmara, embora ja\ apro
vado pelo Senado, o cntlo 10 trou•0110l Ordem do Dia, 
mediante uqjncia aublcrita por todos 01 Lidera, outro 
projeto de lei, onde pudesse IC fazer uma emenda estabe
lecendo o percentual de 4% sobre a receita tributAria do 
ano anterior. A quatio, por6m, 6 que ao mesmo tempo, 

DIÁIUO OOOONGaESSO NACIONAL IScc:ão II) 

R di&põs ali que me percentual s6 vigiria em 1983, o que 
na verdade, nilo tem o menor cabimento. A legou-1e na 
C Amara. que em 1983 viria a reforma tributAria, e que, 
IWiim, os municlpi011eriam as suas finanças desafoaadas 
e, por consq;uinte, as Cimaru poderiam arcar melhor 
com as suu despesas. previsilo que atamos vendo que 
nlo se concretizaria se deixlssemos na milo do Governo 
e111a reforma porque atê agora, como dilile em meu pro
nunciamento anterior. a comi&silo daianada no àmhito 
do Ministi:rio da Fazenda nlo concluiu o seu projeto 
sobre tio importante ma~ria. 

Portanto, fez muito bem a Comisslo de Constituiçio e 
Justiça, por iniC'iativa do Senador Pedro Simon, ao reti
rar do projeto as eJI.prc:ssões "durante o ano de 1983'', 
para que, os 4'1- fiquem viJ;orando definitivamente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores ao fazer ase I'Cfillro 
histórico da proposiçio, deixo claro o empenlio que tive
mos, nós do PMDB. nestu Casa e na Cimara dos Depu
tadol, no sentido de atender a C51B velha upiraçlo dOA 
Vereadore5 bra!lileiro~o que asara mesmo senerosamente 
me concederam, em seu consresso nacional em Fortaleza 
um tkulo, pelo qual ficarei muito arato. 

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

CONSEUIO DE SUPDYISAO DO CEGRAJI 
Ala .. 1'71Roullo 

Às deze55Cte horas e cinco minutos do dia dezessete do 
mb de novembro do ano de mil novecentos r oitenta e 
tre1 na sala de reuniões do Conselho de Administrado 
do Senado Federal, !IOb a Presidência do Senhor Aiman 
NOf:ueira da Gama - por delegaçlo do Excelentlssimo 
Senhor Presidente do Senado Federal - Senador Moa
""Yr Dalla - presentes os Con1elheiros Luiz do Nasci
mento Monteiro, Sarah Abrahlo. Luciano de Fisueire
do Me5quita e Aloisio Barbo5a de Souza, presente5, tam
~m. Rudy Maurer, Luiz Carlos Butos, Florian Augus
to Coutinho Madruga, Maria de Nazar6 Pinheiro Car
neiro, Joio de Morais Silva e Agaclel da Silva Maia, res
pectivamente, Diretor Administrativo_ Diretor Indus
trial, Diretor Adjunto, Assessora Jurldlca,Auessor Ad-
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mini5trativo e Auditor do CEORAF, reuniu-se o Conse
lho de Supervisão do CEGRAF. Abenos os trabalhoa o 
Senhor Presidente- Dr. Aiman Nosueira da Oama
pa5sa a palavra ao Conselheiro luiz do N a5eimento 
Monteiro que apreRenta parecer ~abre a Prestaçl.o de 
Conta5 do CEGRAF. relativa ao terceiro trime~tre de 
1983. Em seu parecer, o ConSLiheiro, diz textualmente 
que ""compreende a documentação demonstrativos oon
tihei!io apresentados de forma uniforme em relaçio aos 
periodo!ii anteriores. que representam a consolidação dos 
balanceies men58il referentes BOIIRilltema.!l orçamentAria. 
financeiro e patrimonial do orçamento do CECiRAF e 
do Fl.JNCEGRAF. para o pre!iCDte n.erclcio financei
ro··. Finalizando. conclui que após ter "examinado deti
damente todo o proc:es50 e precedidos os pareceres tkni
ca5 competente5 favor6.vei5, somo• pela aprovaçio da 
Pre5tado de Con1a1. em apreciaçilo". A seguir, o Senhor 
Presidente- Dr. Aiman Noaueira da Oama- C"oloca a 
mat~ria em diSC"u!i!lilo e nilo havendo quem ~e manirme, 
3 mesma f: aprovada. Passando-se ao sea:undo item da 
pauta o Senhor Pre5idente apreRenta parecer favoràvel 
sobre o processo n6mero 1.994/Ml.CEGRAF, onde a 
Diretoria Eecutiva. daquele Orsilo, mlicita, atravi=s da 
offcio n90164/R3, que ~eja criada uma norma di!lciplina
dora para a prilica de horiUi extras peloa Servidores do 
CEGRAF. Apól a apresentacio do parecer, a mat~ria 6 
colocada em discussKo, ~endo amplamente apreciada por 
lodos os presentes. Em seguida, o Senhor Presidente, re-
toma a ('alavra e coloca a ma~ria: em votaçilo, sendo a 
ma;ma aprovada por unanimidade. Fic:ando. assim. es-
tabelecido que "nenhum Servidor do CEGRAF, poderl 
J1erceher mais de 80 horas eJLtras mensalmente''. Sada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente- Dr. Ai
man l"ogueira da Gama- aaradecc:ndo a presença de 
1odo1, declara encerrados os trabalho' e para constar, 
Eu, Muurl~o.io Silva, SecretArio dnse Conselho de Super
vislo, lavrei a presente A til que depois de lida e aprovada 
serâ assinada pelos demais Membros. Bra5ilia, 18 de no
vembro de 1983.- Alma Napoln .. G_, Presiden· 
11: - em exerclcio - lAia ., Nudolloalo M ........ 
Membro-~ .. FipolndaMnl!ttllo, ~ombro

- A-la, Membro- A ... •-.. -. 
Membro. 
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l-ATA DA Zl5' SES~O, 
EM Z5 DI! NOVEMBRO DI! 1!183 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIETIO"TE 
I.Z.I-Panoe ... __ _ 

• Meu 

I.Z.Z- LIIIO,. do projellll 

- Projelo de Lei do Senado n• 
2'1'1/bl, de autoria do Sr. Senador 
Pedro SimiJn, que estabel~ que 
sejam scmntrai~ e que não exceda 
em IJ'I, do INPC os aumento1 de 
preços de medicamentoA que IXIDie
nham produto5 constantes da R&."
lac;io Nacional de Medicamcnlos 
Essenciaill - RES'AMt::. 

- Projeto dr l.ei do Senado n-' 
• 300/83, de autoria do Sr. Senador 
VifJílio Ti,·ora. que alteru a re
daçiio do artigo 7f da Lei n• 6.223. 

SUMÁRIO 

de 14 de julho de 1975, que dispõe 
10bre 8 r!iCaliza~io financeira e 
orçamentirill da Uniio pelo l'on· 
yrc1110 Nacional, modir~ada pela 
Lei n• 6.525. de abril de 1978. 

Sl.",\".4DOR Lt"l:.t. CA I"AL· 
C~ .\'7"/:.' - ''Curta de Bra5ilia'', 
COD!!oUh5liiDCI3RdO 8!1o CODCIUIIÕC:S de 

reL-ente reuniUo. reuli.lada em 
Brusili3, pelu Juventude Democrâ· 
ticu Snci31. 

SI!.'VADOR ITAMAR FRANCO 
- Considerações s"bn: a reali
zação de eleir.."Ões din:tas para f're!ili
dente e Vice-Pn.-sidente da Re
pllhlica. 

Sf."NADOR V/RGIL/0 TÃV(). 
RA. como Líder - Síntese dns tra
hulh,b dewd\o"Olvido!l no presente 
ano, pela C,liTIHisão Parlamentar de 

Inquérito, que investiga rat(#i rcla
ci,,nado!i com as deníincias du jor
nal O Eatdo *S. Paulo, sobre I)S 

acord"!i entre o Governo du Re
pllblica Federativa di:' Brasil c a 
Polõnia. 

SENADOR Ht'MBERTO LU· 
C'I!!V.4 - Apelo ao Senhor Pn:si· 
dente da República, em ravor du 
brevidade da homologação do rc
sulwdo de L"tJincon'Cncia rt~~lizada 
para a instalação de cslaçi.> IC'rH· 

dom de teiC\·i~~oão n1:1. cidade de João 
Pr.:ssnu- PB. 

SENADOR MILTON CABRAL 
- Apelo ra.--ebido das Fedenu:õe!l 
du!l Indústrias do E.st3do da P..Jrai
hu e de Pernambuco, em ravor d3 
adoçào de medidas que visem o 
rortulecimento do Banco do Nor
deste do Brasil. 

SEÇÃO 11 

SÁBADO,ltl DE NOVEMBRO DE 1913 

Ata da 115• Sessão, 
em 15 de Novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Pre.<iden<"ia du Srs. Milton Cabral 
e Almir Pinto 

ÃS 14 HORAS F. ~ Ml'it'TOS. ACHAM-SE I'HF.
SI!NTES OS SR.Ç. SEN.4DOR~:S: 

lri!i caliil - Mário Maia- Eunice M.id1ilc:s -- RJ.i· 
mundo Parente- Claudionar Roriz- Gabriel Hermes 
- flélio Cueiros- Alnandre Costa- Alhc:rtet Silva
Hcl"·ldit1 ~unL"!! - Joiio I obo- Almir Pintn- JosE
Uns- Virgílio 1"ilvora -Carlos Albeno- Humberto 
LuL-ena - Milton Cabral - Aderbul Jumna - Cid 
Sampaio- Man:o Maciei-Joilo Lúcio- Luiz Caval
cante - P.o1sso5 Pórto - Lnmanto Jíinior - Jtamur 
Franco- Muriln Bad:mi - Alrrcdo Campos - Henri
que Santillo- Josê Frattelli- Aff"nn50 Cuma.rgo-0.:
tavio Csrdoso. 

O SR. PRESIDf.NTE (Almir pinto)- A lista de pro· 
senc;a ac:u5ol n compan:c:irnentodc: )() Sn. Senadores. Ha· 
vendo número regimcnlal, de.:laro aberta a sa;~o. 

Sob a proteçào de Deus iniciamos ni)SSOS tr3bdlhos. 
O Sr. 1•-Srcritario procederá à leitura do Expediente. 

E lido o ses;uintc: 

I!XPEDIENTE 

PAREC'ERFS 

PARECERES IIi .. 1051, 105Z E 1053, DE ltll. 

Sobro o Projeto do Lol do s-••"' 303, deiM, 
... ''1111 ""'" ndoçilo ao lto• IV, do Ardp .... do 
lAI .. 6.2Z6. .. 14 de Jul•• .. 1975". 

PARECER l'o~ 1051, DE 1!183 
Da Co011nio Ca-rl• o J .. l;o 

Relator: Seaador Murllo Badanl 
O Projeto "''h ex:~me, de autoria do ilustrr Senador 

Itamar Franco, altera ii red:.1ção d,, item IV, dn aniso 4•. 
da lei rr', 6.~2fl, de 14 julho de 1975 -que di!ipões.,hrea 
contagem reciproca de tempo d~ !ierviço p6hlit:1l rederal 
e de atividade privada, par;1 dcihl de: apC1senn1dorii.1 -. 
com o objetivo de n:tir3r do seu tntn a expre&iio "nas e. 
pocas rnirria!i". 
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EXPEDIEN"TE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral da Senado Federal 

ALOISIO BARBOSA DE SOUZA 

Diretor Executi.O 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

Direlor Industrial 

RUDY MAURER 

Diretor Administrativa 

-Convocação de seuiJ!o ac
traordinâria a realizar-• hoje:, ls 
18 horas e .lO minut05, com Ordem 
da Dia que daiJna. 

1.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Clman nt 
53/77 (n• 227/75, na Casa de ori
aem) que dispõe sobre condições a 
observar na renovação dC contra· 
toa de atlew profi55ioaais e di ou
tras providencias. Apnttlllla o proa
seauimento de sua tramitaçio. 

- Projeto de Lei da Câmara nt 
67/77 (nt 1.88.5/76. na Cala de ori· 
aeml que •iae I insc:riçio do CPF 
e do RG dpo devedores, nostftuloo 
de cRdito que especiru:a. e di ou
Ira• providência. Ap-le o proo
ICguimento de sua tramitaçlo. 

- Projeto de Lei da Oimara nt 
Sl/78 (n• 1.465/75, na c:a11 de ori
aeml que -nta partsnfo ao 
an. 8• da Lei nt 6.251, de 8 de ou
tubro de 1975. que ''inslitul norma. 
gerais sobre desportos c d4 outras 
providencias'". Afrot• o pro•e
guimento de aua tramitação. 

-Projeto de Lei da Cimara nt 
67178 (ntl.464m. na ea .. ile ori
aeml CJIC dispõe sobre o concuno 
de livre-ddncia e os tftulos de 
Doutor e Liv,...Doeente. ApnY1tdo 
o prosseguimento de sua tnmi
taçiu. 

- Projeto de Lei da Cãman nt 
71/78 (n• 7~/12, na c ... de or~ 
aem) que reaula a atividade profil
lional aos jornais de emifre&a. 
AproNikt o pro-.uimento de sua 
tramitação. 

- Projeto de Lei da Cimua n• 
76/78 (n• 3.594/77, na Casa de ori
aeml que introduz altençlo na Lei 
n• 6.2SI, de 8 de outubro de 1975, 

que ""institui normas aerail 10bre 
drsportos''. AP"'ado o prosH'BUi

mento de sua tramitado. 
- Projeto de Lei da Câmara n• 

65/79(n•4.257/77, na Casa de ori
gem} que autoriza a alienado de 
imóVeis rcsideneiail da Rede Fcr
roviAria Federal a seus ocupantes. A_..., O prouepimento de Ria 

tramitaçilo. 
- Projeto de Lei da Câmara n' 

69/79 (n• 4.90.5/78, na Casa de or~ 
sem) que altera a redaçlo do .. ca
put"daart.l•daLcin•6.463,de9 
de novembro de 19n, que torna 
obrisat6ria a dcclaraçlo do prCIIi<J 
total na5 vendas a prestação, e dá 
ouuas providencias. ApmYIIliD o 
prosscguimcnto de IUB tramitação. 

- Projeto de Lei da Cimara nt 
76/79 (n• 1.322/"79, na Casa de or~ 
Jem) que disciplina o parcelamenlo 
da Tau. Rodoviária Onia~- alte
rando a ,.daçio do§ 3• do art. 2• 
do Decret.,.lci n• 999, de 21 de ou
tubro de 1969 e acrescentando ao 
mesmo arL os H 4• e S•- e dâ ou
tras providancias. A,rotadD o pros
esuimento de sua uamilaçlo. 

- Projeto de Lei da Cãmant nt 
75/80 (n• 7111/79. na Casa de or~ 
pm) que institui o ""Dia Nacional 
das Relações P6blicas". Apnlo.,.o 
o prossesuimento de aua trami
taçio. 

- Projeto de Lei do Senado nt 
141/79-Complementar, quo Intro
duz alteração na Lei Complemen
tar n• 25, de 2 de julho del975, que 
e•abelece critério e limite5 para a 
fixação da remuneraçlo dos Verea
dores. Ap""odo o PrDIICIIUimento 
de 1ua tramitaçl.o. 

- Projeto de Lei do Bcnado nt 
217/80-Complementar, que Faculta 
101 participantes do Fundo de Par
ticipaçio PIS-PASEP a utUizaçlo 
do saldo de seus depósitos pua 
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corwtru;io da c:aaa pr6pria ou 
aquiliçio de imóvel jll cdifioado. 
A.protado o pr'05Rguimento de sua 
tramitação. 

- Projeto de Lei do Bcnado n• 
280/80, de autoria do Bcnador Ita
mar Franco, determinando que a 
Ordem dos Advopdos do Brasil 
opine 1\Jbn:: a C&COiho~~ de magistra
dOII que devam intcsrar tribunais 
eom jurisdição em todo o terÍ'itório 
nacional. (Apreciaçlo preliminar 
cLi constitucionalidade.) VolaCio 
odiada por Falta de ...,.,., 

1.4- DISCURSOS A !'OS A 
ORDEM 00 DIA 

SENADORJOÃOLOBO-Ar
tiao publicado no Jomal da lrasD, 
em sua ediçio de 24 do corrente, a 
respeito do proeesso eleitoral para 
a cuc:olha do Pruidenle e Vioc
Praidente da Rep6blioa. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- Sugestaes de S. Ex• para um me
lhor aproveitamento das potencia
lidades da qropecullria de noOiO 
Pais. 

SENADOR HELJIID/0 NU
NES - .Apelo aos Srs. Ministros 
do Interior e do Planejamento, em 
Favor de providõncias que 1110111· 
rem, a partir de 1984. durante sete 

meses scauidoa:, o numer,lrio sufi
ciente destinado I. conclusão das 
obras de consb'uçlo do açude Bo
caina. no Estado do Piauf. 

SENADOR GASTÃO 
MIJLLER - Reivindicac:io dos 
economi1laJ brasileiros. no conter
nente i atuali7.açlo e revigoramen
to do currrculo do cuno de ara
duuçio em ciinciu econômicas. 

SENADOR CARLOS ALBER· 
TO - Aprlo u autoridades com-

Na Justirlcaçiio, u;inala o autor que: ..... verifica-se 
constar eomo pri-requisito 10 cômputo integral do tem
po de serviço que as c:ontribições previdenciárias dC\·klas 
ao Er6rio, tenham sido recolhidas nu epóc:as pr6pria5. 
Ora, 6 bem sabido que a responsabilidade pelo pagamen
to a tempo opnnuno das quotas devidas a. PrevidênC"ia 
recai ea:clusivamente na pessoa do empregador ( ..• J", o 
que seaundo bem o afirma, t crit6rio que penaliza o con
tribuinte, ""principal benericiário do sistema. por uma ra
lh:. para a qual não concorreu e ademais nio poderia evi
tar". 

O Projeto é, no mérito. de indisanfwl al~nee social e. 
como inexistem 6bices quaniO ao aspecto jurfdic:o
conatituc:ional. nosso parec::er 6 pela sua aprovação. 

Sala Das Comi01i!es, 25 de aao•to de 1983.- Ad""'l 
JIU'ftU, Presidente eventual - M.U. llltdar4, Relator 
- Alotlr Pmto - Moocrr Dalla- lltmodl11t-
Martloo FDo- Ral•_.o ~- J ... U•-Doi· ........ 

PARECER N• 1.115Z, DE 1983. 
Da c .. Wo De Loplacio Social 

Relator: Seaatlor HBio G-
Ohjetiva o presente projeto alterar o inic:iso IV do arti

p4•da Lei n•6.226, de 14 de julho de 1975, com oobje. 
tivo de auegurar a contagem reciproca do tempo de ser
viço para obtenção de heneftcios previdenci6rios. inde
pendentemente do recolhimento, ••nu 6poc:as próprias'" .. 
das contribuicões devidas b instituicõea de previdinda 
soc:ial. . 

Diz o autor da proposição. o eminente Senador Ita
mar Franco que o rererido dispositivo encerra injustifi
c6vel anomalia porquanto ••a responsabilidade pelo ~
aamento I tempo OJK!rlunO cWS quotll dcvidal l previ. 
dencia recai exclusivamente na pessoa do empregadOr. 
Este de1c:0nto do salário pagG ao tnbalhador a iropor
tincia por ele devida e assume o 6nus de recolhe-la aos 
eofi"es p6hlicos juntamente c:om a da ernpre5a''. 

""Nestas Condições". Conclui o autor ... nio vemos 
como poderia alei exigir como condiçio priMa a eretiva 
contapm do tempo de :serviço prestado a. atividade pri
vada o ""rec:olhimento. nas f;pocas próprias, da contri
buição prcvidc:nC'jária rorres:pondr-nle. aos prrlodos de 
atividades'". O criti:rio adotado penaliza o trabalhador 
principal benefici,irio do 5istema. por uma ralha para 
qual não concorrem e ademais não poderia evitar"". 

O projelo, bem como 1111 justilicaçlo, üo proceden
tes. Na primeira hipótese ante o princ(pio ~tic:o de que 
nio dew o justo papr pelo pecador e. nas outras hipóte
Je~t porque, armai de conra1, a pcnaJidi!de para quem 
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pc:lcntn cm favor da5 reivindi
ca~;õc5 da5 c~tivadores de Areia 
Branca, Grossos e Mossor6- RN. 

1.5- DESIO~ACÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXJMA 
SESSÃO. ESCERRAMF.NTO. 

Z-ATA DA Zlli' SESSÃO, 
EM Z5 DE NOVEMBRO DE 1!113 

2.1- ABt;RTURI\ 

2.2- EXPWIE~TE 

l.:Z.I-M-•• do StRhDr 
l'nofUnle ........ ,lc. 

Submetendo à deliberação do 
Senado o !ieguinte projeto: 

- Projt"to de Resoluçllo '' 
123/83, que eleva a ollfquota mú:i
rna do imposto sobre operações re
buivas A. cii'C'ulac;ào de merca.dorias. 

Z.l.Z- Olldo do Sr. IL!iocnlúlo 
do CiNra doa llopalodoo. 

Encaminhando ;\ revi5ilo do Se
nado autt\!rafo do sep:uinte proje
to: 

- Projeto de Decreto Leaislati· 
vo n• 40/83 ln• 41/U. na Cilmara 
dos Derut:tdoH, que autoriZil o Se
nhnr Pre1identc da Rc:pllblica a 
ausentar-se da Pais, em visi.l.a ali· 
dai ;\ Repúhlica da Bolrvia. no dL-. 
cur10 da primeira quinzena do me. 
de fevereiro de 1984. 

- N• 86SJ83, de uraência, para 
o Projeto de Lei da Cimara n• 
170/Rl, que cria o Quadro Perma· 
nente da Sc:crctarill do Tribunal 
Re&ional Eleitoral do Estado de 
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Rondônia. e dá outras providin
C'ids. 

2.3 - ORDF.M DO DIA 

- Projeto de l.ci da Ciman. n• 
186/K3 (n' 1.980/Rl. na Casa de 
ori~m). que rctifica. sem õnus. a 
l.ei n• 7 .053, de 6 de dezembro de 
1982. que '"eltima a Receita e lb.a a 
Despesa da Uniio pa.ra o excn.icio 
financeiro de 1983" Apnnoado, 
com emendas. À Comm!i3o de R.e
dac;iiC'. 

- Projeto de ReSC~IuçJ.o n• 
llb/8J. que autorUa o Governo do 
EsliiCio de Sio Paulo a ele\·ar em 
CrS 288.037.264,28 (duzcnlol e oi
tenta e oito milhões, trinta e sete 
mil. du.lento!i e seHenta e quatro 
crut.eirus e vinte e oiiCt centavm~) o 
montante de sua dh,·ida consolida
da. o\poe-. Ã ComiHào de Re
daçà.CI. 

- Proje10 de Lei do Senado n• 
159/83, de autoria do Senador Pas
sos Pôno. que institui o I• de ou
tubro como '"Dia Nacional do Ve
reador"". Afrvr•, com emenda. 
À Comissão de R.edaf;ÜO. 

2.4- MAnRJAS APR!;CIA
DAS AI'OS A ORDEM DO DIA 

- Pmjetn de Decreto Lesislati
vo n• 40J83, lido no Expediente. 
em rettime de urgi:n.:ia. A.JIIU..to, 
após pareceres das comi•ôes com
petentes. tendo usa.do da palavra· 
na 1ua apreciação os Srs. José Fra· 
plli, Itamar Franco e Guilherme 

Palmeira. Ã C•-.. -· 
- Rcdaçio final do Projeto de 

Doemo l.qiolalivo n• 40/83, cm 
regime de uflincia. A,...,..a. A 
prttmulgac;iio. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
170/83, cm rqime de ur1hcia, noo 

termo1 do Requerimento n' 
865/83, lido oo F.•pcdienle. A
.. •• em primeiro turno, ap.is pa
recerei d11 Comi!iSÕes compete~· 
lei. 

- Redaçãn li nu I das emendas do 
Senado ao Projeto de l..ci da Cãmil· 
ra n• 186/Bl. con1tante do Primei· 
m item du Ordem do Dia. da prc
~ente se!õlliiào. Aproyada, no!i termos 
d,, Requerimenkl n' R6fi/83. A Ci· 
•radoono,a ...... 

2.5 - DISCURSO A POS 1\ 
ORilEM DO DI" 

SENADOR JIJT.4HY MACiA· 
LHÃE."S - Soticia publicada no 
jornal O Globo, ediçilo do Ultimo 
dia 17, refe~nte a intenção da Sf.· 
PJ.AS de propor a redução do 
(ndi~ de re:ajustm. dos benefkins 
dos apnt~entados. vi!Wndo reduzir o 
~ncit previdC"nC'i6rio. 

2.6-DESIO~AÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXJMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 -DISCURSO PROMJN
CIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do S.. S.-H•llerlo La
coaa, 'rol'elldo • - .. :w-n-
13. 

4-ATO DA COMISSÃO Dl
RETORA 

- N• 39, de 1983. 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE
LIDUES DE PAR11DOS 

7- COMPOSIÇXo DAS CO.. 
MISSOES PERMANENTES. 

nio recolhe a contribuição na iopoca própria deve ser o 
seu pagamento p01tc:rior acrescido de multa, juros e cor
reçio monet6.ri11. e não a perda do benefk:io da aposenla· 
daria. 

t que, a par dOi ineg~veis m~ritos da rcrerida Lei n• 
6.'226/75, no pennitir a conlBJem recfproc:a para efcitoa 
de apo~tadoria, cometeu ela a impropriedaõe de exi· 
air, no difiJ)\'Iilivo que ora se pretende alwrar. o recolhi· 
mcnto, nas ~ocas próprias, da cuntribuiçAo previden· 
.:iolria correspondente aos period01 de atividade, sem que 
n:lo 1erA computado o tempo de serviço. 

Nestas condil;iXfl opinamos pela aprovação do projeto 
do nobre Senador Itamar Franco. 

, S.la das Comi..ac., 22 de oc\embro de 1983.- Jablll• 
Moplhioo, Prcsidenle - IWio Guolraa, Rela"'r - IIII 
Ctlla- Gabriel Ho.....,- Hll•ldlo N--Joio Ca)
..,. - Fornudo Hnll'"" ca-. 

PARECU N• 1.853, DE 1!113. 
DaCom-doFl_. 

Relatur: S.- VbJflla T ....... 
O presente projeto de IC'i, de autoria do ilustre Senador 

llumur Franco, propõe nova redaçilo ao item IV, do an. 
4•. da Lei n• 6.226, de 14-07-75, a qual "dispõe oobre a 
L"'nlagl."lTl recipruea de tempo de serviço p'6blico federal 
e de atividade pri~Vada, para efeito de apa~enllld.oria". 

A n.-daçio proposta elimina a expresllo ••na• 6poc:as 
próprias"', constante do texto em vigor. a fim de, ~e~un· 
do u Justificaçio corrisir·se uma .. anomalia"' da legis
luçào prcviden\j:iAria viJ;entc:. 

Alega o Autor da propoaiçlo que, sendo de exclusiva 
raponaabilidade do emprea;ador o pagamento e o r«c>
lhimento oponuno, vale dizer, nas 6poca1 própria, da5 
C'Ontribuiçôes. tal exiJência &l'OJIII penalit.a o trabalha
dor. principal beneficiário do 1istema. Isto e: verdade 
quanto ao uahalhador com vinculo empH~atfcio. Para 
os aut6nomos. portm a alepçio nio prevalece. 

Entretanto. mesmo no caso deMes iiltimos, UBim 
como nil dos demais seau radUi, o seaundo araumento da 
Autor é que nos parece mais sensível e C'Onvincente. 

Diz ele qua= as pre.taçõca: pecuniáriu, devido ao Esta· 
do e nio pagas no vencimento oponuno, sujeitam-se -
cama de conhecimento pral - à cobran;a coativa, 
acn."5Cida de multa, juros e correçio monetiria. Neaua hi-
pótese, o in11.dimplemento da obripçlo nio a extinsue 
(ohviamenle); muito ao contrArio, a qrava, ora, ckw 
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modo. a norma vigente, do item IV. do art. 4' da l.ei nt 
6.226/7~. que iiJOra 5e propõe alterar, peJo simples fato 
de neaur ao segurado um din.ito (beneficio), que~ a con· 
lrapartida a umu obripçilo prc:cxi1tente e que IC afirma 
pel;a possibilidade jurfdiça de eubran...- retroativa, eons
titui a qu.çilo, na.s palavr~~os do Autor, d11. .. ~ia de co
mutalividade entre direitos c ohriJaçaea. inerente a to-
doR O!i ramo• do Direito"'. 

Dilo de nutra maneira, a &.itada norma nio extingue a 
ubrigaçilo de pagar alli c.,1ntribuiçõe5 em atraso, mas veda 
t' bencllcio da contagem rec:iproca Aqueles que, porven
tura. nil~ a tenham cumprido "'nas ~as própriali'". 
mu.5 reu~ativamen\e. 

lslo e. realmenk, um ab5urdo, que merece ser corrisi· 
do, da forma ~o-omo o faz a proposiçio em exame. 

Ante o exposto. somos pela aprovaçio do pR!iCnte 
projeto de lei. 

Sala d:u. Comihões. 24 de novembro de 198.3. -ltll· 
mar Franco Presidente.- Vlralllo TIÍtOIIl Relator.
Or~Mio ca.- - A-rai Peixoto - Jw Fnplll -
Hóllo Gaolraa- ,_ PôJto- JatPy Mopl•ios
Roloorto c...,..- Roberto Salanrl ... 

PARECER ~· 1.1154, DE 1!113. 

Da t:- u ..... lacio Sodol, .... o PNJe-
IDu Ltl .. a ..... ••155. .. I!JIIJ(.,4.00I-11-910, .c_ .. .,.....,,~ ... ..........,.,.......,.., ... 
tfp41Z .. Co•ollolacia ... Leio .. Tnrllolbo, •
•lida pela Dornto-lol ri' 5.45l, .. I• .. - do 
1!143". 

RelaiOI': Suador Albo.., fruro 
O iluslre Deputado Walter Garcia api"Cientou, perante 

a Câmara dos lleputado5, projeto de lei que, nriJinaria
mente, dava a seguinte redaçlo a dispositiWJ que preten
dia aditar BQ an. 494 da CLT: 

""§ 2• ~ obriptória a entrcp, ao emptepdo 
passivei de demisslo por falta grave. de aviso por ea
crito e entregue contra recibo, por ocasiio de ICOII'Ie· 
timento de falta, sob pena de 1erar pi"Ciunçio de 
dispen!ia motivada." 

N• Comi .. ilo de Trablllho e l.eilislaçlo Social da Cã
mafll: dos Deputados. o projeto foi alterado, nos tennos 
de substhutivo, que deu ao retrocitado dispolitivo a se
guinle redaçio,llgora como preceito ao arl. 482 da CL T: 

"§ 2' O rmprepdor dispor6 do prazo de 30 
(trinta) dia1, a contar da data do cometimento de 
qualquer dos atos relacionados neste aniao. para 
di•rensar o empregado com base em julita cauaa. 
Decorrido esK pru.o. o empregador nio mais pode
n1 alegar justa causa para ret~cindir o l'a('N:Ctivo con
trato de trabalho, a menos que o empregado seja 
considerado reincidente." 

Os mot.i"os que lnanm aquele 6rgi.o tknico da Câ· 
mara dOI DeputachJs a adotar a modificaçlo proposta 
pelo Relator estio consubstanciados no seguinte tópico 
de seu parecer: 

'"O texto do projeto, entretanto, parece-nos care
cedor de reparo. vez que, da forma como se achare
digidu, nil.o promoveria a consecuçlo do objetivo 
perseguido pelo au1or. 

Em primeiro lugar, tal projeto nlo 11ria alcança
do porque a lei ora projetada comunica-nos a im
pres!iàO de que o emprqador, depois de haver aviaa
do ao empregado que a falta por este cometida c:he
pra ao seu conha:imento. poderia cuidar da raci
slo du c:on\ra\0 de !nlbalho a qualq""r l<mpo. Jle. 
pois, porque a cxpreasio por ocasiio do cometimen· 
10 da falta, utilizado no projeto, 6 muito vaga, nio 
contribuindo, por i1so. para diuipar as dúvidlll, que 
ora no5 ani,em." 
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~evidente que, tanto o projeto oriainal como o Subs
titutivo, padecem de equivoca, no que tange A aborda
gem do problema que pretendem solucionar. E: lógico 
que a puniçãu dne obedec:er ao aspecto da atualidadc:. 
Contudo nilo ae deve confundir- como aliú aprq:oam 
os c:studiosw dt' Direito do Trabalho- imcdiaçlo com 
ad.o instant:lnea. Em verdade, no elenco de modalidades 
de ilf.:ito1 con5tanle5 do an. 482 da CLT, alguns, pela 
própria natureza, podem 1er objeto de iniciativa imedia· 
ta do empregador; oul1'05, contudo, demandam tempo 
maior de apuraçilo, que varia, inclu5ive em função da 
complexidade da empn:5a. Al6m do mais, se algum pra· 
zo fosse admissivel, este deveria ser tomado em razio do 
c:onhccimenlu, pelo empregador, da prAtica do illcito, 
nuncu da data de sua cun5umaçilu, pois os elementos 
com ele relacionados poderiam depender, para o conhe
cimento do fato, da a~i.u do próprio empn:sado, como 
na hipóh:se, pur exemplo de de5falques, subtrat;io de 
mercadorias etc. Oe5ta sone, se vinsar o projeto, nos ter
mos em que e~~~:t6 redisido, teremos instituldo beneRclo 
em favor do empregado faltoso, com punição para o em
pregador lesudo, o qual, como se IBbe, teri que arcar 
com acrácimo de J(A, sobre o montante do fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, acrescido dejuroJ e cor
rec;ão monetâria, no ca50 de dc:spcdida aem justa cau1a. 

De outra parte, vale aduzir que difiCilmente o empre
gador encobre faltaagraves de IOWI empreaados, para 16 
puni-kJR na data que lhe convenha, pois taia upect01 po
derão ser IJbjeto de averiauaçio judicial, com evidentes 
pn:jui1.os para quL"m wim proc:ede. conforme atestam 
acórdilus da Ju5tiça do Trabalho. 

O projeto sob apreciação 6, pois, falho de t6a1icajurl
dk:a, podendo enKjar 10lueões prejudiciais àA relaç&s 
entre empregados e empregadores. Por esse motivo, opi
namos pela aua rejeic;io. 

Sala das Comiosõe5, 17 de novembro de 1983. - JD
a.hy M•lhiel, Prc:~identc. - Albllno Fnnro, Relator. 
- Allerir Lnl - lrlo Cilllo - Hilllo Guel"" - Joio 
Colmon. 

PARECER~ N .. 1.1155 E 1.056, DE 1913, 

s.•re o PraJoto tio Lei do Cinwa ., 71 tio 1981 
(., 11·8/79, • orlpm), '" ·-n.o 1 ndocio do 
-Ido ordp '11 a Lei ri' 4.3110, de Zltlo ......... 
1964,.,. r.dbd o -llaoaaln..,. ...,wçio 
de <111 'nlprlo". 

PARECER Nt 1.1155, DE 1!1113 
DoCo11l_tlo_ 

Relltllr:-.. JoM FnpDI 
Proveniente da Cámara doa Deputados, o Projeto de 

Lei n• 71/81 pretende modifio:ar a redaçlo do -1 do 
ani&o 7f da Lei n• 4.380/64, que institui o sistema fman
ceiro para aquisiçlo de casa própria. 

O uligo em tel•. obje10 da modiraeaçilo pretendida, 
determina que ''após 180 diu da concculo do ''habite
se'', caracterizando a eoncluslo da construçlo, nenhuma 
unidade residencial pode Rr vendida, ou promelida ven
der ou ceder com o benerlcio de pagamento• reaidos pe
los arll. 59 e 6' desla Lei (Lei nt 4.380/64). 

PreLcnde o autor, o ilustre Deputado Cantfdio Sam
puio, ampliar o prazo a que se refere o aniso citado, 6 
(seis) me!iCI, para 60 (ICSienta) mesn e, pan tanto, aasim 
justifica: 

"A propo1içilo objetiva, dentro do eapfrito da lei 
que criou o Banco Nacional da Habitaçlo, minimi· 
zar, ou pelo men01, contribuir para a minimizaçlo 
do d6facit de moradia no Paf1. 

01 imóveis raidenciaia, cujo .. habite-se" ultra
paMC 180 (cenlo e oitenta) dias. nio podem llet' fi· 
nanciados pelo Sistema Financeiro de Habilaçio, 
pela u.iatência de disp01itivo incomproenlivelmentc 
contraditório cm noua legi&laçlo, proibindo maior 
pra:r.o - em preju[zo do objetivo final preconizado 
pela politica habitacional. 
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A fin•lidade d• Lei n• 4.380, de 21 de qosto de 
1964, estA no sentido 1ocial de amparo A famflia, 
oferecendo-lhe condicões para a aquiaiçlo da casa 
própria. O dispoaitivo a ser modifacado proteze ape
nas a ind6slria da construçlo civil, em detrimento 
de uma srande quantidade de imóveis populares, 
oonstruidos hé mais de cento e oitenta dias, que po· 
deriam aer financiados pelo Sistema Financeiro de 
Habitado. atendendo a 1haior n6mero de usuArio5. 

Entcndemoa ser da maior imponincia a alie
ração prelendida, aumentando o prazo, após a con
ccssilo dQ "habite-se", de ~eia para seasenta meses. 

As moradias construldas anualmente no Pall do 
insulicienles para atender ã dem:anda. Com a medi
da que priJpomofl, maior número de financiamentos 
poderiam Rer concedidos, fu.endo 'circular, com 
maior elidcia, a rotatividade do sistema. 

Slo reslu a menor d6vida de que a ind6stria da 
conslruçlo civil 6 um arando gerador de emp'"IIOS, 
absorvendo principalmente mio-de-obra nilo elpe
cialilada. Todavia, o volume de transaçõcs nilo im
plica em qualquer prejufzn pua essa indllstria, que 
nlo cnnsc:aue vencer o d6ficit de habitações que, a 
cada dia, liC distancia das neccasidadca reais, pelo in
cremL"ntO demoarâfico que aa nouas estatlsticu re
gi5tram. 

Silo inllmeros os cuos, em todo o Brlllil, de imó
veis populares usados (com ':habite-se" entre cento 
e oitenta dias e ICISCnta mues) que nlo encontram 
no Sistema financeiro de Habitaçlo ou nas Caixas 
Económicas qualquer apoio financeiro." 

A Lei n• 4.380, de 21 de agosto de 1964,LeYe como fi. 
nalidade precipua estimular a construçlo de habitações 
de interesse social e o financiamento da aquiliçio da 
C85ll própria, capecialmenle pelas claues da populac;lo 
de menor renda (an. 1•). 

Entretanto, vAriai distorçõeR tim sido oblervadu em 
sua aplic:açio no que concerne aos objetivos pretendidos, 
uma das quais, a nosso ver, i a que se refere ao prazo de 
180 dias de conce~~lo do '"habite-se" para fina doa be
neficias nela contidos. 

A rigor. cria um ponto de estrangulamento nas ope
rações de compra e venda de unidades residenciai1 no 
mercad,, imobiliário. 

Sob a ótic:a do c:onstrutor. ate fieS desestimulado em 
prcx:eder a novas construçc)es, tendo ~m vista a nio ocor
Jin(ia de retomas doa inveatimentoi realizados. Limita
se, em multas casos, a alugar os imóveis construidos, ao 
me!UDo tempo em que procura procrutinar a retirada da 
cana de "habite-se", como fonna de ae proteaer do dis
po5itivo que ae pretende alterar. 

Quanto a01 con1umidores, parcelas signifiCativo 
encontram-H desejosas de adquirir a sua unidade resi
dencial seja .. nova ou usada". Entretanto a grande maio· 
ria nlo dispõe de poupanças suficiente• para conseauir o 
financiamento de uma residfncia rec6m-construlda. 

Dcs58 forma, torna-se dincil atingir essa maioria - a 
populaçlo de menor renda - a que a Lei n• 4.380/64 
pretendeu benclieiar, dificultando u opera;aa de com
pra e venda de imóvei• "uaados", poia este mercado in
du.i, em grande monta. o dinamismo do mercado de uni
dades ··n~vas'", ao liberar u "'Uiadu" para o atendimen
to das claiSCI de menor renda. 

Sem dllvida, 01 dois mercado1 slo distinto• c interde
pcndenlca, o que faz com que as modiru:açaca, em um. 
possam gerar efeitos negativos em outro, e, dada a com
plementaridade, estrangular todo o 1istema. 

Dai a cunvcnifncia de ae alterar o impedimento conti
do no an. 79 da Lei n• 4.380/64, o que fazemos com a 
manifestaçlo favorivclao Projeto de Lei da Cãmara n• 
71/HI. 

SaladaoComissOea,l8demaioda 1983.--Go
-. Presidente eventual - JoM Jlnplll, Relotor -
Glolorlel H--M.-Gotlolba -Joio c.
-AtronoCo-

Nuvcmhro de 1983 

PARECER Nt 1.1156, DE 1!113 
Dac-JIIii••"-

Relotar: Seudar- Cio-
Oriundo da Câmara dos Deputad01, onde foi apre

sentado pelo ilustre Deputado Canlfdio Sampaio, e len
do sido apreciado pelas Comiss6es de Constituiçio e 
Justiça. de Economia, lnd6stria e Comtrcio e do Inte
rior. chega o preaenle projeto de lei A revisão do Seru~do 
Federal, n011erm01 do a.rt. S8 da Constituição Federal. 

Ne5IB Ca~a.,ji 1e manifestou favoravelmente a Comi5· 
do de Economia, cabendu-no1. nessa oponunidade, o 
exame da mati:ria, llluz das diret.rizC!i próprias do Direi
to Financeiro. 

A providincia em tela visa a dilatar o exlguo prazo de 
180 (cento e oitenta) dias a que alude o citado arL 7• da 
Lei n• 4.380, de 1961, rel'erenle ao tempo de construçio 
de imóveis cuja aquisição pode ser financiada pelo Silte
ma Financeiro de Hahitacio. u partir da~ eonoessão da 
''Carla de hahile·se". 

A proposição 1ugere a ampliaçlo do referido perfodo 
para 60 (sessenta) meses, tendo em vista que o atual pra· 
m apena1 beneficia a ind65tria da conllruçlo civil, dei
xando, ll marsem do sistema implantado em 1964,signi
fativa parcela da população que nlo possui melas para 
adquirir moradias nova.1~ cujos preços slo proibitivas. 

Parece-no• de todo conveniente que se eslenda o tem
po de construção dos imów:il residenciais susceUveis de 
financiamento pelo Sl-11, alaraando-se dessa fonna. o 
lmbito de abran .. ncia dos que se poderio beneficiar do 
mencionado Sistema. 

A ampliação e~~:aprada do prazo em queatlo, dimi
nuindo a pressão de comcrcializaçlo, redundarA. certa· 
mente em desincentivo l ecbT~eaçao de novu resid6ncias, 
com reflexa~ nesativoa na própria estabilidade da ofena 
de empregos no mencionado IClor. A deterioraçio quali
tativa dos prtdioa armazenados seria outro araumento a 
favor de manter-se o prazo dentro de limites em que os 
prálios ainda possam ser considerados "pr6dios novos". 

Por esla razão, 1UprimOB uma dosagem mais amena 
na fiXação do perlodo detenninado no dispositivo 1111 le
Ia, a fim de que seja alcançada o objetivo social ref'erido, 
sem a produçilo de efeitos negativos na politica que rege 
o setor da conslruç3o civil. 

Pelos motivos ora alinhados. opinamos pela apro
vaçio do projeto. nos termos da presente E'menda que 
ora submetemos A con1idll'açlo desta Comiulo. 

EMENDA N• 1-CF 

Ao art. I' , n• n>daçilo dada ao art. '71, apat, da Lei 
•• 4.380, de 1964, 

Onde se lê: ·~ (leiiCnla)" 
Leia-se: "18 (deloito)" 
Sala da Comisaiio, 24 de novembro de 1983. - n:u.r 

'-· Presidenle. --c-. Relator.- ...... 
11 ·---Ab .. PIItu- HaJo GM1rao- Ocd
tlo Cudom-Pen-- MI ... PekDID- Joll 
FnplU- J. Cucllo- J.m~~J Mopi-

PAIIECER~ NOS Ul57 E LO!I, DE lf81 
Solore o Projoto .. Lo! do amua .. ,'M, del913 

(., 5.3t5, de 1981, • Clmora.,. Depatadoo).,. 
''IOIIade • ..._..._ uadoto Flllllado llull 
Coatral e Mtlp Prololtorodo Dlolrlto F-.., ao.._ 
_ ......... 6.11!111, .................. 1980," 

... ''dlopio -. --- .. _,. .. -~~~ ....... por-· ......... ·-· __ ,.lo_.. .. _._ .... .. 

..... L• ..._, • ..,..r.a,ed'•-...... .._ .... ,.. 
PARECER N• I.G5'7, DI! 1!1113 

Do c ... - de Senlpo Plllllk:a CMI 
Relotur: S..llllor Mllrlo Afolo 
O praenle prqjelO de lei, ele autoria do ilustre Deputa· 

do Athii Coury, vila a atender aos a-aervidora de a· 
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tinta Fundaçii.o Bruil Central e da an\ip Prefeitura do 
Disb'ito federal, os benellcios da Lei .. 6.890, de li de 
dezembro de 1980, que dispõe sobre a conlaJem do tem
po de snviço prestado por a.tranumerlriu, diarilla ou 
tarefeiro, bem como pelo paaoal retribuido • conta de 
dotação global, na fonna que especifica. 

l>e IICOrdu wm a Lei 6.890/80. ao ocrvidor rqido pelo 
regime dos Estatut011 das Funcionairios P6blicos da 
União I lei 1.711. de 28-11).'2) oerl computado, para to
dos os efeitos. o tempo de serviço prestado na qualidade 
de e.ttranumc:rário, diorilla ou taret'eiru, bem assim o 
funcionirio retribufdo 11. conta de dotac;lo slohal, desde 
que lega1mente coru;iderado para a aposentadoria e dis
ponibilidade. 

A proposição em apreço objetiva. apenu,sanar omis
slo do citado diploma legaL que deixou de 111segurar 
aquele direito aos ex-servidora da Fundaçlo Brasil Cen
tral e da antisa Prefeitura do Distrito Federal. 01 quais, 
como expressamente ddennina a Lei nt 4.242 de 17 de 
julho de 1983, posaram l condiçlo de servidorp6blico. 
Com rreito, assim cstabeleee o art. 42 dase diploma le
Ia I: "Os emprepdoo da fundaçilo Brasil Centra~ admi
tidOI ati: 31 de março de 1963, passam a condiçiode a
vidor p6blico, eontinuando a pmitar serviço& naquele 
órP,o. nas runc;ões atê aqui exercidas. ati que outras lhe 
sejam atribufdas na Reforma Administrativa em Estu
do!~!". 

Por sua vez, o art. 43 da mama Lei n• 2.242 determina 
que 01 emprcpdns das Fundações insütuklas pela Pre
feitura do Di•rito Federal pa•m l condiçlo de servi
dores municipais, equiparada~, pan todos os et"eitos, 1101 

servidores públicm. 

Como se ri. nada justifica que, no momento em que a 
Lei n• 6.890/80 se propõs ampanr todas u categorias de 
sorvidares inclusive 05 que eram remunerados l conta de 
dotaçla 1lobal, garo.ntindo-lha o direito • contqem de 
tempo de serviço, sejam dele exclufdos os a-servidon:5 
da antiga Prefeitura do Distrito Federal e da extinta 
fundaclo Brasil Cenlral, criada pelo Decreto-lei n• 
S.8711, de 4 de outubro de 1943, •ubonlinada, entiu, l 
Presidência da RepOblica c vinculada ao Minisdrio da 
Justiça. ES1iC15 funcionários, pela sua condic;lo jurrdica e 
peculiaridades, pn:atavam serviços de nature~a pública~ 
Q.lmo os demais servidores relido&. pela Lei n• 1.711/52, 
sendo de ressaltar, como o t'ez o ilustre autor do Projeto, 
que os serviços por dts pre5tados '"eram muito mais sa
crificantes". exercidos que eram sob a qres1iio do meio, 
nos (nvios interiores de Goiis e Mato GroSBO, e cm tam
po os mai5 difTceis, com~ os que tiveram de enrn:ntar, 
nos primórdios da Fundação de Bralllia, os ex
servidomi da antiga Pret"eitura do Dillrito Fcdc:nd. A 
proposição tem o amparo da Lei n• 4.242/63 e conauba
t4ncia mcdida:~s das maisju•as, pelo que esta Comiuioi 
de parecer que ela merece aer aprovada.. 

Sala das ComiSiiÕes, 26 de outubro de 1983. - M.,... 
11111 Flbo1 Presidente tventual- M6to M•r., Relator. 
- Golrilo Modoolll - Pu- Pârlo- Alhdo C-poo 
-lrlo CéiiL 

PARECER N• 1.1!11, DE 1911. 
Do Cnüoio • FI-• 

Relallll: Senador JalohJ Mapl•les 
Na forma regimenu.l, vem a exame da Comilsiio de 

Finanças o Projtlo de Lei da Câmara, de iniciativa do 
ilustre Dcput.ado Athie Coury, que estende a o
servidores da extinta Fundaçlo Brasil Centnl e da anti
ga Prel"eitura du Distrito Federal, us beneficias da Lei n• 
6.8'10. de 11 de dOlembro de 19110. que "dispõe 10bre a 
contagem do tempo de !itrvic;o prestado por exb'anume
rArio, diarista ou tarereiro. bem como pelo pessoal retri
bufdo iii '-"Onla de dalac;io a lobal. na ronna que especifi
ca. e dá uut:C"as providi:ncla&". 
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Justirando sua proposiçio, deltaca o autor: 

"A Lei .. 6.890/10 previ no an. 1•: 
"Ao servidor regido pela Lei .. I. 711, de 28 de 

outubro de 1952. seri computado paro todos "" 
ertitos, o tempo de seniço prestado na qualidade de 
utranumer.irio, diarista ou tarereiro. bem cnmo \) 
retribuldu a conta de dotaçio .lobal, desde que 1<
galmentc considerado para aposentad.oria c disponi
bilidade." 

Com o parigro~fo que propomos seja aditado a 
esse artigo, intentamos aucgurar, o mamo direito, 
a c:a.-&ervidores da Fundaçio Bruil Ccntml e da an
tiga Prefeitura do Distrito federal. A lei menciona
da no parágraro determinou, de upre510: 

"'Art. 42. 0!. empregado& da fundaçio Brasil 
Central. admitido• att li de março de 1963, aaim l 
condição de servidor público, continuando a prestar 
serviços naquele 6rglo, nas runçõm a~ aqui excrc:i
dal, at~ que outras lha sejam atribufdas na Rtfor
ma Administrativa em atudm. 

Art. 43. O. emprepdoo das fundações institu~ 
das pela Prcfeitwa do Distrito Fcdenl, ..• (Vetado) 
... passam à condiçilo de ~ervidora municipais." 

A Fundaçio Bra1il Central criada pelo Decreto
lei n• S.87H de 4 de outubro de 1943, oubordinadal 
Pre1ici'ncia da Rep6b lica, em toda sua CJ.istbcia roi 
vinculada - para ereito de m:ur.sos financ:eiros -
ao Mini1t&rio da Ju1tic;a, cm cujo orçamento figura
va na rubrica Subvenções e Au.Oios. 

Nadajustillca, portant\), no momento cm que se 
ampara todos ISRCI Krvidorea,leja de ICU elenco a.
cluidus os ex-servidores da Fund.ac;lo Brariil Cen
tral. e os da extinlil Prefeitura do antigo Distrito Fe
deral, que prestaran. igualmente, serviço p6b6m, 
cujo tempo nlo se explica venha a aer daK.:onsidera
do. 

Justa e devidamente afinado com as diretrizea do 
Governo Joio 1-"iJ;ueindo - arejadas pela abertura 
politica, c com rulcro na acelerada redemocrati
za~ào do Pais - o M ini!itN Josf: Carlos Freire for
ne~Zu à ~ac;ão testemunho inequfvoco da orien
tac;lo &~~dia que imprimiu a HU órglo. ao ensejo da 
tramitaçlo do projeto convertido na Lei n• 6.890. de 
11 de dezembro de 1980. 

Na F.xpm;,ic;lo de Motivos que acompanhava a 
respectiva Mtnaapm Praidencial, com louvbel e 
aplaudida oponun idade, inrormou S. ~x•: 

.. Em face da evoluçlo jurisprudencialrcvclada 
por decisões do Earfa:io Tribunal de Conta11 da 
Uniito, tãn surgido pretcnliles pneraliradas no 
sentido de ser computado para efeito de def'erimen
to da paüficaçàu adicional por tempo dt leFViço, o 
prestado na qualidade de CJ.tranumeririo. diarista 
ou tuefeiro, ou pago à conta de dotaçõcsalobais 
por pe111101l que adquiriu a condiçio de runcionArio 
p6hlico. 

O DASP anterionnenrc entendia que ••o t1111po 
de serviço prestado por pe55oal paso l conta de do
tiii,"Õel alobais (Leis .. , l.411l-S8. 3.996-58, 3.966 a 
3.967, dr 1961) seria contado apenas para efeito de 
apJsc:ntadoria, nos tc:rmOAdosans.l3, pad.graro ú
nico, IS §2•. da Lei n• 1.765, de 1952", com base no 
Oficio n' 1 5 da Consultaria Cicral da República. 

A pusiçiio du Esr61iu Tribunal de Contu da 
t:niio, invocando deçisio do Earê1io Tnbunal de 
Recursos. considerou como serviço pllblico crelivo, 
para crcito de concessão da gratificação adicional, 
aquele prestado ao Poder PObli'-'0 por qualquer um 
de seu servidores, integrado nus seus quadros dt 
pess\)al, ainda que 11ubordinudo l lct~i.slaçlo traha· 
lhisla, vislo que tal tempo - " •.. nii~ 6 menos públi
co ou ercth.·o qgr o \)U,ru, a.ccutad&> pel~ runcio
nAri\) estalutá.rio'". 
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O serviço pmtado peloa u-scrvidores da Prerei
tura do Distrito FederaL e da extinta Fundaçlu 
Brasil Central tambim não 6 menos p6blico ou erc
tivo do que o levado 1 efeito pelo ICt'Vidor estatu~ 
tluio. Sendo de ressaltare que o dssc:s últimos era 
muito mail sacrificante, prestado que roi sob a 
qreaslo do meio, nos. fnvios interiores de Goiás c: 
Mato Gr0110 daqueles tcmpo1. 

Jul\issimo, poi5, venha o pm;ente projeto a ser 
convertido em tex.to da lei alterada, a rim de con· 
tanplar os 6nicos ex-servidores que restaram fon 
de seu alcance." 

N'a Cãmara dos Deputados. a ma~ria colheu parece
res ravoriveis du Comislllàes de Constituiçlo e Justiça, 
de Sc:rviçu Público e de 1-"inonças, obtendo aprovaçio do 
Plenário. em Sc:slii.o de IS de setembro de 1983. 

J6 no Senado 1-"ederal, manil"estou-5t a Comi111io de: 
Serviço Público Civil pela aprovac;io do projc:to. 

fim race da Lei n• 6.890, de 1980, 6 assesurado ao ser
vidor rq:ido pelo Estatuto dos Func:ionários Plib6cas 
Civis da t:niio- Lei n• 1.711, de 1952-acontagem, 
para todoa OJ efeitos, do tempo de serviço prestado 
c:omo extranumer6rio, diarista ou tarereiro. ban como 
funcionAria retribuldo I ~nta de dotação clobal, desde 
que leplmente cun»idcrado para aposentadoria e dispo
nibilidade. 

O projeto consubstancia medida de grande justiça, por 
amparar ex-1ervidores da Fundaçio Bnail Central e da 
antil;a Prefeitura do Distrito Federal, que trab.v.lharam 
em condições dificeis no interi&Jr do Brasil. 

Trala..se de eliminar omissão do texto legal, para asse .. 
aurar direito àqueles valorom5 ex-servidores. 

Sob o aspa."lO finan"oeiro - que nos cabe analiaar -
nada vemos que se possa opor ao projeto, que se reveste 
dos melhom propósitos. 

Promove-se, assim, a rcpa.raçlo de uma lacuna exi'"" 
lente- na ltgidaçil:o resuladora da contaaem do tempo de 
liervic;o. 

Ante as razões apreaentadll!l, opinamos pela apro
vação do Projeto de Lei da Câmara n• 174, de 1983. 

Sala das Comiosiles, l4 de aovembro de 1983. -lia
•• F-m, Presidente.- .IIIIPJ M..,....., Relator. 
-A ... .-Piolo--C--J_ ...... _ 
- Hillo GMino - ...... s- - J_. FruiJOIU -
A..,ol 1'elx-.-R-to ....... - Odll ... eu-. ... 

O SR. PRESJDENI'E (Aimir Pinto)- O E•pediente 
lido vai à publicação . 

Sobre a mesa, projetas do lei que vio ser lid01 pelo Sr. 
1•-Secretúrio. 

Slo &doa os RCguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt Z!l!l, DE 1!1113 

ÚIObeiHt ... llljUI -· .... alo....U 
..,BO'IIo do INPC ao •--de- .. - ... 
-• , .. -- p....,tao coolllntoo do Jle. 
loçio N-H Mod ....... l,. t:.ndolo- RE· 
NAME. 

O Congresso Nw.:ionu.l decreta: 

Art. 1' Os aumentai de preço& de medicamentos 
que contenham produtos constantes da Rclac;io Nacio .. 
nal de Medicamentos- RENAME -aerio Hmestrail 
cem perc:entulll que não exceda cm 8QIA.(oitentaporcen .. 
to) do Jndit:c: Naciooal de PI'CIÇOI ao Consumidor -
INPC. 

Art. 2' A Secretaria N'acional de Vil;ilincia Sani
tiria do Mini!iti:rio da Sallde fb.uA.. cm local visfvel, nas 
rarmãâas, droprias e posto& de venda, a~ 30 (trinta) 
dias a publicação desta Lei. a relaçil~ dos medicamentos 
a que se rderc o art~ anterior, com osdirerc:ntes nome!i 
de fanta1ia 50h os quais se aprt5trUam. 
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An. ]I Esta Lei entn em vigor na data de sua publi
caçlo, revogadas u disposições em contrArio. 

A Rclaçl~ Nacional de Medicament01 Eslmciaii
RENAME -,contém oo produto& conlidoradosimprcs· 
cindlveis para a manutenção e recuperado da u6de da 
JqJulaçlo br11Deira. 

Nio 111 trata. evidentemente. de coisassupirfluas, IWI· 

tuiria1 ou de c:ujo consumo 1e poM prescindir ou adiar. 
Mas. muito ao contri.rio do que se poderia imqinar, 

elas se transformaram em an.ip economicamente ina
eaudveis e at6 mamo suntuArios para a imensa maioria 
dos trabalhadores e suas famRias. cujos minauados e ar
rochados salirios 011 distanciam, cada dia mais. do con
IUmo de produto absolutamente nece~drios. 

Faz-se urpnte e neceuirio coibir abuiOS. Faz-se im
presc:indlvel o tabelamento dos medicamentos constan
tes da RENA ME. ji que eles se transformaram em ani
IOS aujeilos a cspeculaçlo usuiria. De todos 01 produtos 
comercializados no pafs. os nm~diol tim apreaentado a 
maior elevaçio de preços. acima mesmo do dólar ou das 
ORTNs. 

Sesundo mall:ria publicada na "folha de S. Paulo", 
de 27-6-83. 1101 preços dos medicament01 subi111.m em 
mbiia 2.35()'1, nos llltimos quatro anos. - de maio de 
1979 a maio de 1913. No mesmo pcrlodo, nariaçio das 
ORTNo Foi de 976'11o, o lndice do CUlto de vida no Rio de 
Janeiro acusou I ABR e o d61ar aumentou I J24t., in
cluldas ai as duas ma1idesvalorizacões do cruzeiro decre
tadas pelo 1cnoerno -uma em fins de 1979 e outra m1 fe
vereiro dltimo"". 

.. De maio de 82 a maio de 83, os medicamentos subi
ram em média 29ft, contn uma varia;lo eambial de 
20l'llo (com mlixi e tudo~ uma elevaçlo de 120'1 na& 
ORTNs. e uma alta de 113., no lndice de custo de vida 
aferido na cidade do Rio de Janeiro"'. 

SUo insaciáw:is aedes de lucro a colocar a sadde do 
po..-o em risco. &ta situaçio nio pode e nem deve conti
nuilr. A saú.de do povo eleve estar em primeiro lugar. 
Sem ela não há jWitiça social, nio haverA capacidade de 
trabalho e nem pro1re510. haveri sim, mais mileria, mais 
pobreza e mais subdesenvolvimento. 

Sala da• Seollé!es, 25 de novembro de 1983. - -. 
Slmoa. 

I AI c.,tu«r de CDIUt(IJj((li/D e ./Oirlrt~e de &. 
rromlo.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 300, DE 1183 

Allen 1 ,..aclodo •1111•.,. .. Lolrl'l~,do14 
.. Jallo .. 1975, ......... aobre. lllcallaclo 11-
-·- • _ _.. .. •• u- ,. .. c.
N..-t, -llluda ,.ta Lol ri' 6.SZ5, .. abri do 
19'11. 

o Cons~"' Nacional do.:ma: 

Art. 1• O Art. "I'> da t...i n• 6.223, de 14 de julho de 
1975. acrescido de H 3•. 4t e S', pa158 a v@orar com aae
IIUinte redac;ão: 

"Art. '79 As .,..,...., p6bticas. u IOCiedadCo 
de economia milla e asiOCiedadBS an6ninas sob o 
controle direto ou indireto da Unilo, de Ellado, de 
Território, do Distrito Federal, de Municfpio. bem 
com,, sua1 coli{r.adas, sublldiêriali ou controladas, 
flcilm ILijeitus I. flscalizaçllo financein do Tribunal 
de Contu5 comrtetenle. sem prc;j'ulzo da liscaHzaçio 
exercida pelo Podtr Executivo. 

I I• A riiCaliZilçào do Tribunal de Contai res- . 
peitadí as peculiaridade~ de funcionamento da IO· 

ciedude.limitando-se a verificar a.aatidào das eon
las e a Jeaitimidade dos atos. levando em conta 01 

DIÁRIO DO CONGRE'!ISO NACIONAL (Seçlo Ill 

objetivos sociais, natureza empre~arial e operaçlo, 
,..,llloooiiÕtoob do- pmadodaoe-la, ve
dada a impoSic;ilo de nonnas não previstas na tesi&
lação acral ou espc:clf"aca. 

I 2• A pCSIOa julldica de dinoito p6b6co que 
for titular de aç&s ordinirias ou prefennciais, mas 
que não detenha o controle da companhia, exercer.\ 
o direito de fiscalizaçio usegundo ao acionisla mi
norilêrio pela Lei da• Sociedadco por Açõe~ 

§ ]I As contas das sociedades anônimas que, 
sem serem controladas direta ou indiretamente por 
pcRIIOI jurfdica de direito pdblico, tenham como 
acionista qualquer das entidades IUjeitiUi 6 rllclli· 
zaçlo financeira do Tribunal de Contas competente, 
poderio tambán ser fiScalizadas por este. de forma 
indireta. atravá da entidade ac:ionista, tudo sem 
prejulzo do controle exercido pelo Poder Executivo. 

§ 4• A fiSCBiizaçlo de que trata este arti@o serê 
e~en::ida tamhhn 10b~ os consórcios constitufdos 
por qualquer das sociedades ati enumendas. 

§ 59 A deciolo do Tribunal de Conta& que jul
sar irregular OS I tOS de administradores OU diriJen· 
tC5, quanto A obediincia do orçamento e atol da 
ge~tio, acarretar& para os lnfratores inabilitaclo 
temporãria para o er.erdcio de carao em c:omiailo, 
de funçlo de confiança ou de direçio nos órala& ou 
entidades da adminislraçlo dircta ou indireta e nu 
fundações sob supervii.o ministerial." 

An. 2t Esta lei entnrê em viaor na data de sua 
publicação. 

Art. 30 RevolaJII·IO u di•pooiçàes em contrArio. 

No que se refere 6 fisc:alizaciio financ:ein e c:çamen
tiria da Uniio pelo Consresso Nacional, e na forma do 
artiso 7•, da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, que do
termina que 11 ''entidades pdbllcas com personalidade 
jurldica de diroko privado" eallo submetidas l fiocaH· 
zaçlo rmanceira do Tribunal de Contas competente, des
de que seu capital pertença, exclusiva ou majoritaria
mente, I. Uniio. ao Estado, ao Distrito Federal, a Mu· 
niclpio ou a qualquer entidade da respectiva Adminis· 
Irado lndireta. divcnos estudos tem sido realizado no 
1entido de ampliar-se o alcanc:e deua tisca6zaçlo finan· 
c:eira. 

Ocioso seria de•acar o valor ac:epcional doi traba· 
lhos desenvolvidos pelo Tribunal de Conlao da Unilo, 
por exemplo, aempn que lhe cabe exercitar tal atividade, 
repracnlando a .. a atuaçlo lneolimivcl colabonçio 
que se soma ao controle realizado pelo Poder Elec:uti'VO, 
atraves da Secretaria de Controle de Empresas Estatais 
- SEST, 6rpo central do Suboistema previsto no artiiO 
t•,do Decr<to nt71.353,de9 denovembmdel972, inte
anntc da Secretaria-Geral, na estrutura bAslca da Sec:ro
laria de Planejamento da Prnidàtcia da RepQbtica, cria· 
da - a SEST - atravil do Decreto n• 84. 128, de 29 de 
OUtUbiO de 1979. 

Com a promulpçlo da t...i n• 6.223, de 14 de julho de 
1975 vilava o Governo 1ubmeter l flsc:alizaclo daquela 
Corte de Contai certaa entidades Jlllllllea que, ali: enllo, 
a ela não estavam sujeitai por ineJ:istir preceituaçio na
se sentido. em especial aJsumassoc:iedada de ec:onomia 
miltl, em virtude de intcrpretaçlo, • tpoc:a predominan
te. de que tais IOÇiecladu nlo se c:onstituiam somente 
com dinheiro de oripm estatal, mastam~m com ncur
sos paniculara, e somente por detenninaçlo de lei pode
riam ser ohripdas a prestar contas ao Tribunal. 

Conlidcrando que, como entidade p6bllca devia 
entender« 1omente aquela conlrolada pelo Poder 
l'llblico, e que o controle, IIII!Undo 11 Lei da& Sociedade• 
por Aç&1, dew:ria ser eJ:ercido pela maioria das açi5es 
çom direito a voto. e que o artilo 7', da Lei rfl6.223f1S, 
limitando-se a mencionar a palavra apitai, enaejava 
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admitir-H que ~eria aquele nio apenas o ordinArio, com 
direito a voto - e11se, o propósito verdadeiro da lei -
mas todo o capital da entidade. o Governo houve por 
bem enviar ao Congres50 Nacional a Mensagem n•OOI, 
de 13 de janolm de 19'78, pmpmdo a allrn,;lo daquele 
artigo. consuh5tanciando-se a altençl" atravâ da Lei n• 
6.525, de 11 de abril de 19'78, em vi1or. 

~ que, entendia-se, l i=poca. que o objetivo da Lei nt 
tJ.2llj7S. era o de e~tender a fiiCIHzaçàu do Tribunal de 
Conta5lll!i entidades públiea1 da Admini1traçào lndireta, 
ou seja. aquela5 sob direto controle so"·cmamental, pelo 
que. arip.urava-se conveniente dar nova redaçio ao cita
do disrositivo, a fim de: dirimir diividas ampeito do !iCU 

alcance, definindo-se u hip6teses em que !IC daria a fiKa
lizaçilo. 

Entretanto. com o correr do lempo, verificou-se que 
aquela alteração, embora atinsindo o aeu objctivo prin
cipal, deiura de lado cuos outros. inbmeroa. que esta
vam tamhlom a e11.igir uma tomada de posiçlo sovema
mental, no sentido de ampliar a fiscalizaçio do Tribunal 
de Conta5 competente. luo porque. com o advento do 
Decreto nt 86.215, deU de julho de 1981, que fi>ou nor
mas para a tran&formaçlo. transfertncia e daativaçlo 
de empre5i15 sob o controle do Governo Federal, decidiu 
este iniciar o pro1rama de .._tatluclo. aprolimando
se. assim. das dispo11içõn do artiao 163 da Constituiçilo 
l'ederul. 

lniciad01 os trabalhos, verificou-se que entidade~ com 
penonalidade jurldica de direito privado de que a Unilo 
panicipa. dett."ftdo a maioria ou a totalidade das ações 
ordinAria1, ntavam devidamente submetidas à flsc:ali
z~~~:lo financ:eira do Tribunal de Cont111 da Uniio, e ao 
controle da SF.ST. Entretanto. constatou-se que tais enti
dades. quando conlroladoru de empresas outras, quer 
fo5sem estWI colisadas ou subsidiArias. ex.erciam subre as 
mamas o mntrole inerente ao acionista majoriti.rio, fi
cando tais empresas. earacterizadas como ......._, 
no entanto, em su11 maior parte, isentas da fiscalização 
linanc:eiril do Tribunal de Contas da Uniilo. 

De outra parte. verificou-se, ainda, que as empre~~as de 
que a Uniio participa na qualidade de detentora de 
açôes preferenciais. quer rcpraentem elas a maioria ou 
simples minoria, estavam tamhán isentas de qualquer 
flscalizaçio, juslilichel tal isenção pela ineJ:istCncia de 
acordo de adoniata!l nesse sentido, ou pelo m11ior intc
re.ue da t:ni.!J:o em tal tipo de participação. ou ainda, pe
las circunstãncias que decorriam da participllilo acio
nAria contratada de bancos oficiais de investimento e de
liCn\o·olvimentn. 

Ora. os tn~balhos, até o momento desenvolvidos. 
levaram-nos • c:oncludo de que i= de todo conveniente 
que a fi~ealizaçio do Tribunal de Contas da Uniilo- no 
caso em tela passe a ser eJ:ercidasobre tais empresas. ain
da que ._.ll'ltaiMIIte, preferenciais. seneralizandoc a 
medida para que a anpre~a privada assim caracterizada. 
em que. nilo somente a Uniio, m11 o Estado. o Distrito 
Federal, o Munidpio ou entidade da nspectiva Admi
nistraçilo Jndireta, po15UB tal participado. raque sujeita 
~ fi&cali!aç!o financeira do Tribunal de Conta• compc-
1~ente, ~~em prcjuil.o do ~nuole a ser exercido, tambán 
indiretamente, pelo Poder EJ:eCUtivo, mu delltacando-se 
a açilo do Legi&lativo atravb do TCU. seu 6r1io auJ:i
liar. 

Isso posto. ainda com maior radio. i= de &e aplicar 
idintica medida 101 casos cm que a União, o Estado, o 
Distrito f-"cderal, o M unicfpio ou entidade da respectiva 
Adminill.raçii.o lndireta participe do capital de empresa 
privada daendo a metade ou a minoria dasaç6el ordi
niriaa. o que implica na alteraçlo do 1 ]9 aposto ao arti-
10 '79, da t...i nt 6.525, de li de abril de 1978, alteradora 
da redado do artiso 7', da Lei n• 6.'123/75, evidencia. 
em ambos os casos. tal flscalizaçlo, sendo financeira, 
permitirA o acompanhamento permanente da posiçio e 
situiiC'iO econõmico-financcira de toda e qualquer em
pre58 de cujn capital participe qualquer das entidades ci-
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btdas. gerando retlnos e permitindo decisões imediatas 
ll,)bre a eonveniãlc:ia daquela participado e sobre a via
bilidade da empresa. 

l::::m fac.'C de tudo o exposto. e considerando que Hlll alte
r~6es ma prupoatas nill hnpUcario cm interfcrim:ia na 
administraçlo da5 emprclil:ls privadas de que 1e cuida. 
uma \'CZ que a fis.c:alizad.n financeira a w euTcida pelo 
Tribunul de Contas c:ompetente far-t~e-1 alravts da enEi
dade ~suidclra da" açàcs J'referenciais ou ordin6.rias
c.lJm a respan5ahilidade de&:~~a 61tima - vi5andn, no en
tania. dar maior amplitude à açlo daquela Corte, e re
dundando u.;a medida em evidente beneflcio. para a Ad
ministrac;:ilo, temoR a honra de submeter il elevada conAi
dera~üo dn Senado Federal o Projeto de Lei de referên
Ciil que en111oha hJdlL'i B.'i modific11ÇÕe& aqui sugcrida5. 

Sala da• Sc>o3c:s. 2S de: novembro de 198.1.- VbaiJio 
U•on. 

LEGISI.ACÀO CITADA 

LEI N• 6.525, DE li DE ABRil. 010 19711 

Allen I ndocio .. ......,, .I Lol .. i.223,.ol4 
.. )Ao .. lf'75, ... illlplo- I llocolluclo 11---II_...... .. Uollopolo~ 
N-11. 

O Presidenle da Rephblica 
Faca Aabcr que o Consresso Nacional decreta e cu 

sanciono a seguinte lei: 
An. 1• O an. '19 da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 

197!i,a"Ttscido de§ J•. pana a ''igorar com a sea;uintc rc
daçi:io: 

""Ar\. '7' Aa enddades cam per~Cnalid&de jurí
dica de direito privado, de cujo eapital a Uniilo. o 
Estado. o Di5trito Federal, o Municfpio ou qual
quer entidade da rcipediva administraçio indim.a 
~ja detentor dl.ltotalid.ade ou da maioria da5 ac;:llea 
nrdin6ri111, ficam submetidas à fiscalizaçlo financei
ra do Tribunal de Contu competente, sem pn:ju(zu 
do controle c•'"ido pelo Poder Executivo. 

§ 1• A fiRCBiizaclo prevista neste anigo re5pei
tar6. as p:culiaridadcs de l'uncionamento da entida
de. limit~&ndo·H' a verificar a uatidlu das conto c a 
legitimidade dos atn!i, e levarA rm ~o.-onta 01 sc:us ub
jetivu5, natureza emrre~arial e oreraçlo seaundo os 
m~adm do setor privado da economia. 

g. 29 F: ndu.da a impos~l" de normas não prc
\"ilitu.s. na lcgislaçilo s:eral ou especifica. 

§ J• A União, o Estado, o Di1tri.to Federal. o 
Muni..::lpio ou entidade da respcL1iva administrado 
indirela que participe do capital de empresa privada 
detendo apenas a metade uu minoria das açües ordi
nirill!i ex.ercerâ o direito de fliCatizaç.il.o assesurado 
ao acit'nista minoritário pela Lei da& Sucicdadn por 
Ações, nlo constituindo aquela participado motivo 
da fisculizac;lt' grevisla no ap111 dnte aniso." 

An. 2• EshL l.ei entrurli em vigor na data de sua 
publicado. 

A rt. )• Revogam-se u disposições em contr6rio. 
Br .. ma. 11 de abril de 1978: 15'19 da lndependõnciae 

90' da Rep6blica. - E ... ta Glllll-A-Folclo 
- Mlldo H ...... m.a-o- Jalol'olllo ....... V• -

(ÀJ Comls~ô•~ tk ConJIIIulràll • Ju.rrlra. tl• Sv
wro Pú/ollco Civil r dr Ftntmc ... / 

O SR. PRI!SIDENTE (Aimir Pintai- Oo prujet .. l~ 
dus serio publicados e re.~oetidos As comissltes compe
tentes. 

Hã oradores inscrit05, 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Cavai

cante. 
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OSR.LUIZ CAVALCANTE!PDS-AL. Pronuncia 
o sesuinte disaarso. Sem revislo do orador.)- Sr. Prnl
dente e Sn. Senadores: 

Nos dias 21 e 22 do ti:Orrcnte mil, reali1ou-se neata ca
pilal '' 1 Encontro ,_.acMlnal da Juventude Democrt.\ica 
Social. conclave que reuniu 13 ~egmentoa estaduai!l da 
ala jovrm do Partido Democritleo Social. Ao termo do 
encontru, 01 participan~ 11provaram e divulgaram uma 
Carta di: Brasllia, cu.ja leitura pa.uo a proceder, a li.m de 
que e5!113 Cana fique inRrida no1 Anais desta Ca&B: 

CARTA DE BRASILIA 

A. Juventude DemocrAtic:a Social - JDS, reunida du
rante o I Encontro Nacional, realizado nos dias21 e 22 
de novembro de 1983, a1rav61 dos RUI Presidenta~ Rr-
gionais., vem, de póblico. manifestar o 5eguinte: 
A- NO CAMPO POLITICO E ECONOMICO 
IJ EnLende que o Jovem~ o mKior e melhor capital de 

que dispõe o Pais, sendo aua tarda a L"Onlllruçio du futu
ro alicerc;ado no direito de participar, opinar, discutir, 
divcrsir e apoiar. 

21 Defende a luta por eleiçõc:!ii direta.'i para a escolha 
do fu.turo Pmidente dtl Rep6hlica, por entender que esse 
prucesso ~o maisle(!ltimo r o que realmente consulta os 
inte~ da Nado, atravkd.o si~otema parlamentarista. 

3) E~r.ige a imediata apuraçio do1 esc:indalos envol
vendo Coma-Bra5tel. CAPEMI, as chamadu Polonetas 
e outrus, amplamrnte divulgados pela imprm$a. A nio 
apurac;:il.o dos mClmos dá rnaraem a espL"CUlaç&s qllC 
atingem diretumente a credibilidude do Cioverno. 

4) l:nlende que o Ooverno deve lomur medidas que 
possibilile M imL"CCiala retomada do dr&envolvimento eco
nõmico, sem prejuizo do povo brasileiro e respeitando a 
Suherania ~ar.:ionid. 

!i) Condena a atual política nnanL"Cira do Governo, 
que remunera o capital especulador e deSestimula os in
ve&timento& produlivo!i, que pum emprep:os e o desen
volvimento do Pais. 

6) Repudia a1 Medidas de Emcrgincia adotadu nu 
Distrito Federal e exigr sua imediata revoaaçlo. 

7) Qu.e di Direlrizc5 ProgramAtíeiUi de no5110 Partido 
~ejam apli~du e que implantemos uma verdadeira De
mocracia Social. tendo como hue uma sociedade onde a 
fon;:aftraba.lho seja do v~:~lorizada quanto o capitat 

81 Aprovação de uma emenda "-onslitucional, dispon
do 10bre uma ampla reforma ll Constituição. que nlo ~ 
pita &.'i fónnula1 Uliadas no pa5sado. que não sejam me
ras 50luções autoritli.rial. mu a chave Rara a .snluçlo dos 
problema.s. pullticns. Uma reforma, finalmente. que nào 
51 limil.e 11 cúpia1 de moóeloa estrangeiro5 e que niu se 
erga flobre o de5eonhccimento da realidade brasileira. 

9) Denunciai! açilu l'e\"anchistd du,; Governitdores de 
\lpo!liçl\o contra companheiro• e a:ige du Governo Fede
ral condicionamento na liberaclo de reL'Uf'IOfo a ates El· 
tado5. ao tratamento qur m mesmos venham dar aos in
tegrantes do no550 Parlidu. 

10) Apoio à luta doa companheirm de Brasília em de
fesa de uma repmentaçlo partidiria, ou Rja, a eriaçlo 
dr Partidus Polfticos no Distrito Federal. 

I I) Apoio irreatrilu ll emenda Pa&IOI P6no e a toda 
reforma tributií.ria, pura re11taurar o fcdrralismo. 

12) Apruvaçi.o do Projeto que dlllc:yalidade aos mo
vimrntD!I nOfl Parlidos PoUticos fP.L. Nonon Mlddo). 

131 D• Opooido: 
Alertar a populaçio brasileira 50bre a demagogia da 

Oposiçlo, que j6 lendo orortunid•de de cumprO- li !'TO' 
mauuu; da campanha de 82, mA impingindo .ls popu.
lações do5 Estados em que venceu um enaodo sem para
lelo. Cobrar. atravb de~ta cana, a apuraçlo das mordo· 
mia&.. dos descalabros administrativos c da incompctln-
cia administrativa que prospera no1 Governo1 da Opo
siçlo. DenLinc::ia u per;eauiçÕcl inomin4veis e de forma 
rcvanchista que vCm aendo pratic:adu contra humildes 
servidoi'Cii, c::ujo Ílnico .. -pecado" ~ter feito uma opçiio 
pelo nosso partido. 

Sii.bado 26 5551 

14) Da Politica ApopecuAria e FundiAria: 
A JDS defende- a imrlantac;lo de uma polnica de 

c::lidito C assistt'llcia tecnita compatlvel com a realidade 
nacional. equacionando os L'USIDI de produçlo com o 
preço mtnimo in1titufdo pelo Governo: 

- que ao tabelar o produto final Rm levar em conta o 
tabe-lamento de todos os componentes que incidem nos 
cu!ltos de pruduçilo Cinsumo5). o Governo romete uma 
inju11ti\o'B e delestimula o produtor. por i5!10, propusna, a 
JDS, pela instituido 11i11emli.tica e definitiva da Lei de 
Ofenu e de Procura: 

- defrnde a promiMio da Ref'onna Fundi&ria, de ma
neira 5is\emâlicu. e com pruo para. o tltmino do proara
ma, e .. ·itando-se, a11im, os aiLOJ custos de imrlantaçlo. 

BruiliL 22 de novembro de 198.J. 

Presidente da F.xa:uliva- PR-IauaM-• ... 
Preidentr do Diret6rio - ~ ... 
Secretdrio Ger•l- MG -M-MjJolo S.
Sccretãrio Executivo- DF- M.U. Pnda a.ta-

16 
SecretArio do Diretório - GO - Htll D...U 
Acre- Muto du G--.. SI'" 
Al.,oao- Jool .u..ta S. s.-
Amapi - Rol- F•nlro Forl• 
Brunia-.....,G-
Goids-Voldlr ....... 
Mina5 Grrais- lbd.....,. M.dla 
Mato Grosso-- ••Mole C..O 
ParA - M..,. Cloor ... !loatao 
ParanA - M- Edtr 
PernambuL-o - Jlllo Olhllnt Neta 
Riu de Janeiro -1111:o Shdll 
SJo Paulo - Jool Plllllolll 
Sant• Catarina - Jolo Rol•tdo c..-ro 

Sr. PI'Ciidente, Sn. Senadorefi, jA com 70 anos de ida· 
dr. eu. mesmo ussim. me integro, em e~plriEo, na ala jo· 
vem do meu Partido. 

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

O SR. PRI!SIDENTEIAimir Pinto)-Cnneedo a pa· 
lavra :~o nobre Senador Itamar franL·o. 

O SR. ITAMAR FRANCO I PMDB - MG. Pronun· 
ciu. u tc~uinte di5CUrso. Sem n:v~i.o do orador.\ - Sr. 
Pn.-sidc:nte e Srs. Senadores: 

Pretendia eu abordur o problema nutlear bruileiro. 
face au domlnio do ciclo c::ombustível. pela Argentina, 
mas vou deiur para o fazer na scgunda-reirL Hoje 805-
taria de vultar a um tema que nas llltimas semanas tg.. 
muu L-onra do noticiêrio politico nacional que i: proble
ma dali elei'--ões dir-=tu. 

A rergunta que hoje se raz b que, se realmente o Pani~ 
do do Oovemu. o PDS. e5t6. a impedir que o Brallil reto
me o caminho verdadeiramente democ:riltiL'O, de escolher 
o ~~eu Presidentr da RepOblica pelo procn!iO direto? 

O S.. ,ufthl Jlll'llllll- Eu respondo loso i V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO - ~ uma sn~ta ourp"""' 
com a qual eu inicio a minha fala. Ouco V. F.x• 

O Sr. ~ J-1- O Panido Democrltico So· 
cial, como o Partido de V. Ex• nasceu de outros partidos. 
Sabe V. Ex• que iato • um 'PfOCCI50 hiat6Tico liaado • Re
voluçlo de 1964. quando se atinguiram treze partid08 
nacionais r, compul10riamente, instituiu-e o bipartida· 
rismo. Depois veio a refonna panidAria, e o bipartidaris
mo -1.0dos n6s•bemos. era uma coloca.çlo um tanto l 
Luiz XV, e5panilhada- e muito5 do!l parlamentares c 
pollticos do PMDB e da ARENA nlo oe 1011tiam i von• 
tade neu;cs Partidos. Depois wio a reforma panidAria e 
vArius moviment~ rtc., e cheg.amo1 hoje a ase pluripar
tidurismo ainda aatinhantc. Eu. penso que V. Ex• reco· 
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nhcc:e que ~ ainda gatinhante, porquanto. tanto dentro 
do PDS •-amo denlro do PM DB, nem lod.>s, ideologica
mcnlc:, C:litiln ~m o programa de seus Partidos. Dai se 
fula numa n:forma partidâria e cu acho que poderia ha
ver uma reforma panidiria, nlo para acabar com os par
lidos porque do contrário n65 nunca teremos partidos de 
tradiç11.o como tem, por exemplo, a Arpntina que pa.~;
suu um .tempo grande na ditadura, mu tem partido1 tra· 
diciunai111. Atuadmcnte o meu parlid!J Ee"nl váriilfi corren
tes: correntes preside~cialista."i, corrente• parlamentaris
tu, correnta pelas el.ei~w-&:s diretas e correntes pelas 
eleições indiretas. De maneira que ainda nlo hA uma de
liniçlo do meu Partido, porque o meu Panido ainda niio 
se reuniu atravis das suas Liderançu, dos seus Dire
t6rioa para decidir~ vamos manter as eleiçàc:l indiretas, 
porquanto ati: qora elas alio na Con5tituiçio., ou se irA 
tomar uma outra alitude de aceitar ou sugerir uma 
emenda constitucional. Ainda ontem o Llder Marche
zan. da Cãmara doa Dcputadm. dizia: ''Se o Presidente 
da RepUblica tomauç a iniciativa, o PDS- dizia u Mar
chel.an. não IOU eu que estou diiCI1do - o PDS puderia 
vo1ar as di retas"". F.ntio W: V. Ext que o PM DB e1t6. 
maia adiantado do que o PDS, purqucjk 111 decidiu pelas 
eldçõcs dircta!i. E nós nio e~lilmos nem contra nem a fa
vor, muito pelu contrArio. Porque em verdade hl virias 
cormlles dconlro d~ meu Parrido: c:o"mle da deiç.io di
rela c carrenle da eleiçio indireta. 

O Sll. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Ader
bal Jurema, V. Ex• declarou que o" Lider du Partido de V. 
Ex•, na Cimara dos Deputadoa. dis5era que se o Gover
no envia55e umu proposta de emenda li Constituição Fo
dc:ral definindo as eleições. o PDS apruvaria.Oostaria dr 
~~aber, anles de continuarmos este diAlogo amli.Yel e ~ei 
que vai se tornar um di41ua:o amâvel entre V. Ex•e eu, ~e 
V. Ex• o permitir- V. Ex•. cumu Lfder, ne.'ile instante, 
repetiria o que diste o Lfder Marchezan? 

O Sr. A-ol J.,._ - Acredilo que o Llder Mar
chc:-~Ean RC saiu muilo bem, eu nio o repeliria. porque IOU 

um Lkler interino, respondendo pela Liderança. Deixarei 
para o Lkter Aloysio Chaves essa opinilo. 

O Sll. ITAMAII FRANCO - Goolaria que V. E•• 
manifestasse a sua opiniio pessoal. 

O Sr. A-.a J-- A minha opinilo p.....,al ~ 
que, de fato 1c:: o Presidente enviar uma men!iagem, ele te
ri 5em dUvida a maioria do seu Partido. PuderA. ate: ha· 
't-er voz di!õCOrdante, como a minha. Eu poderei votar 
contra a mensagem do Pre!lidente dn Repllhlica 11e achar 
que nl.o t oponuna a eleição din:ta. 2 um assunto que 
in:i examinar. Est4 ~ a minha opinilo peMoal. 

O SR, JTAMAIIFRANCO- V. E., ainda nilo tem 
opinião? 

O Sr. Aderhl Ja...,.- Ainda nlo. Irei primeiro ou
vir as minhas ba!IL"!i. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. E••. an aparte dizia 
que is1110 estA na Con1tiluiçlo Federal. Ora. estarem as 
eleições indireta5 na Constituiçio federal pouco lisnifi
ca.do tCm. 

O Sr. A....., J_._a - Eu me habicuci a n~~peitar a 
Constituiçl.o Federal. Se V. Ex• nlo respeita a Conati
tuido 1-"cderul ~ porque ela nio tem sianificado alsum. 

O SL ITAMAR FRANCO - Acho que nilo, pelo 
contrArio. Vou di1.er porque pouco sisniricado tem. Esta 
t uma deKCUipa que não podemos aceilar, nós da Opo
sição. 

O Sr. AderhiJ......,._ Nlo ~ de!iCUip• dizer que eoiA 
na Con5thuiçãu federal. 

O SR: ITAMAR FRANCO- t d""'ulpa sim. 
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O Sr. A-ol J .... - Por que deSL-ulpa? Nobre S.,. 
nador. V. Ex• estã aqui habituado a dizer e a comandar 
os auuntccimentos, mas neste instante V. Ex• niiu co
manda. porque V. Ex• caiu numa falta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nilo. Eu nllo e•wu 
acostum:.ado. 

O Sr. A..,... J--Ma• 10 aiA com lUIS descul
paR! 

O SR.IT AMAR FRANCO - Eu s6 nlo eolou enten
dL-ndo, por que V. Ex• ficou bravo? 

O Sr. A-.1 J-- - Consullar a Constituiçlo ~ 
de5Culpa, Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO - E sim. Sabe por que, 
nobre Senador AderbKI Jurema? Porqueeotava na Cons· 
tituiçiio que n61terfamOJ em 1980 eleiC'flcs para prefeitos 
e vereadora. O que acontec:eu, nobre Senador Aderbal 
Jurema? Por favor me responda! 

O Sr.lldafMI h.IWIU- Modifi~al'llm a Conllituiçio, 
e poderio amanhi modificA-la novamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO - !\lias ~ pur isso que eu 
estou direndu. I: V. F.x• de repente ficou zangado. 

O Sr. ~ J-o- Silo fiquei zang•do. E por
que M.-ndo a favor de V. Ex•. como est6 na Constituiçlo, 
V. l::x• fica como um mo1quetciro, do tipo mais avança
do, o D'artagnlln: V. Ex• abraveja defendendo a Consti
tuido. Como ate ponto nlo intem;sa a V. Ex• ... ! E im· 
p>rtAncia tem, porque nós somos a favor das eleiçfles di
retas reformando a C onstituiçlo, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Aderb•l Jure
ma. vamos na;ressar primeiro ao ponto cm que 111 diBC 
que na Constituído pouco importava. E provd a V. Ex•! 
Pmvci que. praticamente, •s port111 das L-leiç&s de I 980 
o que aconte.:cu? Prorrogaram 01 mandato5 de prefeitos 
e vereadores, nlo com os nossos votos. E ro.:ordo aqui, 
mais uma vez - e i1to 6 importante que seja lembrado 
ao Senado da Rern'iblit:a - de que o Senador Mendes 
Canale, o no110 querido companheiro e eu, entramos no 
Suprema Tribunal federal. V. Ex• se lembra disso? En· 
tio_ quando cu digo que est6 na Constituiçio pouco im
porta. quando a maioria, naquele momento. poderia 
modificA-la por um terço e o fez. Entlo- veja V. Ex• que 
nlo ta exprcs!ilo "'de que eu quero comandar os aconte
cimentos!" Nl.o. Quando interes~~~ a V. E.1•1. V. E.1•s co
mandam os acontecimentos. 

O Sr. A-ol J .... - A modificação ~ por doi> 
terços. 

O SR. ITAMAR FRANCO- ABOra que mudou. 

O Sr. A ...... J .... - Pode V. E•• r.car tranqUilo 
quanto ao PDS. E1te irA se definir. Asara. o PDS nl.o vai 
se definir devido ao partido ""a" ou '"b'' que estA pedindo 
a aua definiçio. Ele irA. se definir na hora em que achar 
conveniente. 

O SR.ITAMAII FRANCO -V. Ex• hA pouco sere
feriu à reforma panid6ri.1, ao problem.1 da aninçio d01 
partidos Ioga ar6s a Revoluçl.o de 1964. 

O Sr. Allllllal J..-a- Para mostrar a V. Ex• ara· 
ziu da1 Yãriali correnta dentro do meu Partido, como 
também dentro da Partido de V. Ex•, em que hA. vArias 
correntes ideolóa:icas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Creio que no meu Par
tido- e o meu Llder estA aqui, talvez possa diler melhor 
do que eu. com a sua autoridade- hA uma c:onente que 
defende as dclçaes diretas. Nós podemos ter nossas di
ver,.encio.o; ideológicas ... 
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O Sr. Admal J•rtma- Eu fiz justiça a V. Ex• quan
do dissr que o Ru Partido j6 eslava na fR'nle, porque jA 
ha."·ia 1e definido ... 

O SR, IT AM4.R FRANCO - !\lias nós oemprc esta
m,llll na frente, t verdade. 

O Sr. Aderltlil Jurema - Essa 6 uma pretendo minei
ra que respeito. 

O SR.ITAM4.R FRA:'IICO- Veja V. Ell• que .. tar l 
frente do debate das eleições direlas, nio tem maior sis
nilicado, porque estc t o reclamo, hoje, da. vontade na· 
t:ional. F. quero nesta cJe,;pretensiosa fala que atou colo
cando aqui, hoje •... 

1 O Sr. A ~rotara CUIBIJO - Permite-me \'. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITA!\IIAR FRANCO - Com muilo prazer, 
ouço V. Ex• 

O Sr. A.ll'01110 Camarae -Quero aclareccr. nobre Se
n'ador, porque cometi uma injustiça t."Om o PDS hA ai· 
gum tempo. V. Ex•sabequefuiautordealgumasconsul
tas à Jusliça Eleitoral e quando as fiz, no mà de qosto, 
p~rti de uma pn::missa que considerava indilh::utivel, de 
que n65 nao tCnhamos nllmero p11ra mudar a Consti· 
tuiçio, c cometi a injustiça com o PDS por achar que o 
Partido majorit6rio nio queria as eleições diretas, c que 
nóa teríamos, cntilo, de enfrentar C55C CoiQio Eleitoral 
que Citá completamente ultrapas58do, na vida politica 
bra5ileira. Boje, inclusive. a imprensa me procurou -
vou repetir o que disse à imprensa - cu diSK que aque
las minhu consultas alio' completamente ultrapas5a .. 
das, que eu nio vou consultar mais nem a Mesa do Sena· 
do para saber se C possi .. -cl, se há viabilidade lcpl por 
candidato de consenso, parque. me pareça. depo.is das 
afirmaçcles feitas pelo Prusidente da Repllblica na Áfri .. 
ca, du afinnaç6eR de várias lideranças do PDS. publica .. 
das na impn:nu, ainda ontem com u afirmações do 
líder ~clson Marchezan que at:ha que as eleiçUn diretali 
silo irrcwnlvcis, hoje, eu aceito que cometi uma injustiça 
com o PDS, atou ~o.'Onvencido de que nós vamos ler 
eleiw;oões direras., porque~ uma decis.to quco depconde C'.l· 

clusivamente do CongresliO. c nio de Mensagem do Pre
llidente da Rep6blioa. Acho que o PDS hoje, como o 
nosso Partido e outros Partidos da Oposiçio, certamen
te. vai modificar o coligia eleitoral. 

O SR. ITAMAR FRASCO - Senador Alfonso Ca
marsu, era exatamcnle o que cu tentava arrancar, no 
bom sentido, do Senador Aderbal Jurema, que hoje exer
ce aqui a liderança. E, evidentemente, a exerce com o 
seu brilho intelectual. Entendo que V. Ex• realmente nilo 
~ o lCder efeti'lo ... 

O Sr. Aller••• J•rema- Gostaria de dizer a V. Ex• 
que, voltando à heterogeneidade dentro dos partidos, 
dentro do!l maiorc5 panidos hã parlamentaristaa c hê 
presidencialifltu. Ainda nio hé deüniçlo dentro do 
PDS, pelo menos falo pelo meu Partido, se todoa nós so .. 
mos praidencialistas, e ~ todolnós 1011101 parlamenta
ristas: pelo contrArio, hã parlamentariatu e hé praiden· 
cialistas. Então, para que nós mudemos de sistema 6 pre
ciso uma emenda con1titucional, como tambán 6 preciso 
uma emenda L"Onstitucional para as eleiçiles diretas. Veja 
V. Ex• que, dentro do meu Partido, h6 partidários da 
cleiçilo dircta e há partid6rio1 da elciçlo indircta. Eu es
cou fa7.CIIdo justiça i: lisionomia do meu ParCido. Se che.. 
gasM: aqui e dislllelse: nia, o meu panido estA pelas 
eleições indiretas, cu esuria faltando com a verdade. 
Ainda ontem, o Líder Nel50n Marchezan deu uma entre
vista - agora citada por V. Ex• e pelo ilustre Senador do 
Paraná - dizendo que, se o Presidente da Rep6blica. en
vias~e uma mensasem. ludo indicava que seria aprovada 
essa mensagem do Presidenle. Mas. ainda hoje pela ma· 
nhil. no pqrama de televislo "Bom Dia Bruil"', um 
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\'iL'1:·Lider do PDS, na Cãmara, 5e pronunciava c se jus
tificava- aliás, ronterrinen do Llder Humberto Lucena 
- pel:1s eleições indiret.as. Veja que eu Dlitou acndo abso
lutamente fiel à atual C'onjuntura do meu Panido como 
eu disst inicialmente quando eu tive a bonra de apartear 
V. 1-:'lf.•, hú. Nrrente"' pela eleições diretas e há correntes 
qu~ se munt~m liéis. às eleições indiretas. Quero que fique 
bern clarn, aindu não h:i uma unanimidade, no meu Par
tido, pc:la!i eleições diretal ou indiretas. Já V. Ex.• diz que 
(15CU Parlido e unúnime r!Jr isso que eu diue, imtilo. Que 
o »eu Parlid" já se definiu. mu o meu Partido ainda nilo 
!iC definiu ~abre a1 cleiçt\es dircta,; ou indin."ta5. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Ma• uma VCl. ·v. E•• 
usu u advêrbio de temp,l . .-\ntc:s de ouvir o meu Llder 
queria fu.r:.:=r uma coiOC"açio a V. t:x•. Senador Aderbal 
Jurema. V. t:::x• acha que é apenas um problema de or
dem idNilt,:Jc:a, uu ati' de ordem filosófica que impede 
'IUe essas \."Orrcntes do PDS examine:, com maior profun
did:adc:. ou ti."eitem a eleiç:lo dircta. ou V. Ex• acha que 
hú outros obs.Ui.culos que est;Jo a impedir que o Partido 
de V. Ex• se defin:a~ 1-. npli"'CI melhl.'lr. Seré. que 6 apenas 
um pNhlem11 dto llnlem pragmálica, I.'IU i' porque eue 
C:oll:gio, \.':omu lemhrou bem o Sc:nudor Affon1o Camar
go. adredemcmte preparado, na n!J55a orinillo ilegítima 
que faz \.'Om que o PDS nlo pennita 111 eleições diretas~ 
t.:u ate entendo que nilo. A"ho que hoje. quem impede a111 
elei~ik:s diretas, neste Pais, Senador Aderbal Jurema. e 
wu fa1.er ati!: uma justica ao Partido de V. F.x•. nlhJ 6 o 
PI>S: ach1l que é' uma força que: domina a estrutura de 
poder. nesle puis. que estâ a impedir. realmente. que o 
Senhor Presidenle da Repjjhlica mande uma mensagem 
prop.,ndo as elei.,;õn direta~r.. Concordo oom o Lfder 
~el~n Ma.rche1an e c:rei" que. se o Senhor Presidente da 
RepUblica manda111se um11 mcnlla.,rem, essa mcnlilgem sc
riil aprovada pclu Con(EI'C!ISO Nacional. Poua~s vozes se 
le\oantariam o,lntra. à emendu Conslitucional proposla 
pelo Senhor P.-..idc:nte da Repabtica. Creio que quem 
segura. a eleiçilo direla não é o Congrcs50 Nacional. 

O Senador Affon!iO Camargo disse, e bem, que se ti· 
vC!I!i\."mOS forç:a, se quisés~emos, poder(amos alterar a 
Constituição. independente do l:::x.ecutivo. Mas, acho 
que as forçu que comandam o puder, neste Pa(s, o outro 
lado do poder como chamava o General Hugo de Abreu 
lá de minha cidadto, ase outro lado do poder t que nlo 
est:l. pcnnitindo. 

~as, antes de proSACBuir em meu raciocfnio e ouvir V. 
F.x•. com muito pra.r:er ouço o noS!K) Lfdcr do PMDB, 
Senador H umhc:rto Lucena. 

O Sr. Huadlorto a- - Em primeiro 11111ar. 
nobre Senador Itamar Franco. soataria de lembrar a V. 
F.x•. a propósito do recente aparte do nobre Líder Ader
hal Jurcmll, que realmente hA umaiUpO!Ita Cunslituiçào 
em vigor. eu diria auim. para u111ar a a:presÃo do DOiiSO 

ex-companheiro e grande Jurista Paulo Brollilrd. o que 
temos no Bruil 1:, na verdade, uma Cana Outorguda pco 
los M inislros Militai'CII que nlo exprmsa. evidentemente, 
a vontade nau:ional. Dai por que, tbdo o que atll mcrito 
nc:55a Carta deve IICr pilllfvel de mudança. amais imedia
ta possível, l"ara que nós possamos fazer um reencontro 
do F.Rtudo oom a Naçlo e isto, evidentemente. J6 podcrll. 
a atra-vb de uma A.lilel1\blida Nacional Constituinte, 
ma111 nta t uma outra discussio, O que impona, neste 
il'llltante, i o que V. F.x• estA eolot"andet: a qurstlo do I'CI· 

uabela.imento das eleic:õe!l diretasl"ara PI'CIIident.e da Re
p6.blica. que já asara canta, pelo menos, \.'Om a simpatia 
ostensiva do Sr. Presidente Joio Figueiredo, O"i ao seu 
~.XJmpromill!iO de fazer deste Pais uma dnnocracia. atA 
naturalmente evoluindo nc:ssc sc:rnido, que di111se A 
N:u.:ão. estarrecida. que o grande obst.Aculo 6 o seu Parti· 
dn. n PDS. F.ntret.antu. nós tema5 ultimamente algumas 
noti\.':ias alvi&Jareiral. F.rtl primeiro )UJBr, a entreYi!ltil. 
,,ntem. da Lfdcr Nehmn Marcheziln, dizendo que se n 
Presidente rnviii55C uma mensagem. nesse sentida. aa 
('ongreo;so cl11 JCria aprovada. f.:m S&."'undo lu1ar. a con1-
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titui~o:ã,1, nu Cãmara, de um Jrupo, quej.t. tem mais de 40 
l>eputitdUli dcnlrt, do PDS. que se propCJe a f:a1.er, romo 
n,ls estamoo; reali1.:10do cm todo o Brasil, umu mobili· 
lac;ito l""'ruh.tr pela111 eleiçM diretai em tlldos os niveio;, a 
partir da Pres.idi:nciu du Repóhlica. Tenho para mim que 
o;e ,, Senador Aderhal Jurema ror fazer con!Nltas H suas 
1'1uM:o;. e"·idenLemcnte S. f-:1• vollarã in1.eirume11te di~PUli· 
111, tumhtm. a volar pelu1. eleieõea din.'Las. porque todo o 
1'""''1 bmsi1eiro us quer. ne11111e infr.l:lnte de c:riJc. vi11to que 
as clri\."1'\r.. dir\.'las o;eriam a grunde nrglX.iaçih, na.:ional 
que tant,, !IC f:ala. Dur;~nte a camrunha, 01 purlidm.. cnm 
oo; o;eu" candidatao;. com as s.u:1" plalaformas. colacurinm 
rnru :t upinil\o pilbtica UI dh'CJ'!i.IIR aitemati"'lll para a !10• 

h•~o:à•J d"" problemils '-"COnómico:a c sociui!li do Bru!lil. 
como 11\."nrrcu agnra hd j1(1UOO n11 Arrentina, c o pcn·o se
riu ,, grunde jui.r: afinal. nu!i urna1.para din:r LfUill•, me
th'-'r ~~•min"'-' a "d:r ~uido J)Cio P.ll<o. ne~e imuanLe. 
,\_,:,•ra. p11nt que !ie concreti7e cs"a idéiil. :1 meu ••cr. fal· 
o;c mio;tcr uma det.•i"iio ur.(!ente do Senh,•r Presidrnte du 
Rl!'pjjhli\.'il e. ne~se p;1rticular, pin'\."C."C-me que·!ieri:a inde
clinável \lUC S. ['\celencit•. se j:t inLimamc:nte ''l'tau ~~" 
,.i,.lem:• de eh;içiin dirc:tu, "'11n\'O\."'ii!ist' t"\lr:tordlnotriamen· 
te 11 Con$~"'!<>0 Sitci,ln;tl, "'' periad,, de I'C\.'\."!l.,u. pura 
qur, durante t!ifilt fahf'. o;e pu,te!ose cstahcl\.'\."er ii!<> no\·u'i rc
gruo; de jO@IIt'õ.lra a SU\.'C'llllj.:i.O pre.idcncmJ. r•lrl!,UC (I ( 'on• 
p:r\."5!10 lk:Lr:l r\.-chadu :tli: rc"·ereirtJ. Se utt re\'ereiro não 
e!'ti\'errm delinid:t\ 11" elci\."'"k..,. direla:;. ficará d1ficil, 
o;ohretud,, quando 11pensu111ento g:erul é que elot" !IC reuli· 
11a.M:m a 15 de no\o·embro d,, pn.himo ano. 

O SR.IT A!\IAR FRA!IICO - Senador H umbeno Lu
L"ena. \'. f!f.' tem ra~o. mas eu me permito um questio· 
namento, e não sei se o Senador Aderbal Jurema poderia 
responder, ou até querer responder. Seré. verdade o que 
diz o Pre5idente da Repáblica? Quando eu di!O verdade. 
~ snn qualquer ofen11a a Sua l!xcclincia, e ao carao que 
ele hoje comanda no Pal1. Mas o Presidente quando di:r: 
que dC5C"ja as eleiçc\c:s diretas e o PDS nlo as quer, ser&\ 
que isso realmente aJrre.sponde d rto1lidadc d'" fato!!? 
~lltará o Pn."'idente da República 5Cndo sincero, ou ele 
não quer as elei\.'llc:!ll diretaJ c joga sobre os 11mbros do 
11eu Partida esta fralll, pua que o Partido queji nio tem 
uma boa posiçio perante a opinião pública, fique ainda 
pil.'lr. I.'Omo liC C5tivCJse negando aquilo que a vontade na· 
r.:ional deseja, as eleições dii'CI.a!i? 

Eu, sin""Cramente, Senador Ack.-rbal Jurema, tenho dó· 
vid11A, sem querer dizer que 6 uma inverdade o que diz o 
Senhor Praidente da Repóblica. A pos.ic;:io do Praiden
le da República fica diRei! de 5C entender, pois, ao que 
r•ece'- qora U!IO cu "ao que pD.h.'\.:c"- o Partido de 
V. ~x• deu ao Presidente Fi~ueirc.:do a coord\.'11açio do 
proc.:a.110 eleitoral, relativamente li Pm;.idCneiu da Re-
píablica. S.: ele é o coordenador. ou supostamerne o coar
denadar, e se ele deseja as eleiçõc:5 diretas. por que c:ntio 
Sua F.xc:elincia nilo envia e~ta mensapcm? A(, tem razio 
u Senador Humberto Lucena, a conv\M:ado do Con~rcs
s.o Nacional devcriu ~c:r feita n:lo apena1 para analisar o 
problema institucional. mu pura analisar o prahlema 
a:onómicu- a( eu nliiJ quem cntrur na ordem Cf.-onõmi
cu. Kria muito lieil entrar neste wunto quando o Bra1il 
a1sumc um compromiPD. mais uma vez. sem que o c.·an
II'CIIiO tome conhc:cimcnto. Mu n611 podcrramoa ter a 
eonvOC"açiio do Congre~m para os ut~untoA a::onõmiCOI, 
wciais e poHticos. 

Senador Aderbal Jurerna. \'oito eu 11 minha pergunta. 

O Sr. A. ..... J- - E1tou c:srerar~do V. F.x• ter· 
minar, 'Para rnder entrar no IICU discuno. 

O SL ITAMAR FRANOO - O Prcsidonlc da Re
ríablica fala a \o'crdilde? l11so 6 que eu so5taria de saber. t:: 
n Punido de V. fx• que ainda nilll se definiu? O Presi
dente quer realmente as eleiçc'\rs dircta5, elto a:s deseja? 
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O Sr. A. ..... J.-.- ~cm V. Ex• nem \.'U tem'"" o 
direito de duvidar da pula,·ra do Presidente. O Presiden· 
te falou mais de uma vez. na A.frica, atravi'!i da televisão 
- eu OU \o i c vi, us-.im cnmo V. E x• deve ter Vil lo - dc-
poi" vieram a!i exrlicaç~ do Secretário de lmprenSI:I, 
p11ra que se evita!il!iC um atrito de intere'isc d,,s que não 
!iõin da 11DS. um atrito entre o PDS e o Presidente. Sa 
,·enludc. o que o Pres•denle e!f.plicou f~Ji que ele. pcssoal· 
mente. era pela!ii elcieões diret3!11. ma. o IICU Partido cru 
quC"m ia d.:cidir. Em jjJtima anãlise, C' que ele qui" dizer 
r.,i i!il~. que a JõCU P:tnid,, era quem iu decidir. S:im.pur· 
que ,, P..trtÍdll é ,, !'IC'U Sll'it\.'fiiAcula JIOliti\."11, nllo apc:nliS 
:tqui no Con~rcNo. ~o !IIU!itenlüculo politico cm todo o 
País. cm todas as A'illemhlé'ia!l Estaduais, cm wdas as 
l'::tm11ras de Vereadores. Sahe V. h.• que n6~ :aomos 
maiorid de prdciturali no Brasil, nós !iUmos n1aioriu de 
"""1o1dos no Bnt.sil, sumo• maioria no Senado, c J)ilnida· 
rii1mentc •'mos. maioria na Cãmara. x não fturm 50mil• 
dou. a!i Opusi\."ÕCS. lndi\·idualm~nte, o partido maior uin· 
d11 ~ ,, PI)S? 1'-iilo r verdade'~ l:::ntio. o Pt"elllidente nãn 
JIOOe "')7.inhu d~íd'r. Ele pOOe se prunun\.iar pelas 
elciçõc..., direta.ill, e di:r:er que o purlido dele não quer. 
()uando ele di"5C "o meu partido não quer". ele diue que 
,1 purtid11 alé ug:nra está com 1:1111 eleições indirctas, e em 
\'erdadc: es.ui. f'C\rque oficialmenle, emh,ua huja corren
te"" com•, ainda hã PliUW cu di,.5e, rc:5peitãvei~ ch:nlro da 
Po1rtidn. ptobto; elei~ôef. dirctas.. ofi('ialmente, o meu Parti· 
do. ulí: que haja uma dc:cis.:lu da sua di~:'io nacional e 
da" ow;111 dirc:çi\cos. e'iladuais. e5lé fiel 8.1 resrils do jogo. 
inh::mdm; u IS de no\oembro de 19tc2. quando elegemos m 
nOirolôlllllj rerre!<>CnlitntC!õ. \.'Om ii finalidade de farmar O 

,_r:tnde \.'f.lli:gi'' eleilural. E esle (Er:tnde \."',lteio eleitoral ~ 
cleiç;'i"l indircta. Dt m01neira que fique V. l:'' tranqUilo 
que nóo; iiCr\.-ditam,J!i na Ain\."Cridud~ de pr1.1r6sitos e na 
p:llavra d11 Pn:o;idente. Acreditamo!i tamhtm que o meu 
Partid,1 irú ~e pnmunciar e u pronunciamento do meu 
Partido 5er:i 11CIItitdl1 relo Pre!iidente da República que 
t~m repc:lid,, muita!i vueo; que o meu Pari ido é' quem dH· 
rá 11 p:tlitVril final sohrc as elei\.'ÔC!II dirc:tn" ou indireta". 

O SR. ITAMAR FRANCO - hlou ourr,...o que 11 

PDS tenha tanla força, hoje. a ponto de dar as dirct.rin!il 
ao Senhor Presidente da Rcpt)bliea, ('IOrque att enUi.o o 
que nó!li a'l:rliMimos aqui, nu dcc:orrer dN óltimus ano!li, 
dn" t)Jtima5 meKUS, ~sempre a pilluvra do Poder l:::u-c:uti· 
vu qm:. !iC lmfh'\c ;.\1,\ Congre!il«\ ~:u.::ilmal c. particular· 
mente. un seu Partido. 

O Sr. H••Mrlo L.eena- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muilo prazer. 
nobre Uder. 

O Sr. Hu•- ._ - A verolo do Sena· 
dor Aderbal Jurema ta versão ostensiva, mas hA a ver
do oculta, que anda de bOC"a em boca, no meio politiça. 
de que o Senhor Presidente João fo'igueiredo teria recebi· 
do uma dtolcpçio do PDS para coordenar o candidato a 
sua IUcet~!ilo pelo 'lOto indire&o do Colll:io Eleitoral. 
Nin1utm desconhece que as prefer!nc::ias de Sua Exce-
16ncia foram direc:ionadas para o nome do Mini•trO 
MArio Andreazza, que 6 ~~em dóvida alsuma. o candida· 
to .. ,.tore do Chefe da Naçl.o. Mas, a minha impm
d.o- e 6 o que corre por a(- t que Sua Excell:ncia nlo 
conseguiu, dentro do PDS, apesar da delegKID que rrc:c· 
bcu, apoio para essa sua idl!ia, que por isso nl.o põde 
pm1perar. E por que nilo consc:suiu~ Porque um oulro 
candiditlO cmp1llgou a maioria esmagadora do PDS, u 
r>eputada Puulo Maluf, que. indubitavelmente, hoje, se
rã imbuti-vel no 'rObliCCI'etu da \.'Onven\.'ll.U du PDS. Isso 
i públi~o-o c: noh\riu. Enlilo, o que houve no espírito do 
Pte!iidentc foi uma ~erta dc:ccrçio cmn &Wie fato. e dianle 
diSkJ S. ex•, \'eflfil."ando que mlo tinha mail amdições de 
':oordenar cuU.U. alguma no PDS para a -N.:eli.~U indire· 
la. indinou-"e en1l11 para l1 reeilltabelecimenh'J do pleito 
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dircto para a Presidencia da Repiiblic:a, e entrcsou o u
sunto ao seu Panido, o PDS. que, por ainal, nobre Sena
dor l&.amar franco. tem no aeu proarama, c:omo princi
pio fundamental, u eleiç6es diretas para todos os nfveis. 
Portanto, ac:llo que o PDS nio tem sobro o que oc definir 
mais. pois estA estabelecido na aua doutrina partidiria a 
cleiçio direta em todo 01 nfveis. 

O SR. ITAMAR BANCO- Sr. Preoidnctc, poço o6 
mais5minutosa V. Ex• para que o nobre Uder Aderbal 
Jurcmanspoada ao aparte'~o Senador Humberto Luco
na. 

O Sr."*""'......_- Nobre Udcr Humbarto Lu
oena, por ouis nspoito que cu lenha a V. Ea•, l aua ...... 
dado no ftiiR1Icio doo mandato• que .lOm ........,udo o 
meu Eolado de oriaem, cu nlo paliO fim' oomenwtoo 
is copcculaçilco de V. Ea• ~ito u 111181 apooulaçilel, 

. V. Ea• tem o Uvre direito de -lar o motivo por que 
o Pnsidcnte mudou ou nto do~ quanto liiOOCIIi
dadc ou alo do meu Partido oc dcl'mir polu cleiçilca di· 
retas cm r- do ocu pr<III'IIIUI, do •pcculaçilel. Em 
verdade, o -.ando minha iatervcnçlo do diiCIIno do 
nobre Udcr de Minao Gorais, devo dizer que havcremoo 
ele decidir democraticamente. dentro do Partido, H U. 
mos manter u eleiçiles indiretas. que estio na Consti-
tuiçlo. ou se iremos para u eteiçaes diretu, eom uma 
modiriCBÇio da Constituiçlo. Chegaremos a CISII defi. 
niçlo enio vai tardar muito. HA tempo cronológico. Es
tamos a uma semana elo encerramento das n01su ativi
dade~. Logo nilo 10mos rcsponaiveis. O responsivel 6 o 
culc:ndlirio parlamentar. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador Adcr
ba.l Jurcma, s6 apc:m que: asa decisão nio seja em 1990, 
L"'mo diz o Senador Virgilio TAvora. pois S. Ex• costuma 
dinr que: o ano da Oposição i o de: 1990. 

Nobre Sc:nadnr Humberto Lucena, vemos que as ••c:s
peculaçôc:5" de: V. l::x.• pn:ocuparam um pouco o Uder 
do c;,n-erno. Attl pc:nsc:i que: V.l::::x.• chc:aaria à conclu!iiiO 
que, dentro de:!!. ta ''c:5peculaçllo". poderíamos chegar ao 
mandato Utmpi:o. à prorru1açlo de: mandato. Estas ob
servações, por certo, o Senador Aderbal Jurema nl.o vai 
e!iCut.i-las nem ouvi-las. Nlo sei se o PDS c:&taria exami
nando o famoso mandato tampiio, prorroaaçl.o de: man
datos. Creio que i&so tambán não atA Rendo examinado. 

O Sr. Ado..., Juremo - Tudo isso ~ copeculaç.l.u. 

O SR. ITAMAR FRANCO - E .... , cspcculaçlles 
nii.o vilo transformar-111e em realidade daqui a pouco: 
pnurogac;ilo de: mandato c: mandato Lamplo. 

O Sr. Aderltal JunBia - Nilo sou c:assandra. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nlo 6 quesllo de <05-

sandra. 

O Sr. Adtrbal ..Jue~~~a - Ati onde conheço o meu 
Partido, ela5 ni.o paliam de •peculaçio. 

O Sr. HumiM!rlo Lateaa- A candidatura Paulo Ma
luf ~ copcc:ulaçilo? 

O SR. 1T AMAR FR.~NCO - Só o Senador Aderbal 
Surem11 ~ quem pode: rc:11pondc:r a V. Ex• 

O Sr. A.derltal Jurema- Nlo respondi abrangendo 
este: a55unhJ. V. J:.x• falou em mandato tampão e outras 
coisas. V. l:x• nii.o falou em candidatura Maluf. 

O Sr. Hua~beno l.acena- Fui eu quem o di~t~c:. 

O Sr. A.derlall J--. - V. Ex• 1abe que a candidatu
ra Miluf 1: um fato, como o 6 a candidatura Andreazza, 
como o 6 a candidatura Aureliano Chaves. como o 6 a 
candidatura Marc:('l Macic:l, que estilo ar nos jornais to
dos 011 diu11. 
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O Sr.~ '-"a-S um falo plenamente vit& 
rioso dentro do PDS. 

O Sr. V~o T...,.. - Jl temoo uma adcolo. 

O Sr • .W.W J--O Deputado Pa .. o Malufvai 
ficar satisfeito. 

O Sr. - ._-Nlo. Estou-mo referindo l 
oonvcnçlo do PDS. 

O SR, ITAMAIII'IIANCO -Sr. freoidellll, vou en
cerrar. na minha flrenovada e na minha •pcrança de 
que realmente nlo oreio que o ~ lenha •a fotl;a que 
hoje quer lorde inpedir u cleil:fla direta. Foço •t.ajuo
tlça ao PDS. O PQS nlo lltl a Impedir, Mito .Palo,'" 
clciçaco direlu para Pnsi-. da Rcptlblica. · · 

Hl outra força, uma força invillvel, mu v111..i .Ob ai
suno llpcclOI- de ordem econllmica, de -m polftica 
- que ooli a impedir u eloiçiln diRtao neitc Pais. · 

A verdade. Sr. Prelldonte - a ai vai a minha lt rcn& 
veda noo m0111101 priÍtclpioo que lenho defendido- a 
verdade 6 que a vontade aaoional, indopendcnlc doo par
tid05. panicul annente do PDS. vai impor a esta Naçio a 
elciçlo direla para Pruidcnte da RcpQbfica. 

Era o que: tinha a dizer. Sr. Praidc:nle. (Muitobcm!) 

O SR. PIESID~ (Almir Pinto)- Conocdo a pa· 
lavra ao Senador ViraRia TAvora, como Uder. 

O SR. VIRGILIO TlVOIIA. (PDS - CE. Como 
Uder. Pronuncia o ~~eguinte diac:urso.)- Sr. Presidente. 
Sn. Senadores: 

Pratic:amente ao 16nnino dc:sta ac:ssiio legislativa. 
quando temos que:. por mi111io dc:5ta Cua. nos afastar, 
no momento, de: no11a Pátria. achamos de nossa obri
sac;io pre5lar rapidamente: algunfl esclarecimentos ao Se
nado. do desempenho daquilo que ae constituiu num 
compromisso. numa obripçJo u1umida c:m nome da 
Liderança deste Partido a que penencemos - o PDS. 
quando. \.'111 agosto dnte ano. uma Krie de reponagem 
dC' um doR mais prestigi01os 6rgilos da Imprensa Nacio
nal O lltadD de S. Paalo, fez vir à tona, de: envolto com 
as chamadil5 negociações Brasil-Polónia. uma sl:ric: de: 
outro,; fato11 que estav11m a exigir uma averiguaçlo por 
parte nilo só do Poder Executivo, como do Legi,;lativo. 

Nu ucal\il\o, face àfl dificuldadc:5 apre~entadas para a 
confltituição de mais uma C PI, altm das existentes, hou
"'e por bem ii Liderança do PDS. ap6J a5 nece5skrias ge!l
tÕC'II feita~ estruturar a con1tituiçlo de uma Comi11slo 
E5pecial, que teve a w:ntura de ter t. sua frente, por c:sco· 
I ha unilnime de: seus Membros, o eminente Senador lla· 

. mur Frunco, um dos mai5 combatlwis Membros da 
Opo5içlo. c: que:, juntam:nle com o Sr. Senador Joiio 
Calmon. do PDS. mai5 11gitara neste Plenârio o pmhle-
mil. 

Hoje: estamos.aqui para dar niio uma satisfaçio do tra
balho individual de cada um dos Membros. porque: essa 
Comissilo de cinco Senadores agiu 1111 unfssono. Tive
mos o praar de: constatar, já quase agora no tl:rmino do• 
trabalhos. que nunca houve uma deci11l.o IA tomada que: 
não fura por unanimidade. 

Para que: bem r~ealilc: reaistrado nos Anais desta Cua 
se nos 111igurou um dever impc:rio10 de: aqui dar. numa 
sfntne. conhecimento elo que, talvez exemplo 6nico no 
Con1Jrc:uo, em tio pouco tempo, umu Comi!islo. insti
tufda nesta Cas11 para c:~~darc:c::imento de: fatos presumi
damente, face ao noticiãrio apresentado, pas5fvels de 
critica e, ao mc:~~mo tempo, de incriminac;lo de: seu1 refi· 

pons&•1c:i'S. fos.~c: levada a termo. 

Os trabalhm foram reali7ados. a contar o dia de on· 
tem. último de nossa11 SC:55Ões este ano, em 48 dias, com 
27 reuniões, 22 depoimentos e J outras de trabalho, o 
que dil, Srs. Senadorc:5. para arandc: aatisfaçlo nossa, 
uma midiu de: I depoimc:nt11, numal:puca entremeada de: 
feriados. cum\l a que pa15Um!l5, numa época em que ate 
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Congresso teve suspensos seus trabalhos pelo faleciinc:n
to do seu ineM)ucc:lw:l Presidente:- o nono Colega Nilo 
Coelho. numa l;poca em que dias inteiroa foram con•a
srados ê votaçlo ll.'ja de decretos-lei~oseja de emendas. 
ahlolutamente poiCmiCOI, d6 uma midia- repctimDI
do um depoimento de z,z cm Z.Z diao. Nlo foi oc:ullada 
coisluima alsuma. E o primeiro rqiltro que aq'ui quere
mos ruer 6 que:, tamblm, cxemplo dnico, acreditamoa. 
110111 Con- doido que pela primeira vczl Clmara 
dos O.putadoo acorrcmoo, eleito pelo povo em 1950, 

. uma .Comialo 11 l111talava, jl tendo o RelalOr, no dia 
cm que tal.• procedia, aquolco cloQjmOnlOI Fundallllll· 
taio que, pardal ou IOlalmcnlD, Iriam ..ra.....: 01,..,. 
apontados como nlo onquadradoodcnlloda lk:llloaad-
ministraliva oert:L · 
. lnidadol ••• moamoo lraball- iu•rendo o....,_ 
pr0misso 111umido com ata CUa, o Euoullvo p4o l · 

. no.a. diopooiçlo nio o6 oaplic:acilos compl0111111larco, 
como a vinda do todoo 01 dcpocnles que a ele pertoncon· 
lei, oeja aqui no BraoiL oeja fora do BruiL em atividado, 
·pudessem, de uma manein ou doutra, com aua1 opiniila 
com ICUI depoimentol. com ICUI aclarccimc:ntot. tra• 
al1uma luz l verdade. 

Realmente. Sn.. dentro deite ambiente de mrdialida
dc:, mu de extrema severidade. fonm ouvidos. e 101-
tarfamos de chamar atençlo ao Plenirio que, instalada 
no dia 14. e no dia 15 f'cita a111a primeira rc:unilo de tra
balho. com a organil:açlo do roteiro das JX'IIOal que de
veriam. fll• r.de, perante a Comisslo CIOmparccer, jA 
no dia 20 o diretor da Arca externa do Banco Central, 
que era o respons6.vel e o maior repositório de: infor
maçilo de que nós poderiamOA ter como testemunho 
10bre o que ocorrera nC!Itas nesodaçõa. Dr. Jos~ Carl01 
Madeira Serrano. af fer sua pre~ença se sentir. 

Dia• 21, 22, 26. 27. 28 e 29 de ICIL'IIIbro, 1'05pec:tiva
mc:nte, foram tomados por: avaliac;ii.o dCM trabalhaR: de· 
roimc:nlo do Embaixador Meira Penna: do Dr. Carlos 
Geraldo Lansoni: do Dr. Álvaro A nnando Leal - re
cordo aos Sn .• uma das peSIIoas mais citada5 nas repor
tQens do jornal O Edldo • S.l'aldo, - do n01su colc
g;• que, e5pontaneamc:ntc:. em havendo 1ido Mini5tro da 
lndüstria e do Coml:rcio em 1976. quando da ipnca da 
a!l!.in~:~.tura do grande Protocolo Brasil - Pd.únia, &c: 

apralou a dar tudo1 01 c:sclare:imenlossobre o a!iiunto 
c: que se houve com uma di11tinçlo e uma galhardia que 
aqui quc:rc:mm reualtar: o nosso Senador Severo Oo
mc:s. ~o dia 29, o Dr. Humbeno Casta Pinto. Diretor da 
trading Costa Pinto. E aasim tenninou o me. de se
tembro. 

Neste: momento. o Sr. Prellidc:nte aa Comis!lllo, o Sr. 
Relator. o eminente Senador Joilo Calmon, o eminente 
Senador f'ernando Henrique Cardoso c: o nlo menus 
iluslre Senador Fábio Lur.:ena e. posteriormente. o noSIO 
colc:p.a Marc:ondc:5 Ciadelha. chegaram à conclulilo de 
que a Comililiiill leria que BJ!ir ainda com maisse"·c:ridade 
nilo nas perquiriç&5 que havia a fazer, mas na diretriz 
que: tinha ~eguir. j6 que, paralelamente às nc:a:ociaçõa 
Brasil - Pol6nia. vârim dos fato1 aprC!Ientados pelo jor
nal O lltadcJ *S. Pulo, sem ter correlação com o epi
sódio. indi.:a .. ·am pmhlemas complexos e problc:-m:u de 
uma c:-xlemlilu ils vezes hc:m maior para a sua c:xata con· 
ccitu~io do que justamente: a mutC:ria que: esL&.vamos a 
lidar. 

f.ntü.u. de: comum acord\l todos os membros. o Rela· 
tor decidiu que: eSRCII fato11 nilo poderiam ser c:r.quecidos, 
haveriam de ser aprec:iados. Agora. o relatório teria 
com,, linh11 central o objetu para o qual havia a Comis
silo Especial •ido con!lititurda, c: em anexo, a opiniilu, o 
jul,amento da Comisslu s,,brc eRs outros fatos que:, se, 
apbs o Plenirio do Senado conveniente achalile, deve
riam ~~er objc:tu de: a\o·eriguaçõe5 mais profunda,;. 

Por que: justamente nos referimos a Cflte ponto? 
Porque:, muito mc:n01 diw:rgimcias n011 depoimentos. 

atê à i:pocll em que o Sr. Humbc:no Costa Pinto compa
receu a esta Comissi.o, 10bre um problema de: expor-
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lação de ttÇÜcar. denunci11.do por aquele jornal, c que nlio 
di1.i:1 re&pri\o ao com~n.io !:'om a Polónia. muito menn5, 
muis muito menus conlradiçôes havia no que Unhamos 
''u"·id-.,, d,, que ai Jlara diante ~e pronunciava no chamu
d,l. dentro da Cumi1silo. o all'aln ~~elkar, que para:e que 
h1•jc 1rve ronh• culminanle com u pedido de con~o.""Ordala 
d~o..,la lnllq Costa Pinto . ..\5 acu!l:l.c;Ue mlltuas entre 
1,\A e esta llltima nu~ obril!avam justumenle a que não 
"''" emhn:nh:io;semn5 !lc\ ncrsU1 dircçilo. com o perigo de 
csqueetrnh•-nu" de: que o rundamc:ntul era justamente 
per'iCJJUir a dirrtri1. muiur. r-ião ,;ahc:m!J!i, pcl:.1 neL"e5!1ida
de de !tintetilar todo o no!Uk) Rebuório. 5e a;tumo!l liuli
clenlemrnte dnru. !1-fa". quai!i.quer outra5 explicações. o 
Sr. Pn$idenu: da C omi~ln ai cslá presente. 

~ta!f. nc!ro!C lnu:rim, aparecem • ..:itado ainda pelo jur· 
mal. mas c.'t"'mcl pe(';.a a&:essória e que*= lransrormou tum
N:m em matlria de grund\: O."'ntrovho;ia, dqmimentm 
d11:. ca..:uicuhore~~: de um hado, c:rllicllfo ao Governo e. do 
nulrn. 11 lulol enl~ O!l expc"'rl11don:s da mat~ria la llldara e 
~~s industri;.~is de1na grande rique'a b:1iana. 

.'\!i'iÍm. (I mes de outubro !.C iniciou ~o.'IJm o depoimentl"' 
do Dr. Juàu Anur Pereir;.t de Mcllo. Diretor-l:!xea:ulivo 
du A11"n~·iaçiln Brusileira de r::,pon:u;àu de Cacau. pum 
a:uj11 :u•~oounlll, tumhCm d&.-..:i\liu a ~'(lmis.,;.}u dar o me5mo 
lr:at:amcntl' d,, outro. j:'l ljUe nilo cru pcrlinenle exata
m('ntc à luta paru hu!iica d::1 \"Crdade que C!ltávumos fazcn· 
d,, rnlre 1"1 que :afirmad,, e n que nq;ad,, quanto ao d'alr 
llra,ii·Pnlalnin. 

:r\11 dia ~ de outubro. na df:cimoa-primeira reunião. 
cnmpuret:eu o Presidente dl' l"unselhn de Admini :alra~iàU 
d:a l"OMEX:PORT. llr. Arlhur Cioldlu!it, juslumcntc a 
~·nmpJnhill ljUe ..:nn!iitituiu cumu que a peça prin!o.ipal dr 
ln\l.a~oo ;.l'i aCU!roac;i\:~oo feila.'i acl L."'mé:rcio Brasil-Polónia. S. 
S• rn:slnu lnngn dcpoimcnh"', que dc.-pois. ..:orno vere· 
m'"· pcilk: ser e estú "'endo apre..:iado cm seus menores 
delalhc~oo. \"ia rm.widi:m:ia lomada rela Pn."!iiidimcia da 
C"1•mis\oii,, e pelo Sr. Rclulor. com 1.1 upuiu dn!l demuis 
memhn•s du Mesn. 

·\ l"Ol.ESTE. 1lrs:ilo que: ..:Lidava du c.:omérc:io entre o 
Br:1sd c 11 l.este europeu. te'ie. p.:lo seu Presadente. Mi-
ni~oolr.' Rubens Barhn!llt, nplicada a fiUII ,.ilua~iàO Joso no 
diu 7 d~ c1utubn1; no dia 10 houve um:t reunião de avu· 
lii.tliii&l de trabalho: e no dia 11. ju'ililmt:nle uma dai po~· 
~oon.t'i maa'i a:itadWii em todas a'i n=pclrtugen'i, (I F.mhailm
dur Josl: Bt"'lafugu Gcm.;-al\c~t. prcslclU os C!roCiurccimen~ 
lm n&.'t.'"C!o51lrio5. ~~eguidm1. jâ neste me5mo diu. um pela 
m:mh~ e outm i tarde. pelo,. CfoCiarc.:imcntos dadn:a pelo 
Dr. •·duardo Cur••a.lha e. R\1 dia 13. JlCI''" do Dr. Auau~ 
:,,,,,,rio l.im;1. 

l.: ncwumente jâ no'i dc!lviamolli da dircc;ii.o prrcipuu de 
"'"i1,,. truhalh'"'· qu:1ndo \Crincam(l!> que Iodas a!ii ar
a;:[lilii'c!l fettlls ill'S entendimentos .;ohrc aqui!iiiçào \le 
J:'!lllnduMeli nada tinh;.am a \"er c:nm a Polónia e com :t • 
kl),\- RepUhli~o·u Dcm&l&:r;1tica .-\lrm?a- m~"'imotrata· 

menh• dl'" ;.mtericli'C'!ro. 
"'' dill 1-l rre!iih"'U depoimento l)r. J::liseu Rez~nde, 

e'·Mini!rolr&1 dc"'S Tranqmrte que. ~o.'t.'m·o..:udo. apenu" 
&:1m firmou. em grande parle, o que u Dr. Porto l.tma j:"1 
"''~ hol\"i:l:tlirmado. Quando. enlila, nf' dia 17 tiveml)!ro 11 

.a:~•nlr~tdila toUII dtl que 11firm::1ra, nc1 di:l29 dn mi=!ii pa!ll,.il
dtllt C"cl. Conf6&:io P11mplon:a. Preidc:nle do I-\A.j:1 que 
ele 11e a:n&:ontra\"a fc,r:t do Pai ... l.emhramo!ro que nCI ~o."((· 

me~,,-,, dest:l 11raçãu anrm:irillntllll au" Sr.;. Senudnrcc que 
h,d,,s o!ii membrm do F.x~uli.,o, dcntm ou fora do Pal5. 
e~ooti\I!'S'iem. e cuja presença se Lornaue neCCII!roària para 
~u11lquer C!icla~cimenlo, seriam &:hõlmudo!ii a culu.,;:ão. 
Seu depoimento fui daquela que deixaram ju!Jtamcnte u 
Comt!i!Mio .:uda \"Cl mai11 cum·cnc:ida de que de\-eria fa.ter 
:tquih"' que. rar:t honra do ~nadc"', fui feito e que daljui a 
f111U&:c"' deliCn:vemos. 

D..:poimcnh•s sem maior importãncia ll 17 do Sr. Cu· 
mrndador Jean Vcjan e. a I IS. ti..-emus a colaboração do 
Jornal o ~ • S. Palio, atravt11 do ()r. Oliveiros 
l·erreiról. Red;nor-<."hefe dC'i'ie órgão. que nos deu um.t 
iiniCfoC dr tudas Wl acusaçõc111 formuludu:~~o com aditivo!' 
~ ... d ar&.'t.""Cdun: ... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçiu II) 

Sohre suindu1tes ainda nus falaram o Dr. Oscar Mar
CL'I e o Dr. Marcelo Pcrropato. um diretur du POR~ 
TOBRÃS. outro du CiEIPOT: da INT~RBRÃS. deu· 
nuli a sua cuntrihuic;io o Dr. Maurfc.io Cohen, contri· 
huiçiio at~ por demai• eselan:c:edura. 

A sessão do dia 9 deste mi:5, como todos estão &:iente5 
• 1 só houve a aber1 uraJ. K lransformou numa homcna1em 
ao nobn= Senador ~ilo Coelho. falecido naquele dia. 

O depoimento do Dr. FlAvio Hwra. tivemo-lo no dia 
21. S. I:!"'· ~o.-unforme hav(amos comhinad''· veio disposto 
a dar tud:as as informações nc:Rssáriu:a e eslas far11m 
rrestadus. 

So dia 22. o Sr. Ministro (.'f:sar Cais, du Minas e 
f.ners:ia. n:spons.iiwl. lt 6poc:a, pela. chefia de uma mis5io 
ljUe hu\·ia tdo lqucle palfil fechar a!l negociaçi'IC!ii sobre en .. 
xufrc. sobre minlrias de ferro, em outra~t palavras. conti· 
nutsr a :~ik' de mi!!.s6eti outras. tmrti.das. E, finalmente. no 
dia 2J. tivemo!! o depoimento do Dr. Shifeaki Yeki. 

Pura o Senado ler a nndn do que fl'i este 1r11balho, 
de!i!iie!o 22 dcp&limentos jll colhidos e!lile uno. poderíamos 
diter que ali notas tuquigrtdic:as somam já mais de metro 
de altur11. Fc"'i quando S. f.!l• o Sr. Pn.'1oidente, aqui pre
~ooenle. ltum.tr Fran&:o, em lücidõl d&.'C'isào lembrou .!l. co· 
mis.'ii'ln que cs.Utmus na época da lnformâtica. Pela pri· 
mciru \"c.'l. no Cong.rell5t"'. "cm \o"aidade. apre!il'ntou-se 
um:a ''P'-'rtunidade e'li.celcnte bem cnlhidu. e ao mesmo 
tempc•. hrm arroveit:~da pcll'"' membr('IS da Comis'iào de 
fottc:r o1 cnmputadnri7a.;i., de todol 11 matêria desta inve'i
t~gat;à&l. 

O Sr. llmaar Frueo - Permite V. Ex• um râpido 
apane. jfl. que o Praiidente alerta que o tempo de V. Ex• 
está espc"'tado? 

O SR. VIRGILJO TlVORA- Com prazer. 

O Sr. Itamar Fra11e0- Quero. nobre Senador Yirgllia 
Tian•ra, destacar entre outras c:oilms, doi:a 11spectos. O 
pnmeiro i: a imrort:i.ncia da den6ncia do jornal O EltMo 
lle S. PHio, e-s!C .,:r:mdr ,=.r,ila de impren~a democr;il ica 
~u..:, desle a sua e~illllên&.1U, lem defendido os direitc"'!i hu
mano"' numd nr~m \"Crdade-iramente de respc:ilu à. lei no 
Dl"'.,:ol' Pai'i ..:. lod\W huje. e. por iliiO mc!lrnu. elr sofra 
ah:ntadu,. a:nminusos a:omcJ :sofreu hâ pouco ten1pu. [n
l;iu. ju'iln ne~oote in\tanre. em ljUC \'. b.• tri.tl ao Plenário 
- e cru tmportunte que o fi1e11:ac - este rdatóno ma~ 
quem. 'iohrenmnear:t. destu&:ur o trahalho de\'. Ex•, ho
mem d,, (.iu.,crn'' e. que. nuqucla C&"'R\issà•\ n~o -.c por
h'U cnm'' h111nem do Go\"Crn,, ma !I a:umu um hriVii leiro 
~lenln u eas.as denúndu'i, &:um o um l:lrilllilci:-n ljUC pwc:u· 
rtiU ~·11m ll !ooCU tr:lhi!Jho, que i: Um trabahOljUC n1\S ret."'
nhe&:em&IS de rlen:irio c de Comis!ià&"', um tr.abulhtJ !iiCID
I"R: :'lli:riu. c que. rc:rmitiu. nuhn: Senador\ irgilio Tl\·ora 
- c permil:a-rnc 11 meu nobre llder. Scnud~'r llumherto 
l.u..:en.a. ljUC nc,;te inslanlc. n saudasse cm n11me d,, Pur· 
lido. porljue. se não~ 11 cl:ui\·idi:ncia de V. I- 'li.•, ~ooe nãu ~ 
'',.eu e~oopiruo públi&:1l, numa Cumi'!là'' difícil wm1.1 ..:a:aa, 
a:c'm denun,:iu!o .;eri~oo~ooim.as comn a~ apn:!iC;"ntuda!ii pcl1"1 O 
F.stado •e S. Paulo, eti!IU. Comill>so1o especi11.l, a:ri:ad.a en1 
h''" hc•ru pcl,, Scnadl'r Jo:io Calmc10, j;.i poderia tah·e1. 
ter ena:erru\lo ~~'i seus tr.ahalh&IS. \'. Ex• '''i ali:m. \". Ex• 
permiliu. in.:lu~ooi\"C, a inda'li.o~~;lo nll:a lermin:lili de todos 
,,~o depoime.ntc•!ii. de toda). as aculi:lc;cks. S\1 i~oosa ba!iitUrii.t 
pura 'lUC n\ts aqui ressultássemn!ii o ..-ulur de V. Ex• J::.u 
n:io .,&..;, Senador Vtrpílio T:1\"clrll, nà~' liU&:ru prcjulgar. 
n3o julpar. ~e uulro fn!l!iC o n:lator. se a c."tlmt:a'iào cspe.· 
cioal que e'li.amina ocumi:n:io do Brasil a1m ••l.e!il.e Euro
reu. c parliculurmrntc com u Polónia, teria av11nçado 
lnntiJ. Portan1o, ilqut d~1 Plenário. em meu nome, se me 
permile a l.ider liumhcrtll Lucena. em n11mc do meu 
P~nido. qucr1"1 a:umprimentur \'. f.~~o• nu certei" a de que 
"""'" Cc1mis5J.o se caminhou. e caminhou bem. de~o·c mui-
1 o uo trabalho de V. f.x• 

O SlL VJRGILIO TA VORA - S111. Senad~n:s, p ... 
sundo ao loarl!O dOJ elogios feitos pelo eminente Senador 
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ltunr11r fruncu liUe silo frutos da ami1.ade e da aencrosi· 
dade. muito mais do que repi"Ctietem o esforço do que 
nós lizermos ... 

O Sr. llta•u l'nlleo- Nia i 116 amizade, nllo Sena· 
dor. t verdade mesmo . 

O SR. VJRGILJO TA VOltA- Gustarlamus de cha
mar a atenç;.lu de!õta Casa, porque E fundamental iMo 
que lrazeomo~ fura o depoimento que damos das ali vida
de"' e doali11ura com que aCumissilu procedeu ati' o dia de 
huje c rr•"'~o."Cdc:r6., qunndo passado o reCC!!iO. na apresen
tac;àodn relatório final,~ e111e manancial que a Informá· 
tica J"nde dar. fonL-,;cr, aos trabalhos legislatiVO/li, 
o&Jilizundo·U'i. c. ao mesmo lemrn. dando-lhes uma efi
ciência sem par. 

Citemo" um e'emplu: ooma di!i!e o eminente Srn11dor 
lt;.amar Fran..:u. foram, entAo, indc,udus. lançados, nos 
•• :umrutadorn do PRODASE~. todm os arti101 iniciais 
do jornal citado. O E--. ., S. Pula, l::lnto us dele 
como N da impn:n'ia do Pais, suh!leqUentet~. que acom
panhavam o cas&X ~ inlegra de lod,,s os dos!iiii:!ii aprcsen
ludns 1111 Ct•ngre!l!iil"' c à impn."Dsa, pela PresidCncia da 
Rer6hli..:ot- ra;,,rdamcJs aos Sf'!i. o calhumuço que apre· 
scntamns à nohre Opu!li~iLI, no mumenlo em que fCii dc
cidid;a a própriu inslalac;lo da C11missiio: a lnlc.'IIa de to-
d11~oo "" de.rl'imcnlo'i pre!>lado)o àquela comi!lsilo; a tulali
dnde dl"'!!o du..:umenlos cnlrep:uC'!I pelo11 depoentes, a:om os 
anrxns: um;~ espí:a:ie de rL"Sum,, das dac:umentus em 
lfni!Ua Cl'lotrangetr:l. :tpreseniUdll à comis:.àn, de forma 
que pu!õsam ser recuper:tdo~oo em PorluJ!uC:s ... 

U Sr. A..._. J ..... - Permite-me interromper ... 

O SR. VIRGILJO TÁVORA- 56 muis um imitante. 
Udcr. parque no últimu item diremos o que eostít t."'nnida 
em tà&l J"'IUC&I tcmpcl c que vai rari.t us AnlliS do Senado. 
e. ac"' me!lmo lempn, d('mon11trar como a lnform6.1icu IOr· 
na PIJ""'I\·el a rapide' ljUCela imprime 11011 trab:dhns. dan· 
do c."Umu e\emplu um de11s.e~t depoimenlos que aqui pc:goa· 
Dlll\. p:ara ~ooc\ falermns uma C'ÍHit;iiu. Finalmente. inde\a· 
da'S tuml*m as informaçõc~oo emitid.u; pela CACI::':X. 
quanh' ã irnp.1nnc;lio e e'li.pl'rlacilo, o C1"'mér..:io Brasil· 
Pt,"'ltini:a. Dtl~oo 61tim,,s anolli, produlo, chts~ooe de produtos e 
emprc'ill!i: todo!' cs5c~oo documentos e!iitilo não apenas in~ 
dnidu~oo em s1m (nlcpra, m:t!i inde,;.td&\'i dentre' de um \"U

&:ahulúrio dc1>Cn\·olvido cspc..:ialmcntc pelo Prc."'jelu P61&J. 
EI&."S pudem !iier recupcrudns por ~ualljUC'r um:t di15 'u:t!lo 
car:ICtl!'ri!iiliC:I!II, relo llpcl. pc:la nrigcm, J1Cin d..:stÍO&l, a 
i&lc:ntift~'õll,:lll, Dtlmllml:l, O'i n&"'m~S cilUdl"'!l, 1\'i R11me'i pu• 
dn•nil:ldt'-". '' IC''Ii.lo, \l..:~oopa&:hu. etc. 

(\nn pr:uer. a:onL-c:demu!ro '' ;.tp:tMe il(l eminenle Sena· 
d11r .·\d&:rh .. J Jurenm. l.id..:r du nussn Parlidl•. 

O Sr. AlieriNII J•rema - Senadl"'r \'irt::nio T.:a\·ora. eu 
fulic' rarlr da cnrnis111:l~' de que V. E 'li.• E- relator. de manei· 
r~l que, U•\ C\Cr&:i..:iu da l.idrruru;:t. \lm:n.' [anr minhilS ,,, 
pilla\·ra" do Senad11r Pre,idenlc.• d:t C"nmi!ii.;i'u'. Itamar 
1-rnna:n. t.m verdade, nc~!ii oh!iier\"ilm'-'~oo .a.argü..:i.a e :11r.an· 
ljUilidade prulis.-.ional de um Sen:ulur expe.rii11C'ntad~1, 

n;.t\"egando por :aquelc:'i man.-,.13olumultu01liolli da cumis· 
11;io liUC , .. Senad(lr Jo5o Calmon pediu fo!ille instulada. a 
c~nni'is;.i,, Especial !õ!thre n ComCn:i&J Bruii·Polónia. V. 
F.x•. iiLI relottar ''" trah:~lhl).'i de~oo'ia &:nmi!i.'iÜO p11ru 
ju~oolifieâ·la perante I) Senad11 e 1:1 opinião pühlica. eslá, na 
!toOU modbliu. dando uma pâlidu idé-ia do !iiCU trabalhu. 
da •ua cficiConcin. Mali. ao lado de V. fx•. eu quero desta· 
&:ar. lamhl:m. a fis:ura dct~te I)'Arlagnan do PMDR que é
o Scnudor Itamar Franca que. !tempn: à frente da!l co .. 
mis'ii!CIII ... 

O Sr. •- r.._- Obrigado. 

O Sr. A•rbal J•ma• - D"Artugnan era professor 
dos e!lpudu&:hins. 
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O SR. VIRGIUO TAVORA- O maio jovem dos 
mo5queteiros. 

OSr.A..,....Jam .. -Euquerodizera V, Ex• que o 
Senador Itamar Franco, desde que entrei nesta Cua, é 
!llempre uma figura de destaque nas comissões que ele 
pre5ide. F.le, se aqui no plenfuio e5{1!rime com aquela 
enel'(!ia mineira. IIi. na comhli5ilo, ase aempre como jui1., 
c:um muita tranqUilidade. Isso cu quero salientar, o Ira
bulho de V. Ex• n3o teria tido a cficiCncia que teve 5C V. 
Ex• não conta55e com a figura do Presidente Senad\)r 
Itamar 1-"ranco. Foi um ••ca."iamento de amor'', para o 
h<lm resultado da comissilo ... 

O SR. VIRGILIOTAVORA- Eminente Lller Ader
bal Jurema, nós estivamos reRrvando as dltimas pala
vra! de noMn pronunciamento para fazer, como irem011 
fazer. justiça ao Presidcnt.c c aos demais membros da co
missão. com espa:ialidade àquele nobre representante de 
Mi nas que se lcm deldobrado na Maa. 

Mu. Sn. Senadores, apenas para dar um aemplo, 
dias atn!s, c:ompanccu l comiulo o SecretArio Geral da 
SEPLAN. Dr. FlAvio Picara. Para sistemAtica comum. o 
que sucederia? Ou se tomaria a leitura de 4, 5 daquelas 
reportagens de O Eltado H S. Pa•lo, sistcmAtica nor
mal, ou. cntlo, ~om dias de antcccdencia. os argUidora. 
cientes da presença dele A comisslo teriam que derrubar 
metros de depoimento5 para uber onde S. Ex• tinha sido 
citado. Como hoje se procede 6 muito mais ficil compa
rado cm relac;ilo ao trabalho manueal anterior. Exemplo: 
A nominalu: Flávio Pécora-SF.PLAN. Com eSICs dois 
t(tulos. vai-se ao lerminal do computador, solicitam-H 
todmi os artig05. tudo que se relacione com o assunto. e, 
instantaneamenle, ~modo de di~.er, poi16 o tempo da 10-

licitaçlo ser respondida pelo computador. ob~m-sc tudo 
o que nós tcri11mos de perguntar ao Secretário: V. Ex• 6 
acusado disso e disso. f::':m tal data. o Sr. fulano de tal dia
se iuo e i5so de V. ~x• Como V. Ex• explica essa afirma
tiva. conflilando com essa outra? 

O Sr. Joio Labo- V. Ex• me permite um apane'l 

O SR. VIRGIUOTAVORA -Ji permito a V. Ex• o 
aparte. ~esta, Sr. Presidente. a razio de virmos aqui. 
Nilo com razões de vaidade. sem outro intuito que nlo 
aquele de dar testemunho A Casa do trabalho que a Co
missio fez e, ao mesmo tempo. afirmu que a noasa con•
ciência esti lranquila. como, principalmenlc, chamar a 
atençio desta Ca1a, da Mesa, para que. aproveitando 
este recesso, faça •tender a outroa trabalhos eSIB •isle
mêtic:a. faça, realmente. com que a int"ormAtica nlo fique 
dormindo no PRODASEN, mas que ela seja aplicada 
nos nossos trabalhos. Com o rendimento que teremos, 
niu hã a menor d6vida, levantaremos em muito o nome 
do Parlamento brasileiro e o nome do Senado que, para 
nossa honra, araças ao Presidente Itamar Franco, e mo
destamente o n0110 apóio foi possrvel implantar. Os en
aenheiros. desculpem os bac::haliis. lempre sostam dos 
n6mei'OI e das racionalizações. 

O Sr. Joio Lallo - Permite V. E•• um aparte? 

O SR. VJRGIUO TAVORA- Com prazer, ouvimos 
o nobre Senador Joio Lobo. 

O Sr. Joio Lallo -Nobre Senador Virsflio Tlvora, o 
Presidcnl~ j6 está advenindo V. Ex• e eu serei breve. 
Mas, como impenitenle admirador de V. Ex•, nlo podia 
deixar de manifestar o meu aplauso. os mcua parabbs 
ao que esta Comiaslo Especial, do brilhantemente presi
dida pelo Senador Itamar Franco, e cujo relator foi V. 
Ex•. trouxe, como inovaçlo, a essas comissões. J6 estava 
no lempo de que iuo ac:onteceue, nobre Senador 
Virgilio Távora, j6. estava no tempo de que eue catatau 
de depoimentos nilo fic:a1sc jogado, empoeirado, 111m ne
nhuma sutilidadc nas c::onclusan dessas comiuê5es;jl 11-
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lava no tempo de todo e11e material ser informatizado. 
Nós estamos numa i:poca nova e acho que o aparelha
mento do Parlamento brasileiro t ursente e imprescindi
vel. Meu,; para~ns a V. Ex• e A Comissilo apecial que 
atA estudando o caso das ••polonetas". Ez:a cs1e o aparte 
que queria dar a V. Ex• 

O SR. VJRGIUO TAVORA- Vamos terminar, Sr. 
Presidente. nio sem ante& fazer uma homenagem a Ita
mar Franco~ a este adversi.rio. que 6 11m homem pliblico 
dos mais c::nmbativ01 e que tanto serviço tem prestado ao 
Senado. E a todos 01 membros da Comisslo. Dacjamoa 
dcixur explicado a este Plenúio que aquela aoliciu.çio de 
mais 90 diu, para conclusilo dos trabalhos pedimos, foi 
para que pudesse a Comiuio levar a c::abo os RUI traba
lhos evitando fazer uma obra de carrq,açio. 

Fez-nos justiça S. Ex•, o Sr. Presidente da Mesa, em 
dizer do afinco que temos cm chqar, nlol verdade por
que nio temos a pretensão de assim proceder, mude 
procurannos ser assintóticos da mama. atingirmos o 
mais perto pouivel da verdade. neste caso, que, repeti
mos. d&."VC ser ac:larecido a~ seus 61timos detalhes. 

Eram estas as explicações que querfamoa deixar aqui 
pr~tadas desta tribuna e. aem serm01 renitente, ao mes
mo tempo, fa1er um apelo A Mesa do Senado, sem ne
nhum critica. para que utiliHmOI CSIC imen10 potencial 
que a informAtica nos proporciona e que. temposatrts. 
um Pre5idenlc de vislo. Petrõnio Portela, in1talou e nlo 
teve a ventura de ver utilizado. 

Era o que Unhamos a dizer. (Muilo hem!) 

O SR. PRESIDEI'oTE (Aimir Pinto) - Srs. Senado· 
re5, encontram-se inscritos para breves comunicaÇÕC5 
dois Srs. Senadores. Eu persuntaria se o Plen6rio con
L"Orda com a prorropçlo dos n01101 trabalhos por dez 
minuto1. (Pausa.) 

Aprovada. 
Concedo a palavra, para uma breve comunicaçlo ao 

nobre Se-nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para 
uma comuni~o.) - Sr. Presidente. Sn. Senadores: 

O Mini5l~rio das Comunicações. abriu concorr!nc::ia. 
atravá do Edital n• 26. de 1980, para a instalaçlo de 
uma e1taçlo pradora de televisio, na minha cidade na
tal. Joio Pessoa, que. por sinal. 6 uma das duas capitais 
- porque 11 ou1ra 6 Natal - que ainda nlo pouuem 05-

tações geradoras. Concorreram as RgUintes cmpraas: 
1V Joio Peosoa, Lida: Empre10 de Telcvislo Concio 
Ltda e Telcvislo Beira Rio Ltda. O proceuo respectivo, 
depois de devidamente conclufdo no Minisl6rio daa Co
municações, no lmbito t6cnico, foi encaminhado .t. Preai
dtncia do Rep~blica dnde 20 de fevereiro de 1982, para 
que o Chefe da Naçlo deliberasse sobre qual dos trts 
concorrentes deveria assinar contrato de c::onceulo com 
a Unilo, de vez que, como todos n61 sabemos, infeliz
mente. o critf:rio que continua a predominar nas conces
IÕCS de emissoras de rAdio e televisão 6 o eminentemente 
politico. Muitas vezes uma empresa sanha uma concor
rtncia, tecnicamente. no Ministúio das Comunic::aç6es, 
mas, nlo lendo a necesdria sustenta;lo na Arca politica 
do Governo, nlo çonsegue o contrato. 

O que desejo, entlo, 6 reivindicar do Senhor Presiden
te da Rep6blica. uma dec::iliilo rApida porque vai fazer 
dois anos, no próximo dia 20 de fevereiro, que esse pro
cesso se encontra no PaiAcio do Planalto, quardando 
um de1pacho final do Chefe do Oovcmo. 

Para ilustrar ala comunic::açlo passo a ler alguns da
dos anat(sticos para signincar o que representa Joio Pes-
1081 no contexto nacional: 

Área: 189 km' 
Populaçid residente: 330.176 habitanteo (Cenao 

de 1980) 
Principais atividade1 econ6mleas: Ex.traçlo mi

neral e vegetal. pesca e agricultura 
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Empre585 cslabelecidas: 6.000 
AJÍ:nciu bancãrias: 22 estabelecimentos 
Enliino: 63.000 alunos malriculadosem 171 uni· 

dadeo csc:olares de 1• srau (1980) 
1 b.SOJ alunos matriculados em 24 escolas de 2' 

Jrau (19801 
16.762 aluno5 matriculados em I univenidadc e 5 

institutos de ensino superior isolados (1980) 
Hospitai11: 40 unidades lmaio de 1982) 
l.eitoo: 3.926 1maio de 1982) 
Veículo5 lic::cnciados: 32.720 li979J 
Rodovias federaio: BR-101 e BR-232 
Aeroportos: 2 ( 1980) 
Cinemas: 4 ( 1980) 
Teatros: I 
Emi1110ras de ri.dio: 4 
Jornais: S 
Eltahele-.imcntos de holipedagem: 20 
Telefone.: 25.000 

Busla dizer a V. Ex'&. Srs. Senadores. que a Paralba s6 
pn55ui uma cslaçio aeradora de lelevisl.o, que ~ a que 
licu em Campina Grande, a maior cidade do interior do 
Nordeste. 

Ao con.::luir, conno e C5pero que o Senhor Presidente 
da Rcp6hlic:a, urgencie a sua decisio no processo que lhe 
foi enviado pelo Minist~rio da5 Comunicações. (Muito 
bem: Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a r•· 
lavra ao nobre seriador Milton Cabral. para uma comu
nicaçio. 

O SR. MIL TO/V CABRAl. PRONt'NCIA 0/Sct'R· 
,ÇQ Qt'!', HiTREGt'E À RE .. ISÀO 00 ORADOR. 
SER . .f Pt'BLICAIJO POSTF.RIORMF.NTE. 

C'OMPAR!"CF.M MAIS OS SRS. SENADORES: 

-João Cutelo- Dinanc Mariz- Manins Filho
Man:ondC!I Oadelha- Guilherme PalmL-ira- Lourival 
Bartista - Jutahy Maplhies - Joio Calmon - J~ 
lgnaicio Ferreira- Roberto Satumino- Murilo &ada
ró- Gastão MUller- Lenoir Varga•- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE !Aimir Pinto)- A Pmid~ncia 
oonvuc::a liCiisàO extraordin.iria a realizar-R hoje. b 18 
horu!i. e 30 minulos. de&tinada li. apreciado du seguintes 
malêriu: 

-Projeto do Lei da Cimara n' 186, de 1983: 
- Projeto de Rcsoluc::lo n• 116. de 1983: c 
- Projeto de Lei do Senado n• I 59, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Estl finda a 
Bora do Expedicnic. 

Plt!ii!i3•SC à 

ORDEM DO DIA 

AI Matlrlu _.,...- 0- llo Dia ... , ... Pioa*lo •• ____ ,.._.._ 

lf I• do art. 368 do Regimento Interno.) 

·-~~ 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 53, DE 1977 

CN• 227/75, na Caoa de oriiJCm) 

Dllp6eooMe_.lciiaa -•....aclo* 
_ ..... ·-,..,.._.., ••• -· (110'1-...... 

Andamento: 
J0.6. 77 - Lido em Plenkrio e deopac:hado u Co

mi !liÕes de Lesislaçlo Sociole de Educaçio e Cultu
ra. 

64 7H - Aprovado na Comiglo de l.egislaçio 
Social. Parecer favurbel. 



Novembro de 1983 

26-11-MI- Aprnvado na ComiRHilode F.ducac:io 
e Cultura. Parecer FavorAvel. 

30-11-R I - Lid('l5 em Plenârio us Pareceres n"' 
UM-CLS c I.J61.(."F.C. 

Os Srs. Samdnrcs que aproum o prl1'1lieguimento da 
tramilaçi1o ..Ju projelu queiram r-ermanec:er sentad05. 
(PIIU~I.) 

Apwvadc.1. 
A m;néri:• cuntinuur6 a tramilar normalmente. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Aimir Pinto) - lte• i: 

PROJETO D~ L~l DA CÂMARA N• 67, DE 1977 
C''' I.K8Sf76, na Ca•a de oriscml 

Exlp a lascrlçio do CPF e do RG doa d....._, 
- lllaloa de cridlto ~ae eopecllla e di oalru ,nm
ündu. 

Andamento: 
23-R-77 - Lido em Plcnâriu e delpachado i.5 c.·o

mis~er. de Comnituiçilo e Justiça, de Economia e de 
FiDIID~"i. 

16-8-721- Aprovado na C!Jmilliu de Conati
tui.;ilo e Justiça. Parecer favorAvel. com Emenda 
que apn."Knta de n' 1-CCJ. 

10-5-79- Aprovado na Comissilo de Economia. 
Parea-r ~..-untr:lrio. 

12-8-K:!- Aprovado na Comissilo de Finanças. 
Pan~.:er L:ontrãrio. 

I J-8-8~ - Lidos em Plenário 05 Pareceres n'!. 
SIIO·Cl'J, $91-CH e S92·CF. 

01 Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
lramitac;iio da mat~ria queiram permanecer como R 

acham. (P..Ju.Ra.) 
Apro\·ado. 
O pmjcto proHM:guir.i o seu cuno. 

O SR. PRESIDENTE !Aimir Pinto) - 1- 3: 

PROJHO DE LEI DA CÂMARA N• SI, D~ 1978 
(N• 1.46Sf7S, na Ca"' de orilJem) 

A<reoceahl ,....,.ro .. art. • da LeiD' 6.251, de 
I de '"""bro de 1975, ... "1111111111 - pnlo 
-.__e di oatru p.........,lu". 

Andamento: 
2·1'>-7S - Lido em Plenirio e d01pachado As Co· 

miDÕCS de f.ducaçilo c Cullura c de Finanças. 
30-4-81 -Aprovado na Comilaão de Educaçio 

e Cultura. Parecer favor6vel. 
20-H-81 - Aprovado na Comillio de Finanças. 

Parecer favorivel. 
24-tc-81 - Lidos em Plen6rio 01 Pareceres n's 

638-CEC e 639-CF. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prosseauimento de 
•u~ lramitaçio queiram conservar-se como c•lilo. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
A mal!riu seguirâ o seu andamento normal. 

O SR. PRESIDF.I'oTE (Aimir Pinto) - 1- 4: 

PROJF.TO DE LEI DA CÂMARA N• 67, DE 1978 
·r!ll• 3.464/77, na Caoa de oriscml 

Dlopileoobno-deiiY...-eoadh
.,. de Doator e u,,..-.,, 

Andamento: 
26-6-78 - Lido cm PlenArio e despachado ls Co

miMões de l:ducaçilo e Cullura e de Serviço P6blico 
Civil. 

30-4-fC I - Aprovado na Comisalo de Educaçilo 
e Cultura. Pam:er favor.ivel. 

16-9-81 - Aprovado na Comisslo de Serviço 
PllttliL:o l"-i\·il. Parecer favorAvel. 

17-9-RI- Lido!l em Plen.G.rio 01 Pareceres 119& 
70'1-l'Et" e 71~SPC. 
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01 Srs. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
tramitação do projelo queiram permanr:c:cr sentados. 
(PUUIU.) 

Aprovado. 
A m11t~ria C&)rUinuarã em sua tramitaçi.o normal. 

O SR. PRESIDE:'IoTE (Aimir Pinto) - 1- 5: 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~· 71, DE 1978 

(~' 750/72, na Ca11a de origem) 
Ropla o adoidado pruftai..,.IDGijomalo de em• , ..... 
Andamento: 
]().(>. 78 - Lido em Plcnãrio e despachado b Co

mi55õe,; de Lcgislaçilo Social, de Educaçlo e Cultu
ra c t.lc &-onomia. 

26-4-19 - Aprovado na Comisd.o de l..egislaçlo 
S&J..:ia.l. Pam.:er fuvorãnl, com Emenda que apre
senla de n' 1-C:LS. 

24-5-79- Aprovado na. ComiMio de Educação 
e Cultura. Parecer fa\'or:ivelao Projeto e ii Emenda 
da ComiMoil.o de Lq,islaçio Social. 

23-4-IU --\provado na Comis!iA.o de Economia. 
P-.1rcc:er ruvortível11o Projeto e i. Emenda da Comis
silo de Lesihlac-.ln So10:ial, aJUeHntando as Emendas 
de n's 2 e 3-CE, com voto vencido, em sepurado, do 
Senador Man.-os Freire. 

12-SaH I - Lidos em PlenArio os Pareceres n'5 
24J·CLS, ~44-CEC e ~4S·CE. 

Os Sn. Senadorn que aprovam o proSRBuimento da 
trumituç-Jo da mati'riu queiram permanecer como 1t 

ucham. (P.oiUl'lil.) 

Aprovado. 
O pmjclo prosseguini. o seu cuno. 

O SR. PRF.SIDE~TE (Aimir Pinto) - lte11 6: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 76, DE 1978 

(!11• 3.S94/77, na Casa de oripm) 

.._u oltencia •• Lei., 6.251, de I de oahlllnl 
de 1975, ... ·-11111 -- pnls aollre d_. ...... 
Andamento: 

3().6. 78 - Lido em Plenirio e despachado b Co
mililôes de Eduaaçio e Cultura e de finançu. 

J0.4..81 - Aprovado na Comioslo de Educ:açio 
e Cultura Parec:cr favorivel. 

5-11-81 - Aprovado na Comiaslo de Finanças 
Pa~-er favortvcl. 

10-11-81- Lidos em Plenirio 01 Parecera n's 
I.I:!H..CEC c 1.129-CF. 

05 Sr~. Senadore5 que aprovam o proueguimento de 
sua tramila..;io queiram conservar-R como estio. (Pau... ) 

Aprovado. 
A mati:ria seguirA o seu andamento normal. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - - 7: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 6S, llE 1979 

(IIi• 4.257/77, na Casa de oriseml 

Aatorlxa a allnacio de 1- -.to11 da 
Rede Ferrarillrlll F-oi a ... o-11!1. 

AndamenlO: 
24-9-79 - Lido em Plen.irio e despachado AsCo

milsdn de Transponn. Comunicaçio e Obras 
Pública~ e de Fiançu. 

9-4-80- Aprovado na Comissão de Transpor
tes, Comunicaçõn e: Obras Pliblica1 Parecer con
lnirio. 
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22-5-80- Aprovado na Comissão de: Finanças 
Paret.:cr favarAveJ. 

29-5-80 - Lido!ii em Plen4rio os Parec:en:s n's 
335-CT e 336-CJ:, ficou aguardando inclusio em 
Ordem do Dia. 

19-6-80 - F.ncerrada a di5Cussio com apreKn
taçàtJ de uma l::menda de Plenário. foi dupachado A. 
Comis!lllo de Constituição e Justiça para exame do 
projclo c da emenda, e às Comisscles de Transpor
le!il, Comunicuçõel e Obras Píiblicas e de Finanças 
para exame da emenda. 

R-10-RO- e upNvado na Comiuiu de Consti
tuiçilo e Justi.;-u Parecer favorbel ao projeto e i. 
emenda. 

27-11-811 - e aprovado na Comisdo de Trans
JJ&mcs, Comunicações e Obra111 Pllblicas Parecer fa
vorável ao projeto e A emenda. 

20-8-81 - e aprovado na Comis&io de Finanças 
Parecer favor.i.vcl ao projeto e i emenda. 

24-8-tCI - l.idus em Plené.rio 01 Pa~""eres nts 
63S.(."CJ, 636-CT e 637-CF. 

Os Srs. Senadores que aprovam o pro51e1uimcnto da 
tramitaçiio do projeto queiram permanecer sentados. 
(P.oiUSI:I.) 

Aprovado. 
A matéria cuntinuarâ em sua tramitaçio nonnal. 

O SR. PRESIDEI'oTE (Aimir Pinto) - 11- 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
r.;• 69, D~ 1979 

N• 4.90Sf78, na Casa de oriseml 

Altero • ndacio do ,._1" do art. 1• da Lei ., 
6.463, de 9 de -rode 1977, 'H to- ........ 
-. •ed•ncio da- lohl •• - ....... 
tocio, • di ... ln. protldiadu. 

Andamento: 
4-1().79- Lido em Plenirio e deapachado l Co

missão de I::L:onomia. 
27-5-HI -Aprovado na Comissio de Economia 

Parecer favorivcl. 
29-5-81 - Lido em Plen4rio o Parecer n• 271-

CE. 

0& Sn. Senadores que aprovam o prossesuimenlo da 
tramilaçâo do projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Apro\·ado. 
A matéria conlinuar6. a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - 1- 9: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 76, DE 1979 

(IIi• 1.322/79, na Casa de oripml 

Dl10lplllla o ....... - da Tau Roolotlirlll (). 
nla - ·-o • redaclo .., 1 Jt do ut. z• .., 
Decreto-lei ., 9!19, de Zl de oalll•ra de 1969 e -
-•ndoao-lll'l.oal§4'e50-edioatru 
• ....tdiaolaL 

Andamento: 
15-1().79- Lido em Plenlrio e deapao:h•do b 

Comi11õea de Transportes. Comunicaç&s e Obras 
Pllblicas e de Finanças. 

18-6-80 - Aprovado na Comiuilo de Tranapor
tes, Comunica~w'ÔCI e Obras Pllblicas Parecer favorf.
vcl. 

5-11-81 - Aprovado na Comis!tlo de Finanças 
Parecer favor.l.vcl. 

9-11-81 - Lidos em Plen.l.rio os Parecem nts 
1.111-CT c 1.112·CF. 
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Os Srs. Senadores que aprovam o protM~guimento da 
tra.mitaçiu da matf:ria queiram permanecer como se 
acham. (Pausa.} 

Aprovado. 
O projeto pro&H'IUirâ o acu curso. 

O SR. PRF.81DENTE IAimir Pinto) - 1- 10: 

PROJETO DE LEI DA CA~ARA N• 7S. DE 1980 
(N• 709, de 1979, na Casa de oriaemJ 

lulltol a "DI• N1<laul du Reloçioo Pftllcu". 
Andamento: 
19-11-80 -lido em Plenário e despachado l Co

milllio de Constituiçlo e Ju5liça. 
11-11-MI - Aprovado na Comissão de Consti

tu•çào e Justi.,-o~ Pan-c:c:r favorbel pela constitucio
nalidade e juridi .. ·idade. 

16-11-H I - Lid,, em Plenirio Parecer n' 1.188-
CCJ. 

05 Sn. Scnadun."S que: aprovam o prossead.imc:nto de 
sua tramitaw.;:ão queiram L"Onscrvar« como estio. (Pau... ) 

Aprovad''· 
A matéria seguirã o ~eu andamento normal. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- 1- 11: 

PROJf.TO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1979 
COMPLEMENTAR 

(l>e autoria do Senador Ore5tl:li Quf:rcia) 

laii'Oduz .. tencio a Lei Co•pltllltlltu' .. 25, •e 
2 doi""'" .. 1975, '" nUIIoloeo orillrla o U11hos 
pon o ftuçia do ........ado ... V_.reo. 

Andamento: 
2S-S-79- Lido em PlonArio e despachado A Co

mi5sio de (."onstitui(io e Justi\'8. 
9-1()..79 - Aprovado na Comiuio de Consti

tuiçilo e Justiça P,uecer pela conlltitucionalidade,ju
ridicidude e. no mf:rito, ravorbel, com voto vencido 
dn Senador Helvidio ~unes. 

ll-10-80 - Lido em Plenário o Parecer n• 857-
CCJ. 

05 Sr1. Senadores que aprovam o prosseguimento da 
tramil~o do projeto queiram pennanecer sentados. 
(P.tufia.J 
• Aprovado. 

A materia continuará em 1ua tramitaçlo nonnal. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ..:. llo11 12: 

PROJ~'TO DE LEI DO SENADO N• 217, DE t980 
COMPLEMENTAR . 

(De autoria do Senador Henrique Santillo) 

FO<UIIII 101 porlldponlft da FI ... de l'llrdd
poçia PI8-PASEP o oiDizaçia da oolda de- depó
oltao poro -tnd• 4o 0011 pnlprlo 01 ••ablcia 4o 
lmoitoiJ' edlllooda. 

Andumenlo: 
4-1)..80 - Lido em PIC'nário C' de~pac:hado b Co

mi!t.'iõcs de Constituic;ilo C' Ju5tiÇH, de Legbilaçlo So
ciul. d~ 1-.i:lJDomia e de Finanças. 

1'·10-HO- Aprovado na Comiuio de Consti
tuic;ào e Justiço Parecer pela constitucionalidade e 
juridic:idade e. quanto ao m6rito, ravorAvel. 

26·3-K I - Aprovado na Comisdo de Legislaçlo 
Sndal ... .Jra."Cr ruvor6.vel. I 

ICJ-11-111 - Aprovad!J na Comissi!J de Economia 
p:.1rc!:'er fav,,rãvel. 

ltl-3-ll2.- Aprovadu na Comisslo de Finanças 
ran.-..'1:r favorã"·cl. 

III-J-M2- Lido• em PIC'nário os Pareceres n"' 64-
l'('J, 6'-CLS, 66-CE o 67-Cf". 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11) 

Os Sn. Senadores que aprovam o prossea:uimento da 
tramitaçilo da matf:ria queiram permanea.T como ae 
acham. (Palu!lla.) 

Aprovado. 
O projeto pi'OiiiOguirl o sou curliO. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Aimir Pinto) - 1- 13: 
Bl Mlll4rlo em lnmlllcia ..,111101 

PROJF.TO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1980 

Votação, em rrimeiro turno, (aprec:iaçio prelimi· 
nar da constituc:ionGiidade, nos termos do an. 296 
do Regimento lntcrn,,), do Projeto de Lei do Sena
do n• 280, de 1980, de autoria do Senador Itamar 
Franco. determinando que a Ordem dos Advogados 
do Brasil opine sLlhrc a acolha de mqistrados quC' 
de\"um integrar tribunais com juriidic;lo em todo o 
território nacional, tendo 

PARECER, 110b n• 634, do 1983, da Comiosllo 
- H Courlrulcia e Juldcl. pela constitucionali

dade., com vuto vencido do Senador JoH lgni.~io 
Ferreira. 

F.m votação o projeto, quanto A eon5titucionalidadt. 
01 Srs. Scnadore5 que o apro"""m pennaneçam aenta· 

du1. (Pausa.) 
Rejeitada. 

O Sr. Hllla Gooln11- Sr. Presidente, roqueiro vcrifi
caçilo da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Vai-10 proce
der à vc:riliL"Bc;io aolicitada. (Pausa.) 

A PresidCncia verirl~a a inexistbcia de n6mero em 
plenário. 

No5 term01 regimentais, a ICI&i!J serâ suspensa por ai· 
aun5 minulus a fim de que os Sn. Senadores tenham 
lC'mp.' para se deslocarem de seus sabinetes at6 o ple
nârio. 

F.1t6 suspensa a ICS!ilo. 

( SuspMMJ às 16 htlffll ~ 10 mirruros, a •uào i IWI

Wrta tb 16 hotrJJ ~ 15 mlnulos.J 

O SR. PRESIDE:IoTE (Aimir Pinto)- Está roabona 
a sc:ssilo. 

Persisrindo a falta de...,.. l'm pJeúrio. dei.1a de JCI' 

pro,:cdida a verificaçio requerida. 
A votaçilo da mall:rill fiCa adiada para a pr61.ima ICS

!Iào ordiniria. 
O SR.. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa

lavra ao nobre Se11ador Joio Lobo. 

O SR. JOÃO LOBO PRONUNCIA. DISCURSO 
QUE, ENTRF.GUE À RF.t'ISÃO DO ORADOR, 
SF.RÁ PUBUCA.DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Março Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
seguinle di!K.-urso.J - Sr. Pmidente, Sn. Senadores: 

Poucos povos do mundo podem oqulbar-se, como 
nós. de po,;suir tamanho pOtencialidades para a cons
truc;ãn de uma naçio poc:IC'r!Jsa economieamente e rad
Iode rorma a atender,simultaneamente, aos imperativos 
da justiça social. E, inegavelmenLe, parcela ponder6.vel 
de55e potem:iul repousa na dilponibilidade de 10101 ap
tos à exploraçilo agropccuéria. 

Sem cair no ufanismo estf:ril de considerar ilimitadas 
a• p01sibilidada de85CI IOIOS - afinal, rorçoso 6 reco
nhecer que nlo pouufmos u melhores terras do mundo, 
e que a imen5idio da planfcie amazõnica, ainda em sua 
maioria ineaplorada, requer cuidadoa apeei ais antes que 
se intensifiquem as atividades qr~Jpecu6.riu -ainda as
sim o Brasil dispõe de amplas áreas onde fazer avançar a 
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fronteira agrícola, de que si!J exemplos os cerrados, de 
amplas pn1sibilidades que apenas começamos a aprovei
tar, e as terras doRmi-árido nordestino, pa551veis de uti· 
li.t:ação auavés de culturas adaptada à condições da rc-
siilll ou através da utilimção inlcnsiva e racional da irri· 
p~;ilo. 

Todo nK potC'ncial vem sendo objC'lo de exploraçlo 
pela operosidade do povo desta terra, desde os tem)J!Js 
da Colõnia. quando se lançaram, no Nordeste, as bases 
da agroindl15tria C'anavieira. pusando a partir dos oito
centos, pc:J,, cafí:, ainda hoje uma de nos!i85 principais 
cullurus, ai~ chegar l divcr11idade de explorações agro
J'31tori5 que, atualmente, constituem prova inequfvoca 
de no!i!la insopitbel vo!:'açào qd,:ola. 

~.ssa VOQiçio, vale a reualva, nilo 10 deve entender 
como obrigatória concentraçlo de todas as forças da 
Nução na,; ati"·idadC5 as:roJM."C."Uáriuli, como se chegou a 
preconiar ao tempo cm que intC'n."S!iCII hqemõnio11 liga
dos à terra viam naM: arJUmC'nto maneira de derC'nder a1 
atividades que consideravam vitaia para a economia bra· 
sileiru da E-poca. 

Mas, de toda rorma, nilo h6 por que resvalar para 
equivoco simetricamente oposto. qual seja o de relesar a 
plano secundário a agropec:uãria. em nome de id~ias se
gundo à11 quais o trabalho da terra seria sinõnimo de 
atraso e subdesenvolvimento. 

A Saçlll" ultrapas.'iou, venturo5amenlc, tais extrem01, 
IUIIumindo a cons.:iCncia de que nenhum Pais pode 
comdderar-K dcsC'nvolvido, moderno se nilo ostentar, 
alem dos símbolos representados pelu fAhrica1 e cidade5 
de tráfego inten10 e iluminaçilo fáTica, um meio rural 
igualmente pujante, dinãmico na produçlo e apto a re
compen5ar condisnamente quantor nele trabalham. 

Afirmou-51 recentemente, com prorriedade, que a 
agrkultura - e nela a próxima safra - constituiria a 
""llltima trincheira'" da CL-unomia na~o.;on~:~l. Com efeito, 
não h;\ na memória &.:ontemporãnea brasileira lembrança 
de tiln de5e5perada nec:c55idadc dC' uma boa safra a1rfco
la. Os preços dos produtos alimentares, após tri5 anos de 
C'reiC'imento médio abaixo do componamento da in
flação, dão claros sinais de que voltario a ae tomar com
pensadores. A superaçlo do processo rece55ivo que se 
in!ltalou no Pai1 e a nece5sidade de alcançare significa
tivo saldo na balança cnmcrc:ial nlo deixam salda. Sem 
exagero, tudo o que se avista para o de~~tino deste País, 
no pra1o imediato, tem a passqem obriJ:atória pela ob
tendo de: rafr~ cu:pressiv.t. 

Caberia, diante diSiio, perguntar se nlo ICI"ia excasivo 
atribuir« a um llnico setor produtivo tamanha reapon· 
~abilidadc. Uma vista d'olhos na evoluçlo econõmica 
bra!lilcira, puli:m, mostra que a agrk:ultura tem corres· 
pondido às ne...-e!ilidadn da Naçlo. Ela sempre foi capaz 
de atender à demanda de alimentos e malf:riu-primas -
falo que raras crises conjunturais se1.1uer con511uem ob
nubilar; prantiu, analogamente, exportaç&s suliciente5 
para gerar divi585 com que Iii impona1sem os bens de 
que o Pais não dispunha internameqte; e. o que f: mais 
importante, foi capaz de serar riqueza em volume ade
quado e f:poca oportuna para financiar o proce.uo de 
substituição de impona~ que por volta de meado des
te lá:ulo, induziu 11 induslriali~:~Çio do Pais: paralela
mente financiou impl&.ntaçlo de infra-estrutura econó
mica que apoiasse a produçio. 

A '-'Onlinnar ala assertiva, permitam~me desenhar 
quadro 5intl:tico dn desempenho do sctur após a Segun
da Oucrra Mundial, para dciur patente que a qricultu
ra brasileira cumpriu seu papel - nilo raro com perlodo1 
dC' excepcional ixito. 

O valor agregad!J durante o perlodo que medeia entre 
1945 e 01 dias atuais n.pandiu-ac: a tuas anuais m6dias 
de cerca de 4,!i'la. Aa exportações q;rlcolas, incluindo 
produto5 manuraturadOJ de orisem rural, cresceram 1711: 
ao ano, em termOH nominais a partir de 1965. Durante o 
imediato pórsucrra foram responsãveis por cerca de 
dois terços a trCI quartos da receita total de comfn.io ex· 
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terior. Ainda hoje, me5mo com a deterioraçio d01 ter· 
mos de troca, penali.lllndo brutalm.mte as mercadoriu 
de ori(!em prim,ria. ainda a.Bim n Hetur responde por 
qu:•~ u metade dafi exportações do Pais. 

Ademais, a Blricultura brasileira r.:"untinua a prover C:\· 
panJào das oportunidades de emprego em tcnnos abN· 
luto~. 

A capa.::idude de moderni7.açâo e de exploraçilo do 
mercado em condições \·anlaj0511s e compe1itivas tam
bem Leve peLo menoa dois exemplos de crescimento cx
c:epcional: u sojicultura e a avicultura. 

A primeira tinha uma particira.çiln de 1,4"1(; em 1966, 
nu valor total da5 principail cultural. Cercu. de uma di-
cada depoi5, em 1977, essa participação sahara para 
17,JS. 

Quanlu ;i avicultura, que tem exporUt.do mais de USS 
:!00 milhõe1 nus liltimns ano1, enfrentando a dura com
petição impusla pel01 produtom. franceses e norte
ameri\3nos. ba~~ota lembrar que a produção, em 197S, era 
de 373 mil toneladas, e hoje supera um milhilo de tonela
das. 

De te5lO, nio há dllvidaa de que o setor qropecuilrio 
hr111ilcim tem revelado indisputAvcl capacidade, ao lon
go do tempo. de rnponder pronta e eficazmente aoa ati· 
mulos que pi'UI:uram induzir elevado de!iempenho eco
nõmiL.'O e requer adL."qUada IBtiAfaçio às IUBA aipnLCICU 
c fundamentais tarefaR sociais, mormente no que diz ra
pcito a ~o.·apac:idade de aumentar a oferta de produto5 cs
trat~liL.'US. 

Com efeito aconteceu no pusado c hoje volta a 
cnnslalar-~e a vitalidade do setor qropeculrio no plano 
domf:&tico, para assegurar o abastecimento alimentar c o 
suprimento de matérias-primaR. A 16m disso, na atualsi· 
tuuçla mundlal, marcada pela aem.pre presente ameaça 
de nov,,R colapa;os de suprimentos de petróleo, 6 decisiva 
su;~ c.Mo~pat:idade. jã suficientemente demonstrada, para 
manter orerta crescent.c de eomhu.st(Yeil alternativos, 
particularmente n'" tocante l pmduçio de álcool a partir 
da cana-so-aç6car. demais, 6 na:a5é.rio assinalar que a 
qrit.:ullura aarante a 10brevivCncla, de cerca de 40 mi· 
lhõc11 de brasileiros que vivem no campo, com trabalha· 
dores alivos que somam lO por cenlo da força de traba· 
lho. 

No pluno ex1erno, iaualmenle, o actor aaropec:ulrio 
vem diaputando fatius cada vez mais amplas do mei'CIIdo 
intanaC.ona.l, pandodivilas c. desse modo, contribuin-
do para atc:nuar as dificuldade1 que o Paí5 vem experi· 
menlando na.slranSMçôeR em conta correnle, por meio de 
um H. balança comercial mais desafoga.da e superavitlria. 

O conhecimento acumulado nas duas llltimaa d6cadas, 
sobretudo o derivado de evidencias colhidu nu naçc1e:& 
de renda média, onde se inlenlaram pandel esforços vi· 
sandtJ ao desenvolvimento q:ropecuArio, evidencia que 
85 c.:onstruÇÕCR sobre o crescimento qrlcola nlo repou
Am tobre eventuais dificuldada provenient• do com· 
parlamento do1 pmdutores. 

Na verdade, sabe-sc que os qricultores- pequen05, 
mi:dim~ c arando- rnpondcm a incentivos ceonõmiCOA 
adequado5. 

Cenamente, que euc desempenho, historicamente vi· 
&ofOIO nem foi homog&nco em termos da atividade IJTO· 
pec:uAria slobal, nem excluiu a geraçio de problemas de 
diferenles m111niludes. Houve variações acentuadu ao 
lnn&o da tempo. Ocorreram disparidades no comporta
mento dos principal!' produt05 agrfcolas. E enlre a5 dife
rentes regiõe!llgeoC!o..""Onómicas do PaíR foram reforçadu 
dispa.ridade5 e5truturais de desenvolvimento. 

A asC!Ii problemas, acre!ICCntcm-ae outros como: a li· 
miJada disponibilidade de tecnologia especlftc:a e com· 
pro"·adamete vantajOil:l; o acesso à terra, notadamente 
nas novas rronleiras agrlcolas; a induçilo A exploraçlo da 
fronteira interna. jé conquistada, de vez que no Brasil 
arenas entre um KXIO e um a~timo da i.rea talai do1 esta
helecimenlos rurai!ll ~cultivado: 01 incenlivm a produçlo 
e ao inveslimcnto: a nfma. a preços razoAveis. de insu· 
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mo1 e equipamentos: a 1nex1stCncia de uma adequada 
infra-estrutura, sobretudo nos setoi'CI viabili7.adom da 
mobili.r:açlo da produção {arma.r:biJ e vias de escoamen
to): por fim, po55ibilidades amplas de comercialização 
cm condiçc'\a recoriapensadoras. 

A indu que, em a:rande medida, essas L'Ondições nio ve
nhum sendo alendidas pelo L'Unjunto da cc:unomia, o 1c
tc1r rurul comporta-se huje de molde a pennitir que 5C es
pr-re de1c 11 maior contribuiçl.o para que o Bruil vença a 
atual criR que o acomete. Os agricultores tim sabido 
n:!llpondcr aos estlmulos originadm pelo mert.:ado - co
mo, q;oru mesmo, estamoa observando- c àqueles ofc
te~:idoa pela açiio aoverna.mental. 

Se, por um lado, e conforlador reconhecer que dcnlro 
d11 quadro de restric.;ões ora vigenle auegurou-se sufi
ciente cspu~to para nio dae5timular o inimo dos agricul
tol'e5 e ILIIi L'OnKqüentes intençcles de plantio, de outra 
pane ~ mati:ria de grave preocupaçio o falo de que tRI 
h..1as safras suce11ivas, a partir de 1979, nlo roram bas
tantes para BS!iC:&urar es.tuques e dar ao Governo mar
sem de manobra na prevenção de cvenluais choques de 
ofL'I'ta. 

frustraçio parcial, cm torno de 12~. da produc;lo es
perada c:m 1983, combinada ao constrangimento indes
bordável de exponações adrede BL.'Onladu. deixaram ex· 
pmta, para c:untemplaçlo e rcflcaio de lodoR os brasilei
ros, a faee critica de uma politica agropecuAria que prcci· 
sa evoluir e aperfci~r«, iCII1 mais tardança. 

Primeiramente, ~preciso deixar claro que a regulação 
do balanço de arena c demanda não pode ser deixada ex
clu~~oivumente à .:unta daR forçu de mercado. E dizendo 
islo ni!J estamos a insinuar que se lance mio, indiscrimi· 
nadamente, de intervencionismos e 1ublídios paternalis
tas- aliás indL.vjados pcla1 próprias lideranças 1 repre
s.cntaçõcs setoriais. 

Ba~~ota que !iC invoque o exemplo da mais bem-aucedida 
qrit"ultura em todo o mundo, a norte-americana. Uma 
M."Ca inusitada, nte ano, a maia arave desde 1937, nAu foi 
Huficicnte para acelerar o índice de inflaçio, nem impe
diu que o Pai1 cumpriuc c.:ontratos que o colocam como 
o maior exportador mundial de produlos agrícolas, com 
receita anunl em lorno de S4 bilhlles de dólare5. 

l:m sesundo luaar, 6 preciso que o celebrado potcmcial 
brasileiro parti aumentar aua participaçlo no mercado 
mundial de mercadorias qrfcolas seja precedido de am
pla, t:onlliRiente e pormenorizada polflica de lonao pra
.r:~ de modo a. im:rementar a efn::ib\cia econõmica, mas 
lentando, ao mamo tempo. minimizar cuatossoc:iais in
dnejivuís. Assim. por exemplo, nlo só 6 devido como 6 
perfeitamente poulvelsurerar o impa&&e, mai& superfi
cial do que irremovivelmente estrutural, entre culturas 
de exporlaçlo e culturas de conaumo dom6stico, uma di· 
anomia discudvcl em que o traço mail marcantementc 
diferenciudor lem sido a menor lucralividade do llltimo 
srupu. 

Vale observar que a diferença entre euu duas supos
tal clas!ICS de bens qropecu6rios, repouaa b1sicamen1c 
no 1rau de prioridade que o Governo, laticamenle, atri· 
bui a cada uma. f. aqui vio sursir distorções, aobretud.o 
quando !IC pretende isnorar a1 forçai de mercado, sujei
tando lotalmente a atividadc a injunç&s aovernamcn
tais. n que 1 par de: prejudicar as venda1 ao mercado e:~
terno. tem o poder de descapilalizar o setor rural. 

C'abe lembrar que 1 &Jricullura bruileira nlo 6, na 
realidade. tào forlcmcnle 11ubsidiada quanto se aprcaoa. 
Se. de um lado, recuhe o subaidio 11coplado ao cr6di1o ru
ral - o qual. de testo, de!idc 1980 vem reduzindo-se: ano 
a ano, a ponto de atualmcnte situarem-se aR taxu de fi. 
nanciamento agropccullrio j6 nio muito dislanlell dos 
fndi~o.-eJ da inflaçln - de outro deve-se ler em mente que 
tal bcncnclo & em srandc parte, se nlo lotalmenle, anula
do pela incid!ncia de uma pesada caraa de tributos e de 
contribuiçila para-fiscais, al6m doa confiscos cambiai5 
que gravam as exportações. 

Nilo scrA demasiado ressaltar que A qricultura, nos 
paíse'l cm desenvolvimento, tem sido atribuído papel 

Sábado 26 5559 

mllltiplo que abrange deRde aquela funçlo primAria de 
abastecimento 1116 a de rormaçlo de poupança para, me
diante tran5reri:ncia actorial, suatentar a industrializaçlo 
urhuna. Com variações conjunlurais. outru funç&s 
ti'm-lhe sido consignadas, de que 6 uemplo histórico 
m;ucante a constituiçio de mercado para os produ toa do 
liillema manu(alureiro. 

A es5CS pap6.i11o c:strati:sicos tradicionais, as prorundas 
allc:raçi)cs eoonümi..:as, OCGrridal na dkada de 70. acres
ceram oulru5, ~nbret.udo para 01 parsc:s allamcnte depen
dent~ de fonla; e:~ternas de encraia e poupança. 

E55Wi alterac;ões, contudo, promoveram lambem a:r· 
tas repetc:uR5ÕCs nes;ad\"115 sobre a agric:uh:ura, cspecial
menle no que concerne a connitOA entre o desenvolvi
mento da atividade e as politicu1 macroccondmica5 go
vernamentais. 
~P Brasil, em paniculur, a aeeleraçlo da inflação e a 

delerioraçâo do balanço de pagamen1os provocados pela 
crise do petróleo. em 1973, raultou na adoçio de medi· 
daf. de restriçllo às imponiii;Ôeli e de estimulo b expor
tações alruvá da conccssLJ de aubsídioa aos manufalu· 
radoa. Na mesma direçio, a preocupaçio com os índices 
de custo de vida motivou restauraçAo de controle& de 
pi'CÇ05 e de exportação. 

Compenklu·se, todavia, o setor qrieola mediante cri
ditos aubRidiados exlensivos. Embora~ simultaneamente, 
lenham sido executadas açôcs notivci11 noa lmbitos da 
paqui&a e da pollli..:a. de preçuJ mfnimos. No entanto, a 
politica económica pennane.."Cu dillorcida om l'llvor do 
SC'tor manuratureiro, cm contrute com a asricultura e, 
dentro d11 a(!ri&:ultura, privilegiou os produtom com 
a'f:S~U ao c:ridito in&Utudonal. 
~ imp.lttantc: rec.:onhecer que o principal deRafio, que 

hoje se L"Dioca A asropeçuliria brasileira., 6 o da utilizaçlo 
cada vc.r: maili erlciente doa rewrao&, de maneira a 
alcançMr·se máximo resultado econõmico com mínimo 
diRpCndio de ratOR:5 de pruduçio. Avulla-ae, aqui, o pa· 
pcl que cabe a. cii:ncia. e lecnologia para. encontrar o pon· 
to de equilíbrio. na busca de maior produlividade. em lo
das as ra5CI do pi'OI."CSSI produlivo. 

E: irrecuú.vel o c:aminba que se coloca diante da socie
dade moderna - e nisso a asropecuária nio pode ser ex
L-eçlo: o de usar cada vez mais intensivamente os conhe
cimentos prados pela evoluçlo lecnoJ6a,ica a que boje 
assislimos. 111110 i: vital- seja produzindo mais e melhor 
na11 áreaR lradicionais. seja na expansio da fronlcira 
ugrk:ola -, para o que se faz im'Pftlcindive1 um acei'Yt' 
adequado de conhecimentos que permitam utili1.ar novar 
terras de forma produtiva sem entretanto produzir dan01 
ineparlveis ao meio ambiente. patrim6nio nacional a ser 
pre!iCrYado cuidadosamenle. lslo ~ vital, repito, para p.· 
rantir o inenmento da produçio qropeculria, que, 
alit.s. l a '6nica ronna eficaz, dcmonJira-o a n.peribcia, 
de colocar 01 preços dos alimeniOI em n(veis duradoura
mente aceurveis A1 populaçêSes mais pobfCII. 

O Sr. JlliiiJ M1p11111o- Permile V. E•• um aparte? 

O SR. MAIICO MACJEL - Pois nlo. Com muko 
prazer, ouço V. Ex•, Senador lutahy Mqalhilcs. 

O Sr. J-,. Mopllollo- ~u queria, em primeiro lu
gar, parabeni7.6.·1o. Sr. Senador Marco Macie1, por mais 
esle pronunciamento que V. E:~• faz na tribuna do Sena
do, mostrando a sua preocupaçio com IOdos os proble
mu da l.rca que interc!iiB ao Pais, como um todo, que b 
o no510 dCRenvolvimento. E a aaricultura. como V. Ex• 
diz bem, 1:' uma Arca que inlercRia demais ao propCMO 
econômicu do Pais, porque tod011 os nol50s problemu, 
Iodas as n011a1 dificuldades buacam 10luçôea auavi:s da 
QBricultura. Se ~ a nOMa deficiCncia, no setor encrg~ico, 
vamos procurar ROiucõaatravh do PROÁLCOOL. Se~ 
um problema na balançadcpapmeniCJ. vamos procurar 
soluc;Cia alrav6s da exponaçlo da no111 produc;lo. Se ~ 
um problema de cmprq:o. nós vamoH procurar 10luçlo 
alrav& de ampliaçlo da Arca .,..fcola, para manter a po
pulaçlo rural no 5CU meio. e evitar a procura dOI centi"O!I 
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urbanOJ. Entlo, em todas as Artal. n6s vemos que o pro
II'C~'50 da agricultura !le raz ncc:esslrio um trabalho do 
Eec:utivo voltado para isso. Entlo, eu parabenizo V. 
Ex• por cs~e pronunciamento. porque V. Ex• e~ti af real· 
mente apresentando, não apenas uma anAlise da ques· 
tão. como talllb&m apresentando sugest6e1, atraril dos 
programas de irrisaçio, através da oomercializaçln, 
atravél de uma maior produtividade, atrav&l da tecnolo
aia. Por iS.'iO t qut quero paraheniz6.-lo por mail ase bri· 
lhante pronunciamento que faz aqui, da !16ric: que vem 
fazendo no Senado. 

O &a. MARCO MAOEL- Meu caro Senador J"' 
tahy Magalhles. quero &lradecer desvanecido a referCn· 
cia que V. Ex• faz ao pronunciamento que produzo na 
tarde de hoje. Secundando aquilo que: V. Ext diz, com 
muita propriedade. considero que, de: fato. a llficultura 
brasileira tem a dnempcnhu. no Pais dos noaos dias e 
no Pai• do porvir, um papelu!remamente oaliente. quer 
prando produtos asrlcolas. incluaive para atender .. 
crcscenta demandas de alimentos de que ~ do c:arente o 
Pais, quer panelo produtos indispen11Aveis l elevaçio 
da nossa balança comercial, quer mesmo criando c:on .. 
diçlles. como acertadamente lembrou V. Ex•, para ven
cermos o df:ficit cners~ico. e obtermos. assim. a indis-
pen&ével independi:ncia nesse tio atratf:sieo aetor da 
aconomia. Devo, a propósito das observaçcles de V. &•, 
dizer que nio eonheço grande nação no mundo. naçlo 
pujante. sobre o ponto de vista ec:onõmica e social. que 
nio rcpou5e numa 161ida qricultura. 

Enfim. cue f: o caminho que percorre 01 palies, ~em 
exceçlo. que descãam produzir mais e ter uma partici· 
paçio maior na economia mundial. Oa Estados Unidoa. 
que do modelo de nação indullrial e industrializada, ex
portam volume sipificativo de bens prim6rios. sempre
julzo de terem uma pauta bailante sisnificativa de prcJoo 
dutos indu,;,trializados e de aerviços. 

O Sr. Joio.....,- V. E•• mo pennite? 

O SL MARCO MACEI.- Pois nlo, meu caro Se
nador Joio Loho. 

O Sr • .JoiD IAbo - Senador M arc:os Macld, 1: eviden. 
te qu~: V. Ex• produz, na tarde de hoje. um pronunciam
neto que deveria compor uma plataforma, preaidencil.vel 
que 6 V. Ex• Ficamos satilfeilos em constatar que V. 
Exb9 f; uma pe!IIIOB atenta a •es problemas fundamen
tais. principalmente quando cita a base qrlcola que as . 
pandes nações devem ter para a •a suatcntaçlo. O 
exemplo dos Eatados Unidos t nasrante. E eu queria 
lembrar a V. Ex• aquelas deolaraçileo do Secràirio de 
Apiaaltura na Amtric:a, parece-me que. h6 um ano ou 
doia anos. quando di1111 S. E1• que o trilo na Am6rica 
crescia muito mais npidamente do que a c:apacidade de 
armazenar ou de dl)r cue triao da naçlo americ:ana.Juo 
mOJtra a pujança da arande naçlo amcric:ana na sua par
te qrlc:ola. Porque a grandeza ameriana foi estruturada 
principalmente na base apfc:ola e nlo na base industrial 
como JOJJJOJ. acmpre levados a crer. A Am6rica teve u.i1 
crescimento. uma arandeza muito mais opressiva den· 
tro· da aua agricultura, da sua s:apacidade de produçio, 
do que na 1118 industrialização. E o Brasil, ou parte 18.,. 
btm para .. ,.. prindpim, deixando de lado eota idtia ele 
que nlo se tem dinheiro para financiar a produçlo, ou se 
barateiam Ofl ~ que determinam o aumenro da pro
dução, ou nltl nunca consesuiremos atravCIIIHr esta fase 
dolorosa das earCncias que ate Pais vem aperimentan· 
do liA vloriuo anos. nio 6 poaaiYel, Sonador Man:o M .. 
cicl, que os preçoa doa implemento& qrk:olaaaejam ver· 
dadeiramente proibkivoa. Nio 6 polllvel que o preço 
doi adubol. doi inieticidal, a falia ele .odubco &:OIItinuem 
prcjudic:ando o aacimcnto Blrlcola, o crescimento da 
produçio da qricuhura netlO Pais. Nlo hl rozio para oe 
alcpr que nio hl dinheiro para a .,na.JturL Um Oo
vcmo que nla pocle,crnitir ou .arranjar. de qualquer for· 
ma, para transformA-lo an &rlol, para traniformA·IOI 
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em alimentos nlo mereceria nem o nome de Ooverno, 
n!lo mereceria nem o nome de Ministro. para estarem na 
conduçio dofi destinos de uma Naç.l.o. Entl.o, n6s fica· 
mos rnuito felia:s com o pronunciamento de V. Ex• e vc
rilicamos que V. Ex• 1:. para nossa alegria, um dos futu
rm Presidentes mandante~ de5Sa Pátria e atento a este5 
problemas. Eu asradeço o aparle a V. f.xt 

O SR. MARCO MACEL - Nobre Senador Jolo 
Lobo. ao rq:istrar o aparte de V. Ex• daejo afirmar que 
as considerações que V. Ex• trouxe com relaçi.o a custo 
dos insumos agrlcolas do tamb&n ohjcto de considc
r~Des que pretendo fazer mais adiante. em meu pronun
ciamento. Mas jil expresso minha c:oncordància com as 
observaçõe!; que V. Ex• raz. porque. M t verdade que 
precisamos agora ampliarmO!I, por m6ltipl01 motivos, a 
nossa produçlo qrkola, certamente nlo o rarcmos se 
nilo tivermos c:ondiç&s de apoiar esse sctor. E o apoio a 
esse selar nilo se farl sem que ,. criem condiçlles para o 
desenvolvimento de uma apicullura racional, produtiva, 
emfim. uma qria~ltura que tenha condiÇÕC!I de competi
tividade nos mercados internacionais, e atenda utisfato
riamcnte li. e11.ig~ncias de nosso merc:ado interno. 1510, 
quero dizer que concordo com as observaç6es de V. F.x• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tais observat.&s 
conduzem·nos A qucstlo c:rucial da pe!lqUisa qrfcola. 
com o dcm~o.onto indispensivel li con•cc:uçlo dos objeti
vos relacionaods com a devaçlo dos nlveia de produtivi
dade. 

A despeito de inexistir. no Pais, uma tradiclo 16lida· 
mente constitufda de pesquisa qrfcola, não bll como 
runar-se ao reconhcc:imento dos progressos rcc:cntca ai· 
cançados pela atividade. ~ cena que, lembram com pro
priedade Paulo Rahello de Castro e Ivan Wedekin, "no 
que UIIIJC à pc,;,quisa biológica cenas programas condu
zidos 5em interrupç6es. oblivcram retomo econõmicu 
ntrcmamente satisrat6rio.l: o ca110, num nemplo quase 
his16ric:o, da pesquisa em algodio no Estado de Slo Pau
lo. Outra evidencia que reforça a tcse da necessidade de 

· uma organi1.açio formal dos esrDr'Ç05 de pe~quisa l: o 
ca.a da CEPLAC que, na reaião c:a.caueira, põde desen
volver um trabalho aólido e altamente compensador"'. 

Outros exemplO« podem aer encontrados na adap
laçio de variedade de 10j1 no Centro-Oe~te, na cultura 
do triso nos cerrados, no dt~envolvimento da heveacul
tura. para citar alguns lx.iiOI mais patente~. 

. Conludo, durante anos, imperaram 01 afoi"ÇOii indivi
duais de pesquisadora. dedicados. mu 11m apoio finan
ceiro adequado e, muitu vezes. desvinculados doa po .. 
tenciais bcnefici6rios du pesquisas. 

Foi srac:asloriaçio da Empresa Brasileira de Peoqu~ 
oa Asropeculri•, EMBRAPA. em 1973, que tornou 
posslvel a orpni~io do sistema nacional de pcsqui~a 
agropecuiria. Por intermW.io da referida empresa foram 
inclusive implantados centi"OI nac:ionaia de paquiu. lo
calizados em 6rea1 onde ae constata maior c:oncentraçlo 
ou vocaçlo para o desenvolvimento de determinadas 
culturas. 

Dea:no que a cfetiva consolidaçlo do sistema. com 
viaas l produc;lo de tecnolosiu biol6sicas. qroqulmi· 
cas, mecinicu e de: processamento de matl=riu-primu 
agrlcolas. demandari um viaoroso apoio do lidar p6bli
co, sob pen11 de comprometer a viabilidade futura do se
tur qropc~Ario. 

Ademais, ~ necessirio promover-se uma maior anicu
laçio entre o aetor p6blico e o setor privado. no atinente 
A -uiu qrlcola, auperando "- 6bi... atualmente 
exiate"'ta. Nesse aentido, mais uma vez. ~pertinente a 
obscrvaçio doa pr0foosoreo Paulo Rabello ele C•tro a 
Jvan Wcdekin que. em Mia •tudo "'Ditetrizea para uma 
politica Asrfcola na Dkada de 10", aaainalam: •t dillcil 
o diilogo entre tknic:o•pcaquiaadora c os produtorea 
rurais. Rcconhece-Je que 01 primciroJ pauos na dinçlo 
do utreiiBmento ele1881 relaçi!a cabe ao 6'1lo aovema· 
men~l para que aio venha a ser alvo de crlticu maia 
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Bf.Udas no futuro. Os representantes do meio rural, enlre 
os muis bem prep11rado5. deveriam ter participaç~o ativa 
e pcrmanenle nos con!i.elhos decisório& deMas inliti· 
tuiçõeli de pesquisa q:ropeculiria no Brasil. Esse leria 
apenas o começo de um novo ciclo de maior interac-lo 
entre agentes e pu.cíentcs da politica cconõmica e q:rfco
la, 1..'111 parli~ular ... 

"o que tange am esforços privados em tecnolosia 
as:rupecuãria. destucam-:110 ll!i. alua~ de certos sqmen
tos. entre os quais as empresas produloras de sementes. e 
reprodulorcs. Soua dcpend~ncia do aterior permanece 
hastanlc grande, scnd11 usual a imponaçlo de tecnolo
gias biol6gicas e BJ!n'tlluímicas. F.m muitos caROs, ocor· 
rem adaptat."Õe!l às condições peculiares de nosiiu r.olo e 
clima. u que já con,;,tilui agregação de conhecimento. 
NOO obstante, o dncnvolvimento tccnol6aico chOC"a-se 
com metas ccon6micas imediatas. em panicular quando 
se trata de sub111idiirias de empresa5 sediadas no exterior. 
nWI quai5 (o claro o interesse em minimi1ar aastOI et)m 
pe5quisas, tendo em vista a facilidade de imponaçbcs de 
pa!:otr.:s tccnológi~o"Ofl acabados. c.'C)nquanto saibamO!I 
que. nem sempre, as 110luc;:õn tccnológiC"as slo transplan
tiveis. mormente no caso da agricultura. 

Contraditoriamente, o Governo por VC7.e5 deixa de 
presti1iar devidamente a iniciativa privada nacional. 
Pelo men01. essa f; a senlll:lÇ"Io transmitida por empre
d.rios do setor de implcmentos aarlcolas C empresas m6-
dias de c:apital nacional.,.._ fabricantes de marcas es
trangeiros). do setor de fcrliliLantC':5 e do !ICtor de semt.'l1~ 
tes. NCflse 61timo mur. i: inleressante observar que Ká n:
centemente o Governo passou a proteger. de modo espe
ciaL o merc:ado de SJiowementc. 

Ao lado da pe~quisa nlo se deve esquecer de se pro
mover a sua dirus?ao. E, neste quadro. um papel extrema· 
mente dcoslacado e ru!oervado l extendo rural. Sm ehc 
em 1rande parle, o,; resultados da atividade de rcsquisa 
niu che1ario ao cumpo. 

Oulm asp«to que nlo se pode descurar, refeJ"e-!tle i 
questilo do hodu rural. 

Nos anos 70. apesar da acelerac-lo do processo migra
lório rural-urbano, a população tconnmh:amente ativa 
1 PEA) remoncNnle na agricultura, como parcela da 
PEA total, caiu mai5leniamente que sua panicipado na 
rc:mlu nacion:ll- c:m ou!ras pala ... ·ra», ocorreu empobrr
cimcnto relativo do campo. Só rec:entemcntc, e mamo 
assim pelo esvaziamento das zonas rurais, f: poalvel no
tar altum sinal de reYerslo deaa tendência hillbrica ~ 
l!l~tivu. 

De fato, pela primeira vez, o Pais se del'aroU com um 
dccrhcimo absoluto da populac;lo rural. Conforme u 
cirras disponlvcis. a populaçlo residente no c:a.mpo çaiu 
de 41 milhões em 1970 para 38,6 milhões em 1910. Ape
sar da reeuperaçlo de certa margem percentual, eni al
luils anos, do sa.lirio-rural em relaçio ao urbano, ainda 
usim continuou inten10 o fluxo mig:nt6rio para 111 cida
de~ Ao lonso da década de 60, a populaçio brasileira 
deiJI.Ou de ser majoritariamente rural; cm 1980 a panici
paçio rural baixara a apenas 32.4'*- do total. 

As conscqU~ncius de tal ren6mcno migratório alo ine
ludlveis. De um lado. verificamos que diminuiu a força 
de trabalho na qricultuna, principalmente na lavoura de 
mercado interno. c:aindo a oferta domátic;a de alirnento 
e, em decorrincia encarecendo a vida nu cidades. De 
outro. os continacnlCI que deixam o campo demandam 
imediatamente os acrviços urbanos, que obviamente: nio 
foram planincados para atender a eua n.plosiva pn:s. 
slo. 

Elia formidivel vazio humana, do campo para u ci· 
dadcs, f: eJ.plicada naturalmente pelo estreitamento das 
oportunidades de trabalho no meio rural. Ainda que fre-

. qUenlemente se apontem, com aceno. os defeitos da • 
trutura 1\mdiiria como raiz do proccuo, 6 preciso ir 
mais Jonp para entender que a própria concent~aglo 
fundillria tam~m deriva do mesmo mec:anismo que a
treita o mercado de lrabaho rural: ou seja, no qricultu-
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ra., historicamc:nlc:. o ato de produzir tem sido relativa
mente onerado, dificultando- quandu nilo imrccfido
por um Mm-n6mero de inl\rumentos fiacaiR e adminil
lrativos, ali:m da própria compluidade da negócio aaro
pa:uário. Pl:lralelamenle, o simples dominio da 1erra, 
ainda que improdutivo. permane:eu li\·rc de qualquer 
inibi\riu tributãria. 

Outros fanlãlticos pu.nt.doK.os. atio iauaknente à vista 
na evolução do proccuo produtivo rural. Por aemplo. 
enquanlo o u,;o de insumo!laubstitutivm de mio-de-obra 
!iCmpre fun1m incentivados financeiramente:, u fator Ira
bulho permaneceu onerado por sá'i01 encaraoa aobre a 
folha de pup.mento1. 

Nlo rata d6vida que estas distorçôea da poltica eco
nãmiCI de décadaa pauadaa, em relaçlo A qric:ultura, 
e•plicam a virulincia do boda rural. A IOiuçlo, obvia
mcnlc. C!lllâ em contornar a antiga ordem. O alo de pro
duzir deve ser simulado, e a via natural ii o preço do 
produ1o. A detenção improdutiva do 10lo deve ICI' deses
timulada. mediante a rtK:Onincia a inllrumeniOI fiscais, 
jA exislentea. A mio-de-obra deve pauar a RI' fator de 
produção incentivado ou, quando menos. sobre ela deve
riam pesar men01 encarg01 e embaraçoajuridiCCII. O Rll· 
tido bll5ico da fixaçio do homem ao c:ampo estA em tor
nar .. urbanas" suas condições de vida. inclusive em nlvel 
qualitativo superior 6. própria m&:lia de qualidade do 
meio citadino. se 6 que se pretende realmente compensA· 
lo pelo 6nus que ii aua pcrmanincia longe das ""luZCii e 
quimera5" da cidade. 

Sr. Presidente. Sn. Senadorc~, quulquer anfllise que se 
f&ÇII da agricultura brasileira, deve dar tratamento eapc
ciall .l quntlo de financiamrnto do 111tor, ou aeja. em 
srande medida, ao crtdito rural. Sem prelender. qora. 
alonpr·rne :nesse tema, que deve Jer ohjcto de ani.lise 
mais acurada - e espero fazô.la dentro em breve -, 
creio desde j& oponunas ulguma5 con5ideraçõm. 

.E: l"recir.o rcK:onhecer. de pronlo, qualquer que seja a 
verhmle de opinião espo5ada, que o modelo atual de fi. 
nu.nciHmenta rural di sinais inequh'otO& de. fadiaa. E 
e;se falo incontr:~~tâvc:l pode &er diasnosticado a partir 
Uo1 !IC(CUnte!l aspeclas: 

a) o upane de rccurm5 financeiro5 )"ara os financia
menlm à agropecu6.ria tem sido declinante, em termo5 
rr.li~. nOJ 6ltim011 anos, embora. rccnnhecidumente, o 
Gn••emo vrnha fa7el'ldo apreci4vel esforça de •Jrle a 
pnupar o 1etor rrimâriu, rC5Cf\'ando~lhc a maior esp::tiO'o 
relativo J"O!iifoivel: 

lt) n.lio nb~t:mle o forle avanço nos hneres financeiro~~~ 
do setor bancârio privudo, que 11116: hoje compulsaria
mente determinado a manter em exiJihilidade um saldo 
de 4~'~ snhre base calculada a panir das a.pli~o."Bçc1es glo
bai~t, no5 hum:os comerciais. e de I O'i'f. nos banco1 de in~ 
\"eõtimc:nto!ii. nas modalidada de financiamento rural, 
cunsl:s.\a-ltC.' ainda elevadu nivel de participaçlo da n:dc 
oficial l50hn:ludo Banco do Bril!iill. nas oreraçõe5 de 
credilo rural realizadas, fato que denuncia. aem lugar a 
d6vido1, o ra:ul'!iio renitente à utilizaçio das "reKrva5 
mone1ária5'', atru.vi:1 da "Conta Movimento" mantida 
pcl,, Banco Central do Rralil junto ao Bam."a do Brasil, 
lendo como lastro. normalmcnle. a tmi!ifiilo primâria de 
n•oeda. numa rrovidi'nci11 qur vem !iCndo motivo C.'I'C!II· 

centc: de polf:mica, e que, por todo modo, necesaiua de 
um completu C!llclarcc:imento sohre os ~~eus efeitos infla· 
cionário11 liquidas: 

c:) a i'nfa!iie in5trumental no crildilo, me5mo conside
rando o aumcnlo da massa de subsidias nos Ollimos 
an!Jtii. nlo é capu por si só de &usterltar politica aarlcula 
à ahuro1 de um P.Jis que tem a sexta j,opulaçl.o do mundo 
e, 1imultaneamente, disputa entre os cinco maiores ex
portudore5 mundiais de prodUtOR qrfcuhu1: ROSIId estra• 
ti:sia de comercialização t vulnerével. porque nio temos 
politica de C5loquc:5 perfilhada no longo pra1.o; noliso& 
produtt15 IX:cuário1 padecem de ciclolimia aparcn~emc:n· 
le irrem,w(\·cl: a disponihilidade de recur!in!l para investi· 
mentos tem escas'iCado. porque: o Governo IC vi: cornpe-
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lido a dirc:c:it,nar seus fundo5 ao finalic.iamenld do cus
teio: por fim. eomo aspcd.o sobremaneira preocupante, 
hil indicio5 claroi de que a aventual poupança Retorial a
li JCndo pondcravelmente tran1frrida para o actor urba~ 
lk.l, evidenciando que o produto nio tem interprclado fa
voravelmente os ri5C05 da inceneta na 5ua atividade, cm 
c:ontra5tt à taxa de remunerado do cupilal rm apli
"'U\.~ c ha.vcra fora do setor. EJla. tcndbcia bístórica, 
aliada a uventuais desajuste no5 tenn01 de lroca, provo
cando ah."Cieraçõe5 hruca11 de lran5feri'ncia de renda em 
desfavor da uJ:riçultura, explica grande pane da incapa
cidade crõnica de o aetor mercantil da QropecuAria bra· 
silcira autafinanciar-sc:. 

Outro aspecto cuja import5.ncia salta 101 olhm. dadas 
as di111funções cconômicas elliltentes e, aobretudo. o carA· 
ter de iniqUidade social de que se reveste, ~ a chamada 
queJiia fundiiria. 

Costuma-se repetir que tal problema nin ae raolve 
apenas via redi5tribuiçlo de 1err11: acrC5CCI1to que tam
pouco resolver-se-i ainda que t ai redistribuiçlo fac;a-~e 
ac:ompanhar de politico de crtdito. witincia t&:nica, ir
rilaçlo e outras Iodas elas. a1sim mmo a mais eqUinime 
repaniçio das terras, neca16rias mas nio IUficienta 
para 110lucionar a quCMtilo. 

Trata«. aqui. de con5iderar mai1 amplamente: a poll
lica econõmica &lobal. proque a questio fundi6ria, tarn
btm ela, só se resolverá quando a rentabilidade da pro
duçilo q:ropccuiria alinhar-se li taxa oferecida pelm in· 
vcstimentOll de cunho patrimonial. E e111e alinhamento 
de renlabilidade depende, prccipualmente, de politicas 
oficiais explicitas que demon!itrem o interessc da IOcie
dade no U50 produtivo do5 imóveis rurai5, 

O equacionamernu dos problemas fundiíuio~o tendo 
cnmo ponto de partida a justa valori7aç?ll\.'l da produç~o 
rural, demando ademai11 uma correta polflica de preçm.. 
lendo para m produtos quan1o para os fatorc5 da pro
duçAu. ao mesmo tempo em que se U!iC com muis crit~rio 
c pur..:imõnia ml'\.'il.nismos mten1ivus de interveçl\.'1 esla· 
tal- inclusive m que, hoje. alru:edem obliquas compen
Raçiiel !Cioriuis, principalmenlo via cri:dito. 

Con~o:omitantemente, df:\·em ser suprimidos o~t Clitfmg.. 
IO!ii à ocupu~U,, improduti\·a do 1110lo rur11l, NJbn'ludo na5 
fronltirll'i uar:rfcnla' reorienlanda-se as ações governa
menlai~a p.t.ra pmgramaft. de maiar acew.o. ao mercado de 
1erra11 por aqueles qut.: pr,,duzcm ou tencionam efetin
mente produ.cir. A apliçàn da!t p!o.llilicas fiscais e de ou
tros instrumenln!ll lt:~ais contidas no Estaludo da Terra 
de\·e visar prin~o.ipalmente à \aluritaçU,, ecnn,imil.."a dt' 
prudutur rural e de 5ua f11mdia. bem ~o.umo ii prnmo(iiu 
sn..:ial du vida do ..:ampo. 

Tais açÕCfo devem 1er ""ndu7idll!io sob a ~~ide de efetiva 
p:arantm do dirt.:ito individual à propriedade, resttuarda
do o C11n1inuo exer..:fcio de 111Ua funçi,, social, pois Clltil L': a 
pn.oct,ndiçi'io inaliemivrl ao arrcfeiçnamenhJ da orpani
zu~ãn fundiAr1a. 

1-.n ... uantu nio ~ ampliarem 8!1 oportunidades econõ
mi..:us do homem do campo. as chan~o.'C!II de \.'lbt~o.'IIÇio de 
maitlf estabilidade so~o.ial nas cidad""' e!lllariln cada vez 
ma i~; dilillml~o.'li. O dC!Itino das cidade5 dc.:pcnde, hoje, cru~ 
cialmentt.: do desenvolvimento rural. 

Sr. Presidente, Sn. Senadores, 1em jamais prclender 
esgotar asauntC' 50bre o quul tantos se ICm dehrus;ado
e ail'ld;l as'iim tanlas questÜt.'S a resolver. a llisir maifl e 
mais ded•caç.io dos e5J1CC'iali5lali, do1 dirigentes g,wernu
mentaifo, do1 mcmbras do Congre55o Naciona}, dns Ude
rc:~ partid6rios e Liassistas. pura que se formulem e seco
loquem em exec:uçio politicas maili adcquadu- acredilo 
que,, quadro esboçado permite que se chegue a alpumu 
conclu!kks e. t.:m decc.,rrCncia. a proposla cnncreta1 em 
hcneffcicl da ag.ri..:ullura bruilci.ra e, sobretudo. do ho
mem do campo. Cfote sofrido bra.'iileiro que em todos os 
quadrantn do Pais colabora cum siJnificativa parcela nu 
formado de grandcta da Brafoil. 

Em primeiro lusar. parece Ucitu concluir do expo1to 
que, ~o.'TII 61tima in1tlincia, =iomente uma politia~ de preços 
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realista. e compen1adora para o produtor .I: capat de rc
vcner de fonna definiti'la a tendCncia A deterioraçào dm 
pre~,o'O'i relativos do setor asrfc:ola. Urge aperfeiçoar a 
pollti~ de preços mínimos. de maneira a permitir a capi
talitaç3.o do produtor rural - o qual. atou ccno, pode
ri a"'im pre5Cindir do subiidio ao cr!dito, uRando seus 
pn\prios meios para aumentar a produ~,o"io em cuno J1ra
zo e Cllpandir a Lil])n~o.'idade fulura, atrari:s de invcstimen
tO!ii que rendcnlo, ao agropecuarista e 6 Naçilo. resulta~ 
do~ a mtdio e longo pral05. F.sta parece-me a condiçAo 
fundamental para uma duradoura e aulo-austentada 
evoludo du agmpccuiiria brasileira. 

Oulros aspe~.:tos, portm. nio de.verio ae delc:.uradol. 
1- No que tange 11 pesquisa cie:ntlfico-tec:nológica, a 

que. h6 poucos instantes. tive ocasiio de me referir: 
til abrir apaçoa. nas entidade~ aovernamentai1 de 

pesquisas cicntllico-tec:nológic:as. ê. pa.nicipaçlo de em
praárim do setor; 

hJ incrementar os mecanismos de repasse d05 conheci .. 
mcntos adquirido• alrav6a dessas pesquiiHI a R6mero 
craccnlC de produtore5 rurais, aobretudo 101 m6dio1 e 
pequenos 111ricultores e pecuariata5; 

L"} rortaleccr a capacidade de investimento da Empre
sa Bruileira de Pesquisa Asropeculria (EMBRAPA~ 
propiciando-lhe rec::ursos para multiplicar 01 exitos que 
vem obtendo: 

dJ apoiar as empresas privadas nacionail produtoras 
de in1umos. poasibilitando-lhes crescer c estimulando-as 
a aplicar maiore1 percentuais de seus investimentos em 
pesqui1a e de5Cnvolvimento IIM.'nolóaico: 

~~ evitar a importação de pacata teçnolóaicos fec:ha
dOII, BCralmente inadaptados às condiç&5 e neceuidade!ll 
nacionais. bu5Cilndo de todllli os meios pouibilitar o •ur
símento de siluuçõn pr6prius. c:om base no conhecimen· 
to e de5Cnvolvimenw da5 prãticas tradicionais dos agri
cultores brasileir05, com O!l quais certamente muito te
mui a u.pn:nder. 

11- ~o que diz respeiUJ aos prohlema5 fundiário~: 
a 1 \."Onv\:m insistir na ulilizaçào oportuna c eni:r1ica 

da legislil~ào própria, de modo a estimular, por viu fis
cal, o maior apr"vcitamenlo da~~o ttrru aptas a produ.cir, 
@ta\·and,,, in"·ersamente, aquelas mantidas ..:omo mera 
rc:ser\·a de valor uu apemali parcialmenlc: utilitadas: 

hl aprofundar e inlc:n~incar u praceuu, ora em cuna, 
de intcrvençfht direta par.1 corri1ir as mais gra\"CS di5· 
1or~o-õt.:s da e~trulura fundi.:iria. alra\·i:s de açcles delo."ididaR 
nd cnmpo ~u reg:tdari1a~llo, n.-dislribui~wio e titulaçiio, 
hcm com,, no~t projetO!~> de colnnitaçilo p6hliL"'!i c pri\·a· 
dvs. 

III - No lo..:u.nte üs e,p,lflaÇ\";cs: 
a1 estabri~'Cr meta~ efctivas de CJI.portaçilu de produ~ 

105 asr!Jpecu4rios. quer induslrialil.ados. quer •• •t•r•, 
ullrapai.'iando ,, lXln~o.-eito equi\"Oio."ado~ e tilo dirundidn, 
de 'lUC i: de"'\a.tntajosn t.:llport.u mati'rias-primas: diga~!loe, 
a pmr,hilu. 'IUt.: ml~w'tlc:s de alto desen\·olvimenhl mdus
trial e t~o.'\.'nológi~o custumam acr, tamhém, grandes ex~ 
pOrtadoras de produto!! a1rora:uário.'i ln ••t11ra, com,, i: 
,, caso do~ Esto~dml=nidos- maior forn~~o.-.:dor mundial 
nt.l se1ur - e da Franc;a. 

O Sr. Jldllly Maplhin- Permit.e V.~"' um apurte? 

O SR. MARCO MACIEL - Poi• niu. ouço V.Ex• 
OJm u maior pra;oer. 

O Sr. JulaiQ Maplhies - ll Km esquecer que u 1»· 
,erno americano pu1ou aos produtora do!l E5UJ.do5 Uni· 
do~ para nllo produ1irem. este ano, ccrta1 qualidade~ de 
anlo~: e que apesar. ~o.-omo V .Ex• dis!iC, da seca que alm
menlou aquele pai'i,durante Cite ano. uma das maiores 
que jâ ooorrerarn ROii Estados UnidWL. a produc;tlo ainda 
foerá suficiente )'lllra CXJ1llrtar e'Uie "·ulume a 'Iuc:: V .EA'se 
releriu nc:~te instante. Mas con~onln plenamente&:. mai10 
uma ve1. o paraheni1.o, porque esh'u a.tL"OmJ1anhandn 
muilll intem:.;uJo e~'iil vcn.Jo.~.dciru f'lu.tafnrm·J asricol;• 
'Iuc V .Ex• vem produ1indu, ne!lte in'itõlnle. e 'lue merece 
t,ldo o meu aruio o que \" .l:x• e~tú uh,udand,,, um a 'i-
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sunlo pelo qual lenho o maior inltresM: e tenho tratado, 
aqui, por divenas '\'C7.es, esses pmhlemas fundiãrim, e 
n:almenlc, concordo plenamente c:nm o pen11.mento de 
V .Ex• P..arab~nR, mais uma vez, nobre Senador Marco 
Macicl. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Sc:nad~r Jutahy 
Mu(l:alhiles, acolho com muita aiL"Jria o apane com que 
me honrou V .Ex• De rato, 11. as:ri~ultura americana tem 
Rido um exempJ,, para todos aquela. pai&e5 que, como o 
Brasil, po.suem disponibilidade de terru; e que, conse
qUentemente, pode-se. observando o exemplo america
no, tirar lições extremamente 6Leis, 

IS&u t l.anto mail válido para o nosso Pais quando K 

suhe que. ao lado do papel extremamcnLe significativo 
que o IUIOr primirio pode desempenhar. para ultrapu· 
!lilfllk)S aa nos111s criK!IBtuais, ele tem um papel extrema a 

mente saliente. tam~m. na melhoria da dieta alimc:ntu 
do povo brasileiro. condições razoáveis. ou ~eja, por fal
ta de uma politica que auegure. crescentemente, melho
res condições de vida para todos 01 brasileiros. 

O Sr. Jotalty M.,.,_- Permita V.l:x• apenas que 
conclua mc:u pc:n5amc:nto. 

O SR. MARro MACIEL - Poio nlo. 

O Sr. Jllhhy Mopl~ln - Penso qoe o preço. real· 
mente. no meu entendimento, e acredito que no de V.E· 
x•. pelo que ouvi. ~o melhor fermento para aumentar o 
holo da produçilo asrlcola. I! o testemunho diuo 6 que 
nós esl;h,·amOJ com uma prcvisilo pc:511imina para este 
uno. de ter uma produdlo ahab.o da quc: tivemos nessa 
íihimn~ anos e hastou o preço da soja e do milho aumen
tar no mercado internacional que nóR tivemos uma am
pliaç;lo da 6rea plantada no Brasil que: permitiu que 05 

tknico5 do Minist~rio da Agricullura prevejam uma 
produção recorde paru esse ano. 

O SR. MARCO MACIEL- Advo1.10 ai~ que. re hou
ver uma politica adequada de preços. nós podc:rfamos 
abrir milo de muitos subflfdio5, e que os&ubs[dios pode
riam ficar restritos para aquc:las d.reas que representam 
aind:~ maior desarh,, como 1: o caso do semi-árido nor
destino. dos cerrados e algumas porçôc:5 do Nane do 
Pai,;, de modo espc:cial da Ama1õnia. 

Concorchmdo com V.Ex•. recunhc:ço que, de fato, o 
maior t-stfmulo quc: o setor pode ter.sc:m lugarl ddvida, 
é ,, pi'CÇ('. F. V.Ex• argumentou muito bem, quando 
exemplili..::uu o que se pa5Sa com o Pais nL-ste instante: 
apesar da5 IC(:as no N'ordestc:. das enchentc:R no Sul, en
chc:nte5 que atinsiram a Arca mais produtiva do no5RO 
Pais, Jrac:aa a pi"CÇ\)S COmpensadOrc:5, foi passivei obter• 
se um:. hoa safra. e jA. prc:vi5Õc:5 do Ministério da Agri
cultura admitem que a safra 83/84 podert, inClusive, ser 
dto 10~~ superior à safra H2/83. E isso corrobora a opi· 
niilu que vem V.E"-' expcnder. neste instante:. 

Pn1ssig:u, Sr. Presidt-ntc:, Sn. Senadores. 
Ainda no atinc:ntc: à poUtica de exportado. 

recomenda-se reduzir c progrc:ssinmente eliminar a sub
tração da renda agropc:.:uária via sobretaxas cambiais As 
c:xponac;i\c:s. · 

IV - No tocante As L"Ondiçôc:R de vida da populaçlo 
rural: 

a) melhorar a infra-estrutura social A disposiçio do 
rurícola, alri:lv~s de inversões, sobretudo no5 Retores de 
c:ducaçãu. Rallde, habitaçio, cultura, rcc:rc:açlo e lazer; 

h) Conc.""ebc:r e apoiar iniciativas simplc:s, de rApida e 
puu"·o dispendic>sa eJI:ecUÇ'iiO de equipamenlot sociait 
de:~~otinados a aglutinar ~'!Jmunidades rurais para o convf
vio e tro":. de opiniões sobre: :~~oua promoçlo, albn de 
pn::Htan:m sc:rviço5 suciais tendente" a reduzir o fosso que 
separa as c:ondi(,"ÕC:S de vida dos habitantc:fl do campo e 
da cidade. 

Sr.Prc5i..Jentr. Sn. Senadores: 
Emb,ua momentaneamente desafogados pela mobili· 

zu.;J.u dos produtores rurais, que refletindo boa5 pc:rs-
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r'C'=Iiva!ll de mercado materiali1.am dc:c:idida intenç;lo de 
plantin. este momento de alivio no sc:tnr, rnsalvadas 
opiniões exaltadas, presta-se oponunamente A rc:flexilo 
5Cn:na. 

t=..stumos numa faflc: de esc:asse.t interna e os estoque-5 
do maior eAportador mundial - os Eslados Unidos -
foram dra5ti~o"3mcntc: reduzidos por efeito5 çon..::orren
ciuis de programas de n!dução e por uma !iCC8. de elevada 
intensidade. 

Sem dllvida os preços estaria em nfveiR 1atisfat6rios 
para 011 produtores, e isso 6 tudo o que impona. de mo
mento, para quem revela tamanha earCncia- como I; o 
ca5o do nosso Pais- de uma pró•ima safra bem sucedi· 
da. 

Entretanto, devemos projetar nossas preocupações 
sohre o futuro, de modo a não reincidirmos em erros que 
BJravam a asropc:c:uliria nacional intc:rmitentc:menle. 
Tai,; c:qulvoc:os freqüentc:mente provocam dC5Capitali
zac:ões bruRCa5, ou mesmo impedem um proc:c:sso saudâ· 
vel de capitalizaçlo, condenando certos produtos e re
siõc:s a desempenhos de baixlssima produtividade:, convi
vendo a1m preços relativos elevados. O quadro ciA11sico 
de subproduc;ilo .:um subconsumo. 

A questãu da qropec:u:lria nacional. Sr. Presidente, 
Sn. Senadores. como liC coloca hoje diante de nós, 6 in
dubitavelmente mc:rtll:c:dora da atençlo sensr..-el das insti
tuições de reprc:sentaçlo politica, porque implica, por 
suas magnitude e eonsequenciu, a necessidade de a 
Naçilu braRileiru explicitar o estilo de dCIIIenvolvimento 
que aspira alcançar nesta íiltima quadra do Rculo. 

Onde pretendemos, nós brasileiros, dentro do panora
ma internacional que ettâ A vista. localizar OH enac:nhos 
motrins do nosso desenvolvimento? 

e «riO que 8 orpnfcidadc do ROSIO sistema manufa
tureiro deriva em muito da pltiant;a do setor agrope
c:uúrio - vocaçiu indc:clinâvel de um paf5 de proporções 
continentais. Mas a wlidariedade, tamb6m neste caso, f 
via de m.t1o dupl:.. Tnda a moderni7.açio e boa pane: da 
autonomia tecn,,lógica que o sc:toÍ' produtivo rural brasi
lc:iro vai conquistando tem respaldo numa huc: indus
trial dh1trsifi.:ada e dinãmic:a, a montante e ajuRante da 
ativid;~de .lf8'mpc:c:uilria. 

Somm uma ec:onomia apenas modt-radamentc: extro
vertida, jâ que as troc:a5 com o exterior airam em torno 
de I~ do no550 Produto Interno Bruto. O esforço da 
agricultura brasileira i=, modus la re•••· comparável l 
norte-americana. Enquanto esta áltima destina 4(R- de 
Rua produção ao c:om~cio internacional, cerca de meta
de do produto sc:torial vai compor a pauta de trocas do 
nnflso Pais, tam~m af mponsabilizando-se por 5~ da 
receita auferida, com pequc:no5 dec:llnios nos 61timos 
anos- nlo pelos volumc:H, que ati: cresceram, mas pela 
queda de prCCr'OS. 

Doutra pa.rte, n;lo se pode nunca perder de vista que 
cerca de Joq. da populaçlo estA radicada nas Areu ru
rais, sem contar as cidades interioranas, computadas 
como zonas urbana5, ma!l cujos habitantes vivem direta 
ou indiretamc:nte vin"ulado,; à economia rural. No mes
mo Rentido, hd que con1iderar a demanda agregada, cuja 
propulsA" tem como eixo motriz a atividade agropc:· 
cu:iria - e no caso brasileiro, com poderes visivelmente: 
anticiclicos. constituindo poderoso refíigio anti
rea:':llosivo. 

Impõe-M:, portanto, ao Poder Exc:c:utivo, al~m du me
didas que wm adotanda em beneficio do ~etor, e das 
proposiç.Jes aqui aventadas, buscar outras capazes de 
romper o bnpaSJC orçamentAria que wnstr'IJlge presen
temente o financiamento do crtdito rural- aspec:to que 
prc:tendn abordar proximamente: estudar entre outras, 
tambt!'m, propostas consistentes 1obre reginnalizaçilo da 
politica agrieola e sua adequaçlo aos macrossistc:mas 
a:ol6gicos: e aperfeiçoar o si5tema de ensino agrlcola: 
fortsleccr Rubstuncialmcnte us prosramu de auistancia 
tec:niea e de cnmunicaçilo rural: apoiar decididamente o 
sistema cooperativista. 
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A l'lOiitica agrlrola, na pritic11, 6 feita no conte11.to do 
cuno píd7.0, formado pdus cond~ imlt&iveis do clima, 
pela instahilidade dos preços no mercado mundial e pela 
in"-onsliincill das politicas c:conómicu interna. Mu 
cahe ua Governo, c: em superior inslli.ncia l ROCic:dade 
bra111ih:ira, esrabc.•ltL'tr t'hjeli~05 e politica de IOJll!O pra1o 
- a exemplo dc: e":onumias mais 3\·ançadas - de modo 
a minimi1J1r incenc:za5, .:ompenRar risc:os, induzir bem· 
e5tar e pro5peridadc: no meio rural. 

Veja-se que os impacto5 de sucessivos surtos de expo.-.. 
tac;ilo na hi,;tória eoonõmica na.:ional tim influenciado 
largamente caractc:riRticas sócio-c:c:onõmicas bêsicas, tais 
como porte e srau de dC5cc:ntrali7.açilo s.ovrrnamental. 
macrolocali7.lUiiiO das atividudes industriais, estrutura de 
posM: da terra. disparidades regionais de renda, distri
buiçilo intc:rpessoal de n."'1da c: de riqueza e hAbito& de 
poup3.nça c: con5umo. 

A retomada do pi"OCC5!i0 de deRCnvolvirnento que:, em 
breve 1c:mpo. estou seguro. faremos, não poderá dilpen
sar urna agricuhura livre das distun,.aa aqui apontadas 
e robustecida pela plena utillzaçilo de suu 1randes po
ten(ialidudes. 

Esta é a arma rodero11a que temos diante de nós. Para 
nos sobrepormos à crise. Para fundar os alicerces de uma 
nova klcic:dade - afluenle, justa c: promis110ra. Muito 
ohritl:ado. 

f-.ra o que linha a dizer. (Muito bem~ Palmas.) 

O SR. PRESIDEI'oTE (Mil"'n Cabral)- Concedo a 
palavra ao nobre Senad~Jr Hel,·fdio !'iunes. 

O SR. HELVIDJO NL":'IIES (PDS- .PI. Pronuncia o 
scsuintc: dis.:ourso.)- Sr. Prc:sidente,·Sn. Senadom, hl 
muitos anos, maili de vinte, começou a caminhada cnm 
\"iRtas A conslruçlo de uma barrasc:m no leito do rio 
Guarib.a5. DllvidiU existiam eum respeito 1 Jocalilaçlo, 
isto i:1 se acima ou abaiao do entilo povoado Bocaina, 
L"Dm o R'pre~~amento, ou n;Jo, das éguas do rio Riachl.o, 
anuenle daquele. 

Foi no tempo do Ministtrio de Viaçlo e Obras Píibli
cas, que determinou a reali1ac;Ao dos estudos indispensá
veis, a cargu do Depanamento ~aC'ional de Obras Con
tru as Seca!ll - DNOCS, com sede: no Rio de Janeiro, c: 
alravh da sua Dirc:toria de Recife. 

Tre& reoomendaçõc:,; t~..::nicas foram A i:poca ofereci
das, representada~ pelas opções de construç;lo da barra
sem nos lugares Jirungil. Curral de Pedras e Barra do 
Gu:.riba~. os dnis primeiro~ a monlante e o óltimo a ju
sante da .:idade de Bocaina. 

Marchas e contramarchas. Pedidos e reivindicações de 
toda sorte, inclu5ive apoiada5, durante alsuns anos, no 
prestfsio da administração estadual. Mais de duaR db:a
das de lutas ininterruptas. 

~ que nlo se reclamava, apenas, um açude píiblico no 
Piaul, mas uma obra que pudesse significar, sob muitos 
a5peclo5, a rc:dençiio de uma rq:iJo. Grande manancial 
acumulado, pc:reni7.açilo do rio Guariba5, aproveitamen
to integral do leito e das va5antL'S para a plantaçio de 
alho. ('Chola, hatat:., leguminosa5 e verdura. sem o peri
ga de cheia!l imprc:,·istas e de5lruidoras, oferta de peixe à 
PDJ"Uia(ilo, criaçllo de empregaR, snbrc:Eudo na asrjcultu
ra, melhoria do regime: plu,·ial da d.rea c segurança no 
sistema de abastecimento d'.igua da cidade de Picos, 
pólo de desc:nvol\'imc:nro daquela microregiilo, eis ata:u
mas das rultes iru;piradur3s da luta desc:n..::andc:ada, ao 
lona" dn,; an,,s, com o objetiv,, de edifiC'açilu do ac;udc: 
B"C'aina. 

1-:m 1981. finalmente. o \lfinistro du Interior- Cc:l. 
MAria Andn:&llil., 5Cn5lvel A permanente reivindic:açin, 
autoriz"u o DSOCS, dirigido pelo Dr. Osvaldo Pontts, 
a ad,,tar as providencias nC4.."eSsâria5 à execução da obra, 
que, ficou logo acertado, seria confiada ao J9 Batalhlo 
de Engenharia e l'onstrudo. com sede am Picos, a 6poc:a 
soh o comando e compc:lCncia proli•ional do Coronel 
llerman Suruqy. 

F:: natural que, \.'Om o inicio da cun1nruc;ilo, muitos 
tr"olnstarnos aparecessem, lipdu1 A vida do rio Guaribas. 
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As lavoura• seriam 1randemente prejudicada~~ duranle o 
temro dat.:,ln5lruçilu, apesar do1 esfurcos em conlrArio. 
O rcndilh3do lapete verde formadl1 peloa canteii'Ui e cul· 
turu.; dive"'a!>, cum ,·inte quilómetros de ex.tcnsl:n, que, 
JU: enfeitau a ruisQem e rcpi'C5Cntava a Rs;unda fonte 
de !i!Uprimento!i e de rC\:eita da área. •ofreria subfltanciai5 
alterm;üe5. Junt'-'!u-~e au quadro a:cral o período, que foi 
prni~to. mas em que poucos acreditaram, de ciDL"CJ anoa 
conseculi"·•JH de SL"CU, e o rio Ciuaribu de hoje ji nilo é o 
mesmo dt cinco anos atrá5. A colméiu de trabalho, fonte 
de pft\duçüu de alimentaR e dt rique1a, esti em expecta· 
ti\o·u. à L>speru da cnnclusi'lo das obras, da normalidade da 
in'tern'' e da volto 'hl'l águas do rio Guarihas. 

l! e:~quu.nto a,:uarda, Rem um minuto de dacrenÇM. 
com a 1'6 que lhe man:a a pel'lleYCrança e a vontade indo
mlh·cl. a p'1pulado ribeirinha exige que a construção do 
uçudt.: Bo.:aina, que vai acumular pouco mais de cem mi· 
lhõe!i de melra5 cOhiL"OS de Agua, nlo sofra parali~açlo. 

Até aqui os serviç05 da edificação estilo acontecendo 
em ritmo normal e segundo as previ&Õc5 estabelecida5. 
Cun50anle informacõcs. que busquei junto ao l• BEC:. 
plxie-se afirmar que as obras atio ligeiramente adianta· 
das e que u etupu pn."Vista para ,, correnle ano ~erA con· 
cluida nos primeiros dias do me, de dezembro próximo 
vindiJUro. 

M.e.\la quardar, puis, o t~nnino da5 obras do açude 
Boco~in:1, pn1gramado pa.ra o final de 1984. Entretanto, 
para que nilo surja ~untratempo, para que a con,:luslo 
nilo !iC'ja adiada. dua11 medidas slo imprescindlveis: a ala· 
ca..:Uo de recurlliO.'i pelo Minislf:rio do Interior. a preços 
illuai5, da urdem de dois e meio hilhôe5 de cruzeii'OI e o 
1rabalho cunlinuo de ~onslruçilo duranle !iete mcse5 con· 
,.ecuti\·os. 

1-:m outras palavras, é imperi01u, na fue de cons
trução dit. parede, que a verba esteja no Banco e os Jet· 
\'iços de edifi,iiÇÕl'\ nilo sejam intenompidos. 

A mohiliza..:ã,, de re!:ur505, felitmente, j6 vai adianla· 
du. O próprio c aluai comandante do~· BEC- Coronel 
C!Jrl~"'!to 1-'~rreira de Souza -já participou de encontros 
de ~ocn·i~;,, em RediC, C\lm representantes do Minis~ria 
du Interior e da Superintendén~ia do Desen\-olvimento 
d'' ~~udeste- st;I>I::~E. na tarefa de dcfiniçlo dos ro
,:ur!KIS indiRpertsúveil. 

Altm dos contatos pcYOais e das liaaeôes permanen· 
t~'i CIJm a5 auh~ridades federai5, hoje de~ejo~ da tribuna 
da Senado 1-'edrral, manift~tar ao Governo da Uniao, 
na5 ps:'i,;oas dct!i Mini!ltrll5 M4rio Andreazza e Delfim 
:'lrrl..:no. do lnlerior c dl'\ Planejamento, respectivamente, a 
11esurança de que os piauiensa da regilo de Pico5 CRpera· 
mos. cheios de !:IJnfiunça, que nio faltem, a partir de 
ahril de 19H4 e durante sele meRS seguido5, 01 dois e 
mc1o bilhões de crun:iroR sem 01 quais nlu se poder6 
rontor com u conclusão, no final do próximo ano, das 
ohra!t de con11truçao da acode Bocaina. 

E o açude Bocaina e a pcreniza,iu do rio Guariba11 
silo c~Cscndai5 para a ativacia do pi'OCCSIO de desenvolvi· 
mento daquela importante rq:ilo do Piauf. 

F.ra o que tinh11 a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

• O SR. PRESIDENTE (Milton (Kbral)- Concedo a 
palavru ao nobre Senador Gastio MUller. 

O SR. GASTAO MCLLI!R (PMDB- MT. Pronun· 
cia n seauinlc di~euno.) - Sr. Pre.lidente, Sn. Senado,..., 

Os ewnumillal brasileiros, Sr. Prt~~idente, Srs. Sena
dores, lulam, no momenlo, pela atualizaclo e revigora· 
meniiJ do currlculo do curso referido. 

O aRsunto L'ltá, atualmente, sendo estudado no Conse
lh" FL'Cfer:.l de Educação. Ao falar, desta tribuna, aobre 
o CilliiJ, viso aplaudir em primeiro l111ar aoa economistas 
que pretendem ver e Rntir atualizuda a preparaçio dOI 
araduado'i. em Ci~ncias Econõmica.s. 

O aluai curriculo, Sr. Presidente. Sn. Senadora, foi 
orJWniJadu hã vinle anos e cata defasado da realidade do 
en11.ino e da prAtica profis1ional na dkada de oitenta. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Dui estilrem DR e':onomista5 preoc:upados com a decislo 
do l'on!ielho Federal de Educli.Çió, que naturalmente 
aprovará um currículo adequado ao1 tempo1 atuaili. 

Tran,;crevo. Sr. Pre~~idente, Sr!io. Senadora, um artigo 
publi<adu da l•vra do l>r. Flliviu Rabelo Voniani, 
mC"mhru do C'on'iCiho FL'Cieral de Economia, que melhor 
do que eu analisa com precido o problema e dlscute KS 

a5piracc'c!io dos eronomislas brasileiros, ali6!1i, justas. 

CURRICl:LO: SUGESTOI:S DE TODO O PAIS 
Balá em trami11.çio no Conselho Federal de Edu

,:a~;ão um projeto de reforma do currículo mínimo 
do curso de gradua..:üo em Cilncia1 Econõmicaa 
que. ao que 1e espera, deverá trazer melhoramentos 
~~tubstanciail cm rclaçio ao curriculo alualmente em 
vigor. E11te llltimo, como se sabe, foi fiudo h6 vinte 
anos e ~ de dria:. fonnas inadequado i5 realidades 
d" ensino e da prlltica profissional da dk'ada de oi
tenla. 

O Conselho Federal de Economia leve um papel 
saliente na elaboraclo do projeto de reforma ora em 
apreciaç.ilo. Jll. em 1979, o Con5elho tinha-te mani· 
feslado a mpeitojunlo ao CFF.; e em 1981, tendo 
um01 comi!ilào de professore5 e profiuionais de l:co· 
nomia, desisnada pelo MEC. elaborado uma ante· 
pr,,po5t:l de reforma. oCo. F. Econ. tomou a inicia
tiu de promtm:r uma di~us5lo ampla desse docu
mento. encaminhando-o aas Conselhos Regionais, 
sindicatos. associaccle1 profi111ionais, faculdades e 
diretóriN académico,; de ~anomia de lodo o Pafs. 
O CIJ. F. Econ. ra:ebeu de volta aJsumaa dezenas de 
crilicas, suptclc:s e oomenlárioa, que foram consoli· 
dados por uma cnmiS!Iio apec::ialmcntc de5ignada 
de conselheiros, a qual submeteu suas conclusões ao 
IX Simp6sio ~aclona.l de Con~elhos de Economia, 
reunido cm Flmianópoli5, em julho do ano passado. 
Das discuasõe!t no SIPiiCE resultou uma proposta 
sub5titu&i\'a de reforma, ratificada pelo Plenério do 
(.'onKiho federal em outubro de 19112, e rem&.otida 
em •~guida BIJ Miniat~rio da Educaçilo. O priJjeto 
remetido pelo M~C ao Conselho Federal de l:du
~~~il\l inlroduz.iu alaumas modiliL."'lC6es na proposta 
:io l'o. F. l::con .• mas preservou a maior pane da1 
inovaçõc5 dela constantes. 

PREOCUP!I.C,:ÃO NO COSSEI.HO 

A preocupaçlo que norteou a1 di11cussôes no im
bito do Co. F. f,çon. foi a de que o novo cunf~ulo 
minimo nlo fo!ile apenas uma outraliata de r6tulm, 
mas contives.!iC elementOI que pudascm induzir ou 
fa!:ilitar a adoçilo de inovações efetivu na prAtica de 
:nsina du matb'ias de Economia. l110 ae ft:.t de 
vária1 fonnas. Por exemplo, introduziram-se ea.pli· 
cil:.menle re.:omendaçõe!l no sentido de que seja ob· 
liCrvadu o necessllrio pluralismo de abordqens 
teórica5 e mctodolóBicas, tanto na orsanizaçio de 
proa:rama11 quanto em sua apresentaclo; de que seja 
privilegiado o comprometimento do cuna com a 
prGblemltk:a econõmica brasi1cira.j e de que nio se 
perca de visla a arliculaçio necadria do económi
co 1.-om o 10eial. A id6ia de que essas rccomen
dacões. sendo inclufdas na Resoluçlo do Conselho 
f'ederal de Educação que fiu a refonna curricular, 
p&MIIm a ter carétcr normativo. Obviamente, tais 
normas nio vilo produzir, num pa11se de mlsica, 
cursos rele'Jantes c bons 'Profasores: o que e1as po
dem fazer ~ fornecer um rapaldo fonnal a inicíati· 
vp5 de modemizaçilo do ensino. Muitas iniciativu 
boas silo, atualmente, abortadas no naiCCdouro pela 
força do imobilismo contido na letra do currfculo 
mínimo ora cm vigor. 

Tamhl!m no pNpóaito de evitar dislorções que 
atualmente coatumam se verificar, prop6s-se um sis
tema de limites mhimos e mfnimos para o des· 
dobramento da!! mat6riaa do currlculo mfnimo. 
a55egurundo-se que o curao se concentre nas áreas 
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básiL-as de formado do economista. Para i110 o 
curriculo mfnimo foi dividido em arupos de ma
ttrial. Assim, as "Matl:rias de t'onnaçlo Geral" 
não poderio ocupar mais do que um• determinada 
pmroi'Çi}n du nlimern total de horaa-aulas do curso. 
Por outro lado, estahelecem-sc limites mfnimos, 
dentro das "MatC:riu de Formaclo Profissional", 
par01 o desdobramento cm disciplinas das mat6rias 
teóriw.!l bãsica11. e tamb&n para a11 mat~rias de For
ma-.;ilo Hi!itórica. Tornou-se ainda obrigatório que 
sej01m ofei'C\.'idas outras diiiCiplinas al6m das resul
lante!t daR matéria,; do ~urriculo minimo, abertas l 
e5,:olha por parte do estudante. 

NOVOS TITULOS 

A que5tio dos litulus dados As matf:riu foi am
plamente discutida: concordou« que tais rótulos, 
ainda que, obviamente, nio determinem o proara· 
ma de ensino, podem suaerir ou facilitar uma orien
ta.;ilo mrn.u de seu contddo. H, por outro lado, ai· 
gume rótulos L'Onsagrado5, estando lradicionalmente 
ligados a um dado c.:ontelldo, podem .ls vCZC5 difi· 
coitar a ad,JÇio de per:s.p~tivas ou abordagens dife
rentes. Houve assim a preocupaçlo de rcbalizar al· 
sumus mali:riu. tend~ havido. por enmplo. loso 
debdte acerca dr Mi~m e Macroeconomia. No pro
jeto finalmente remetido an CFt= .. Macroeconomia 
conservou o rótulo tradicional, maa Microeconomia 
foi subRtitulda por '"Teoria Econômica dos Merca
dos"' - o que prelende indicar que a abordqcm 
convencional dessa matáia nio esgula u poslibili· 
dadc& de an41iK miçrocconõmiça. 

t:'ma outra novidade i: a inlroduçilo de mat&ias 
de C&CUiha pelas faculdades ou departamentos. A 
idéia - jâ adotada em outras in:as de formaclo 
prollssional - ~ que o curriculo mln•mo não ~eja 
um só. mas p0111ou ser at6 certo ponto a.moldado ao!! 
interesses e. \'Ocaçõea de cada inRtituiçlo de ensino. 
Dbsa funna, quatro das matf:tiu do currlculo 
minimo seriio cswlhidas por cada instituiçiiJ, a par· 
lir de uma lista pretiu.da. 

A proposla em aprec:iaclo no CFE inclui tam
bem u e.dgCncia de um trabalho de cuno, como re
qumito de sradUB\,"iD. i-=.Ma inovaçilo 1C rebH:iona 
c.:om a c:onstalacilo de urna defici4!ncia de formaclo 
ba.Jitante p:eneraliada em nossa eatrutura de ensino. 
e que 11e tradut numa baixa capacidade de desenvol· 
ver e expor arsumentos de maneira articulada e for
malmente correta. Tal deficiCncia pode produzir re
sullados npecialmenle dano11os no C8!IO do econo
mista: a preparuçlo ohrigat6ri.a de uma monografia 
de gradua..:lo poderá sem dllvida contribuir para 
minorar es.w: problema. Alf:m disso, 6 óbvio que a 
experiência de pesquisa individual decorrente da 
preparado do trabalho poder6 tarnbim ser de sran
de valia romo treinamento para o exen:lcio profis
sional. qualquer que Rja a área de atuaçio do (UtU• 
ro econllmista. 

J::':m conexão com a preparaçlo do trabalho de 
curso furam introduzidas duu novas mat6tiu no 
curri.:ulo mlnimo: "Tilcnicas de Ptsquiaa em Econo
mia"' e "'Monografia". A primeira objetiva l'amilia
ri7ar o estudante 1.'0lll o instrumenlal búico de pes
quill do coonomi11ta. bem como com fontes de da· 
dos. tá:ni~as de aprc:sentaçlo de trabalhos. ele. 
"Monoarafia" i: uma matf:ria por que prcuupõe 
orientado individual, que devenl nec:easariamente 
ser ofef'C\:'ida pelu instituiçõca de ensino, sendo tal 
encargo incluído nu cõmputo da carga h orAria dos 
profeYoi'CI nele envolvidos. 

A. reforma da curriculo mínimo nla sert uma pa· 
ndef:iu para o ensino de Economia: mas o projeto 
em uamitacila no CFF. api'CIIient'! viriua aapect.os 
positivo5. e foi fru111 de um amplo proc:c:sso de dis· 
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c.11uào e con•ulbl na calesoria. Esrcram~Js agora a 
manifestac;iliJ final daquele Conselho. 

f.ra a que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem~) 

O SR. PR.:BIDI!I>TE (M illon Cobrai) - Concedo a 
palavra ao nohre Senador Carlos AltK.-rto. 

O SR. CARLOS ALBERTO (PDS- RN. Pronun<ia 
o seguinte di~urSC'I.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O a.rt. 165 da Constituição assegura aos trabalhadores 
111l6.rio mfnimo capai. de satisfazer, conforme as con
dições de cada regilo, as suas neccuidades normais e da 
sua família, aiCm de pNibir diatinçilu entre o trabalho 
manual, técnico ou intelectual ou entre 01 profissionais 
FCSJH.'1.1ivos. 

Mas hA casos em que o preceito igualitlrio f: tio d050· 
bedecido quanto o da use=uraçlo da aobrevivlnda do 
trabalhadl)r e sua ramflia. quando a justa pqa salarial 
deixa de existir, pennilidas dislorç(les que repreaenlBm 
saJirios de fome, atinsindo, ademais. o uabalhador 
braçal, de preferblcia, o mais desajudado do Pais. 

Asora mem1u acabamos de receber. do Sindicato dos 
Eslivadom de Areia Brança. GrOSIOS e M~ no 
Rio Grande do Norte, oficio onde se declara: 

·~ nosso tempo de seniço nlo e conlBdo, em 
isualdadc ao do11 marltimo1. Para que V. Ex• faça 
uma anAlise da nossa lituaçio, basta ter cibtcia de 
q11e pm astivador percebe quinze mil cruzeiros mcn
IBis. sa.IArio irrisório, 'Iuc 6. claramente, insuncienle 
para o ICU IU!itento, embora enfrentando as difu:ul
dade~ da pobreza em que vivemos.'" 

Traia-se de uma pap equivalente l quarta pane do 
suldrio mlnimo, anAiosa l.quelaajuda dada pelo Gover
no aos nordestinos que trabalham nas frentes de emer
Fncia. 

O terminal portuãrio onde trabalham os reclamantes 
estA completando nove anos de funcionamento e nunca 
houve a confcrfncia de praxe, do que resulta ficar a clas
se d01 eslivadores sem senhuma proteçio, nlo fiscaliza
da5 convenientemenle suas eondições de trabalho, muito 
menus corrisida a insuport.t.vel pasa salarial. 

Quando iUudam no carrepmento de navioa, um ler

viço pen010 e arriscado. aqueles estivadores recebem 
apenaa dez por c:ento do monlBnte datinado ao Rrviço, 
muito mais vantajosas u condiçlies salariais doa marfti
mos chamados a esse trabalho. 

1-'ala-se muito no principio da isonomia •Jarial, 
cilundo-se constantes apel01 à normas da equidade, 
defendendo-ao, inclusive, o principio distributivo que 
manda conferir a cada qual o mfnimo cabfvel para o 
atendimento das suas necessidades, contribuindo cada 
um de acordo """ a sua capacidade. 

Mas nlo se cumprem essaa normas ideais. mesmo 
quando elas R inscrevem no direito positivo e, auim, ve
mos trabalhadores aanhando a quarta pane do saiArio 
m(nimo, o que siJnirlca. necessariamente, condenA-lo A 
permanente subalimentaçlo e I. morte prematura. 

Hã um setor de f15Cali7.açio no Ministerio do Traba· 
lho. que deve zelar pelas condiçilea salariais mrnimal, 
rcspeii.Bndo-se, ademais. as prec::auç&s da hlsiene do tra
balho. Ao que nos parece, nlo deve eue setor encontrar 
ob11t6.culos para a aplic::açio da sua visillnc::ia em todo1 
os ntabelecimenlos do Paf1. 

Assim, antes de apelar para oaaerviços portuârioa po
lisuares, a que se vincula o trabalho dos estivadores de 
Areia Branca. GTOJJOS e Mossoró_ fazemOJ um apelo ao 
próprio Ministro do Trabalho para que, c:iente da de
niincia que agora veiculamos, providencie na eliminaçlo 
dt:5oa iniqOidade. 

Era o que linhamm a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDI!I'>TE (Millon Cabral)- Nada maio 
havendo a tratar, vou encerrar a presente ICAIIo, desia-
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nand" p11ra a SCS5~o extraordinária a. reali1.ar-se à1 18 ho
ra.• e JO minutos. anteriormente convocada. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dir.cussão, em turno 6nico. do Projeto de Lei da Cã
mara n• 186. de 1983 (n' 1.980/BJ, na Casa de orisem}. 
que retili..:a. sem õnus. a Lei n• 1.053, de 6 de dezembro 
de I91S2, que ""C!IItima a Receita e nu a De~pe58 da Unilo 
paro~ o cxercfcio nnanc:eiro de 1983". tendo 

PARI!:Cf.RES. sob n'S 1.01' e 1.016. de 1983. das Co· 
mbisõe!i: 

- de C-lhllcio e Jatlco, favorlvcl; e 
- de ftaanps, favonivel, com Emendas que apracn-

ta de n .. I o ,_CF. 

Dis~ussAo, em turno único, do Projeto de Ruoluclo 
n• I 16. de 1983 (apresenlodo pelo Comissio de E<:ono. 
mia como conchado de seu Pllrcc:er n• 998, de 1983), que 
au1ori1.a o Governo do Estado de Silo Paulo a elevar em 
CrS 28B.OJ7 .264,28 (duzentoa e oilenta e oito milhõea, 
lrinta e sele mil, duzc:::nlos e ~~e~senta e quatro cruzeiros e 
vinlc e oito centavos) o montante de aua divida conaoli
dacb. lendo 

PARECER. sob no 999. de 198l. da Comis&io: 
- de C...-:lt.lcio 1 J.aca, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
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Discusslo, em primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Senado n• 159, de 1983, de autoria do Senador Passos 
Põrto, que institui o I• de outubro como .. Dia Nacional 
do Vereador". tendo 

PARECERES. aob n•s 880 e 881. de 198l. du Comis
.aeo: 

- de Conadhdclo 1 Judca, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com Emenda que apresenta de n• 1-CCJ: e 

-ele Eduacio 1 Calhlra, favorlvel ao projeto e A 
emenda da Comiuilo de Constituiçlo e Ju1tiça. 

O SR. PRESIDE:IJTE (Millon Cabral)- Ealá cncer· 
rada a ses!ilo. 

Ata da 216• Sessão, 
em 25 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinâria, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 
Presidin~ia do Sr. Raimundo Parenrr 

ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS. ACHAM.!JE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Cilia - Mário Maia - Eunice Michilcs - Rai
mundo Parenle - Claudionor Roriz - Gabriel Hermes 
- H6;1io Gueiros - Alexandre Costa -Joio Culelo
Alherto Silva- Helvfdio Sunes- Joio Lobo- Almir 
Pinto - Joll= Lins - Vii'JIOiO Tlvo1a - Carloa Alberto 
- Dinane Mariz- Martins Filho- Humberto Lucena 
- Mar<"Ondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal Ju. 
rema - Cid Sampaio - Marco Maciel - Guilherme 
Palmeira - Joio Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptisla- PaSIIOI Pôrto- Jutahy Mqalhieo- Lo. 
manto Jllnior - Joio Calmon - José JanAcio Ferreira 
- Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo Ba
dar6 - Alfredo Campos- Henrique Santillo-Gastlo 
Maller- Jo1~ Fraselli- Attonso Camarao- Lenoir 
Varaas - Pedro Sirnon - Octavio Cardoso. 

Novembro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parcnle) - A liSia 
de p~scnc;a aculil o comparecimento de 44 Srs. Senado
res. Hu,·endo niimero reaimenlal. dc:c:laro atK.Tta a ICS· 

oilu. 
Sob a proleç!lo de Deus iniciamos nosso1 lrabalhos. 
O Sr. IY-Secrelário ir i pi'OI.'Cder ll. leitura do Expedien

te. 

t! lido o •esuinte 

EXPEDIENTE 

-MENSAGEM-

no Sftllorl'n<llleate a Repdlllta, - ...,.._...., 
:ltENSAGE.'II ~'9 220, DE 1!1113 

("' 441/ll, • orlpm) 

EA.celentililiimo5 Senhores MembriJs do Senado Fede
ral: 

Nus termos do ()e(:reto-lei n• 2.065, de 26 de outubro 
de 1983 (art. 44). Uliumiu o Governo o compromiSIIO de 
encaminhar ao Senado Federal propo1ta de elevaçio da 
alíquota máxima do Imposto sobre Circ::ulaçlo de Mer
cad"ria5 em doi• pontos perc:cnluais. 

Por a~o."Ordo politico, entretanto, celebrado no Con
sreuo Nacional por oc::asiilo da votaÇiio da emenda de 
autoria do Senador Pasws Póno, estabeleceu-se que a 
alfquola máxima do referido tributo seria majorada em 
apc:nllS um ponto percentual. 

Em consoruincia com aquele compromisso e esse pac
lO polllicn, tenho a honra de submeter A deliberaçlo do 
cgrQio Senado Federal, nos lLTmOS do aniso 23,§59, da 
(•onJiiluiçilo. a anua proposta de reJUiuçlo que eleva 
em um ponto percentual a aUquota m.t.xima do imposto 
50hre operações relativas l circulaçlo de rnercadoria5, 

Brasilill. 24 de novembro de I 98l. - Jtrio Flpolndo. 

E.M. n• 16l 
I:m 2l de novembro de 1983. 

EA.celenLissimo Senhor Presidente da República 
. Temos a honra de submer.er A elevada consideraçio de 

Voslil. Excelência o anexo antcprojeto de rcsoJuçio, ele
vando. para as operações internas e interestaduais, a ali
quota máxima do imposto sobre operações relativas l 
circulaçio de mercadorias (ICM). Nele, d.o mandda1 a1 
aluais aliquotu para as operações de exportaçlo e para 
as operações interestaduai& que destinem mercadorias a 
C'dnlribuintes para fins de indu1lriali1.açio ou comerciali
zaçlo. 

2. Os Estados e Munic:lpios se acham em Rrial difi
culdadc5 financeiras para cumprir aa tarefaR que lhes 
competem na admini1traçilo pública. Toma-se impres
c::indivel, ponanto, fortalecer sua arretadaGlo. e um dos 
instrumenlu& adequados 6 a elevação da alrquota mú.i
ma do !CM. 

3. Com efeito, medida dessa natureza, ao tempo em 
que provocu.rA aumcnLo na receita dasc tributo, amplia
rA a ma55a. de recanos financeiros dos Estados, com re
nexo5 imldiatos para u finanças dos Municlpios. pani
c::ipanlCS que silo de vínle por cento do produto da arre
oadaçlo do !CM. 

4. O artigo 44 do Decreto-lei n• 2.065, de 26 de ou
tubro de 1983, dispôs que no prazo de 20 dias, contados 
a partir da data da aprovaçlo do referido decreto-lei, o 
Exc::clentissimo Senhor Presidenlu da Rep6blica encami
nharia ao Senado Federal proposta de aummto de dois 
pontos perc::cntuais na aliquota mbima do ICM. o que 
equivaleria a elevá-la de 1611. para 18"-. 

5. Entretanto. nas neaociaçc}ea ciue antecederam a 
votação da emenda constitucional relatada pelo Senador 
Passos PórlO. foi acordado com as lideranças politicai 
que a referida aUquola detteria w flXBda em 17'fl. para o 
eaerc::lcio de 1984. 
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6. De t."On5e(I:Uinte e lendo em "'ilta o di.sposlo no§ S9 
do arlip:o 2~ da Constituição, suge~ 11cja propOIItd ao 
Senu!.lo Federal a elevaçlo da aliquola mixima do ICM. 
nas nrcraç.)t.:s i1ternas e interestaduais, mediante a ne· 
ccssãria modific:ac;ilo do disposto no item I do artiJo I' 
da Re;olu.;i\n n• 129, de 28 de no"·emhro de 1979, moc:li
r~eada pelot. ReuJI~lu nt 7, de 22 de abrll de 1980, de 
modo a aMCgumr uma aliquota de dcze!illletc por cento 
no exercício finan~:eiro de 1984 e quintes. 

Apro\"~itamo5 a oponunklade para reiterar 11 Vossa 
F.xceltncia o~ protestos. do nosso mai,; profundo ~pei
lo. - Aarõnlo Delfim Netro, Ministro-Chdc: da Secreta
ria de Planejamento da Pre5idtnc:ia da República. -
Moll_, fedelrodo N611np- Mi•iolro da FolCnd•. in
terino. 

PROJETO DE RESOLU('AO N• IZ3, DE I!IBJ 

Elevo a .U.•ob 0111•1•• da ~-. ape
raçileo nlall•u • dn:ulaçla do 010rndarlu. 

Art. I• A a1iquota millr.ima prevista no item I do arti
go I• dil Resolução n' 129, de: 28 de novembro de 1979, 
ser& de I~ Cdeze~~Cte por cento). 

Arl. 2' f.sta re!iOiuçêo entrari em vigor na data de 
sua puhlic:Hc;ilo. 

LEG/SI • .f('AO CITADA 
DECRETO-LEI No 2.065, DE 26 DE OUTUBRO DE 

1983 

AI..,.. o lealllocio da I_.. de Reada, dl.,ao 
.,,,. a ...,... .. ,._ ... alapSsreoltleodals,-. 

os pl'ftlacileo ... emprfod- da SI- flaaacelro 
de Habllaeio, oollre a ....Wo da ..... daooalllrlas e ... _ .. __ .... 

Art. 44. ~o prazo de 20 {vinte) diu, a partir da data 
de aprovado deste dQ:'rcto-lei, o Presidente da Repdbli· 
ca encaminhará ao Senado Federal proposta de aumento 
de dois p~.Jntos pcrc:entuais na allquota do Imposto aobre 
CiraaJKÇi,, de Merc:adorias (ICM), nos termos do I S• do 
artigo 23 da Constituiçio Federal. 

tih Cumi.•I<Ms dt COIUI/Iulcdu r JIIJII/fO, dt Eco
m»nla. d~ Municlplo." ~ d~ FIMIICQJ.} 

OFICIO 

Da Sr. ~ .... - ..... u a ..... o1ao Depacadoo, ..... 
•labaado l revllio da Sonada aa .... rafou ltiOIIIIe projo-
111: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 
l!llll 

(N• 41/83, ao e-ra ._ .,.._l 

A-lu o Sealm Pnlldenle da Repolblka a 
-·-da Pais, em •111111 aliciai l Repolblka u 
loU•Ia, oo .... .., da prlmelno ... _ da e do 
feverelrodei!IIW. 

O Cnngre5so Nacional decreta: 
Arl. I• Fica o Presidente da Rep6blica autorizado a 

au5ent:u·se do Pais, no decurso da primeira quinzena do 
més de rcverciro de 1984, para visitar I Repllblica da 
Bollvia a convite do Governo daquele Par.. 

Arl. 2• ~te Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua puhlicaçilo. 

MEI'iSAGEM l'i• G6, DE 19113 

EXL'Cientlssimos Senhores Membros du Congreuo Na~ 
cinnal: 

Convidou-me Sua Exc:el~nei• o Senhor Hernln Silos 
Zua1.o. Presidente da Repdblica da Bolivia, para uma vi
sila or~eia1lquele Pais, a rea.limr-ae na primeira quinze. 
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nu da mCs de fc't-erciro de 1984, em data5 a serem mal\:a
das no p:riodu entre 0111 di:ui 7 e 12 daquele rnõ5. 

Na orortunidade. serão examinados temas de inten:=r 
" das rehu;õe:a entre os dois pai5es, bem L"'mo a5pect.Os 
reh:vanle'i da conjuntura internacional. 

"''"' md~linA.vel dcvc:T de iloCC:i\iu o nohrc: conv1\e, n
nh,,, em ~.:umprimc:nto ao que: preceituam os ans. 44, in
~I.St1 III, e 80 da Cnn1tituiçito, 10licitar ao Coqrus50 "'li· 
cionul a nL'\:c:ssAria autorimçilo para au~c:ntar-me do 
Pai11. n11 mendonado perindo. 

Brasília. 22 de novembro d.: 1983. -Joio •lpelnda. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Raimundo Parente I- Do Ex
pediente lido '-"ODSta o Projeto de De&::reto Legislativo n' 
40, de 191t3 que. de aoordo com os arts. 100, inciso I. 
it.:m IIC, e III. inciso I, al(nea 1 do Regimento Interno. 
.ser(a remetido Ü!i Comi111stlc:!l de Cumnituiçiu e Justiça c: 
de Relações Exteriof'Cli, de,-endo ser submetido A delibc:
ra~ilo do Plenirio após a Ordem do Dia, em vinude do 
que 5e acha previsto na alinea a do inci10 11 do an. JRR 
da Lei Interna. 

O SR. PRESIDE~E (Raimundo Paronlel- Sobre a 
me5a, rtt.~uc:rimentn que vai ser lido pelo Sr. 1'
Sc:<:retârio. 

f. lido o ac:auinte 

REQL'ERIME:>ITO N•ll65, DE l!llll 

Rc:quercm01 urgincia, nos termo1 do an. 371, alrnea 
""b'' du Rc:g.imc:nto ln\erno, para o Projeto de Lei da Câ
mara n' 170, de 1983 (n•986f83, na Cua de origem) que 
c:ria o Quadro Permanente da Sc:cretH.ria do Tribunal Re
gional l:leitoral do E.stado de Rondônia e di outras pro
'"idincias. 

S. lu das Se .. il<s. 25 de novembro du 1983.- ARnal 
Jure•• - Hu•berto LHtlll.. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - O ,._ 
querimento que vem de ser lido sc:ri objeto de delibc:
raçiu. apõ111 a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

O SR, PRESIDE~E (Raimundo Parenle)- Passa
se;! 

ORDEM DO DIA 

lleml: 

lliliCus!iiiJ. em turno llnico, do Projeto de Lei da 
C:im•ra n• I K6. de 1983 (n' 1.980/83, na Cua de 
origem), q!.le retin.:a. sem cSnus, a Lei n' 7.053. de 6 
de dezembro de 1982, que '"estima a recc:illl e liu a 
desrcsa da Unilo para o exerclcio financeiro de 
19R3". tenda 

PARECERFS,oob n .. I.015 ei.OI6, del983,das 
ComissbH: 

- du CUIIIhllçio e J•llca, fovorivel; e 
- de FIIIIIICU, favorivel, com Emend111 que 

aprcsc:nta de nts I a 5-CF. 

Em discussão o projeto c: as emenda& em turno ónico. 
(Pauli. I 

':\lilo havendo quem queira discuti-los. declaro-a en
cerrada. 

Em vot.aÇio o projeto Km prejulzo das emenda•. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pennllneçam Mnta

dos. (PauSII.) 
Apr..,,·ado. 

r: o sea;uintc:. o projeto aprovado 
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PROJETO DE LEI DA CAMARA 
!'i• 186, dol!llll 

I•' 1.980, na Ca• do ar1..,.1 

Retlllca, •• h••· 1 Lei. .. 7.o5l, M 6 de .,. 
lelllbro R 198l, •u 111111•• a Rerella e fixa a Der.
- u L' alio paro o Enrelcla flaoncdro de 1!1113". 

O Congresso !'lrlacional ~rela: 

Art. I• Fica retificada. sem õnus. a Lei nt7.05l. de 6 
de dezembro de 19R2, que ··estima a Receiaa e fixa a Dei
pesa aa Unilo para o Exercício de 1983", no SC:Juinte: 

ADE~ DO 

21100- Encaraos Oerais da Unilo. 
2802 - Rtk:unos sob Supc:r,·islo da Secretaria de Pla

nejamcnto da Prc1idõncia da República. 

2802.152110312.580- A&list~ncia Joinance1ra a t.nt•
dadcs atrav&l do Con50lho Nacional do Serv1ço Social, 
conforme Adendo. 

onde sele: CrSI.OO 
BAHIA- Salvador 
A•sociaçio Cultural e Educacional da 
Bahia (Sendo 245.000,00 pora Bolsas do 
esludo) 245.000,00 
Leia-R" 

"DISTRITO FEDERAL- BruDio 
Centro de: Atividades Anlsticas e 
Culturais do CEUB - CAC (Sendo 
40.000,00 para Bolou de Estudo) 40.000,00 
Centro Educacional Maria Auaüiadora 
(Sendo 205.000,00 para Bolsas de Estudo) 205.000,00 
Onde se li; 

CEARÃ- Arorobo 
Centro Educ:acional Monsenhor Jc* 
Barbosa (Sendo I SO.OOO,OO para Bol'"s de 
f.lludo) ISO.OOO,OO 
Leia-se: 
CEAR.i,-AraiObo 
SDI.'iedllllc: Hospitalar Podre Diooisio 150.000,00 
Onde sei~: 
CEARÃ- Brejo Sanlo 
Prefeitura Mu.nicip11l de Brejo unto 
lSendo 300.000,00 para Assiatincia 
Educacional) 300.000.00 
Leia-se: 
CEAR.i,- Pedra a,._ 
Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
(Sendo 300.000,00 paro Assistência SOI.'iai)JOO.OOO.OO . 
Ondc:flele: 

CEARÃ- F-Iou 
Aero Clube do CearA 200.000,00 
Leia-se: 
CEARA- Fonoleza 
Aero Clube do CearA 

MATOGROSSO-Clda .. 
Cua Maria Au.ai\iadora de: COJ.ip6 da 
Pont.e (Sendo I 50.000.00 para Bolsas de 

so.ooo.oo 

Estudo) 150.000,00 
Onde sele: 

CEARA-Crllo 
Prefeitura Municipal de Crato (Sendo 
ISO.OOO,OO pora Bolsas de Estudo) ISO.OOO,OO 



SS66 Sibado 26 

Leiac: 

CEARÁ -llnjoSaalo 
Prefeitura Municipal de Brejo santo 
(Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) 150.000,00 

Ondeoele: 
CEARÁ- MarrlniMIO 
Prefeitura Municipal de Morrinho& 
(Sendo 50.000,00 para Assist~ncia Social)50.000,00 
Leia-se: 
CEARÁ- Marco 
Prefeitura Municipal de Marco (Sendo 
50.000.,00 para AllistCm.ia Social) 50.000.00 
Onde ~e li: 

CEARÁ -l'lu&id 
Prefeitura Municipal de TiansuA (Sendo 
100.000,00 para A11isttncia Social) 100.000,00 
Loia-se: 
CEARÁ- Comoubol 
Prefeitura Municipal de Camaubal (Sendo 
100.000.00 para AssistCncia Social) 100.00.00 
OndeaeiC: 

DISTRITO FEDERAL- Brulllo 
Centro de ERiiino Unificado de Brasflia
CEUB (Seodo 50.000,00 .para Bol1a1 de 
Eatudo) 50.000.00 
Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL Braolllo 
Centro Assistencial e Educacional 
Planalto (Sendo 50.000,00 para Bolsas de 
Eatudo) 50.000,00 
.Ondcael6: 

DISTRITO FEIJLRAL- Brulllo 
Instituto Madre Blandina, mantida por: 
Conarepçlo das lrmis do Sqrado Co
raçlo de Maria - Prov. Bra1ileira - Belo 
Huri•.onte - MO (Sendo 86.000,00 para 
Bol .. s de Estudo) 86.000.00 
Leia-se: 
DISTRITO FEDERAL- Braollla 
Colqio Saarado Coraçilo de Maria 
(Sendo 86.000.00 para Bolsu de Estudo)86.000,00 
OndeociC: 

MARANHÃO- Yhórlo do Moorlm 
Hospital e Maternidade de Aliete Belo 
Martins 100.000,00 
slo RaiiDIIIIodD MoopHiru 
Lip de Proteçio e Assistenc:ia • Velhice, A 
Maternidade e A lnflncia 50.000,00 
S..toHeleu 
Allociaçlo Cultural Recreativa 
Beneficente Nezinho Soares 30.000,00 
RlaeUo 
Auociaçlo de Protoçlo A Maternidade e A 
lnfincia de Riachlo 30.000,00 

Instituição Auistencial No111. Senhora do 
~tuo Sooorro 30.000,00 
Pednlru 
Ginisio Gonçalves Dias (Sendo 30.000,00 
para Bolsu de Eatudo) 30.000,00 
Colqio Correia de Ara6jo (Sendo 
100.000,00 para Bollas de Estudo) 100.000,00 ............. 
Centro Arlfstico Primeiro de Maio .50.000,00 
l.olsDOBIIOpll 
Grupo Eacolar Botei (Sendo 30.000,00 
para Alli1111tência Educacional) 30.000,00 
Leia-se: 
PARAIBA-CUIPiooGroode 
Fundação Univonidade Resional do 
Nordeste (Sendo 450.000,00 para Bolsa de 
Estudo) 450.000.00 
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Onde sei~: 
MARA~HÃO-Po-romo 
A!IIOCiaçlo de Proteçlo à lnflncia e 6 
Maternidade de Parnarama 50.000,00 

LuiiDo•lapn 
Ambulal6rio de enfermagem Bom Jcsu1, 
Lufs Dominsua - MA. Mantida por: 
Auociaçlo de Proteçlo e Assistl:ncia I. 
Maternidade e .l lnflncia Luis Domingues30.000,00 
Lo10doJunco 
Clube Esperança das Miles Junooenocs 30.000,00 
Gr'IJ .. 
Eacola Gonçalves Dias (Sendo 50.000,00 
para Bolsa de Estudo) 50.000,00 
DomPednl 
Sindicato dos Trabalhadoras Raraia de: 
Dom Pedro 50.000,00 

Cunonpa 
Santa Cua da Misericórdia de Cururupu 
Obru Sociais da Paróquia de Cururupu 
lareja Cristã Evanplica 
Associaçlo de Proteçlo a\ Infãncia e 
Anistencia .l Maternidade de Cururupu 
Borio do GroJ•• 
Paróquia de Barlo de Orajaú 
Obru de Auistencia Social da Paróquia 
de Santo António de Barlo de Grajall 
Caixa do Pobre 
AliO Pomolbo . , , 
Eacola Normal de Alto Pamalba (Sendo 

50.000,00 para Bolou de Eatuda) 
Leia-se: 
MARANHÃO-Burht 
Prefeitura Municipal de Buriti (Sendo 

550.000,00 para Alliotcncia Social) 
Ondeoele: 

MISAS GERAIS- Dl•lndpollo 
Fundaçlo Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras (Sendo 250.000,00 para 
Bolsa• de Eatudo) 
Leia-te: 
MINAS GERAIS- Dl•lndpolls 
Fundação Educacional de Divin6polis-

FUNEDI (Sendo 250.000,00 para Bolsas 
de Estudo) 
Ondeselt: 

MINAS GERAIS- Poropçu 
Prefeitura Municipal de Paraauaçu 
(Sendo 180.000,00 para Bolsas de Estudo) 
Leia-se: 
Minas Gerais- Crtlltlaa 
Prefeitura Municipal de Cristina (Sendo 
80.000,00 paro Boi.., de Eatudo) Cdrnp .. _J_ 
Prefeitura Municipal de Córreso de Bom 

Jesus (Sendo 100.000,00 para Bolsas de 
Eatudo) 
Onde se !C: 
MINASOERAIS-Luohrl 
Prefeitura MuRicipal de Lambari (Sendo 
150.000.00 para Bollas de Eatudo) 
Leia-se: 

MlllõAS GERAIS -Belo Herl100te 
Unilo UniversiiAria de Nea6cios e 
Administração - UNA (Sendo 

50.000,00 
30.000,00 
30.000,00 

30.000,00 

50.000.00 

50.000.00 
50.000,00 

50.000.00 

550.000.00 

250.000.00 

250.000,00 

180.000.00 

80.000,00 

100.000.00 

150.000,00 

150.000.00 para Bolou de Eatudo) 150.000,00 
Ondeaeli: 

MINASQERAIS-Peo•AI .... 
Eacola Ptratt (Sendo 50.000,00 para 

AYistmda Educacional) 50.000,00 
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Leia-te: 
MINASOERAIS-PI ....... obo 
Prefeitura Municipal de Piranguinho 

(Sendo 50.000,00 para Bolsu de Eatlldo) 50.000,00 

Onde sele: 
MinBI Gerais- Belo Horbanle 
Conselho Particular Vicentino No~~a~ 
Senhora da Boa Viagem (Seado 
100.000,00 para Auistl:ncia Social) 100.000.00 
Cnzllla 
Prefeitura Municipal de Cruzilia (Sendo 

400.000.00 para Auiltl:ncia Social), !Sen-
do 100.000,00 paro Bolsos de Estudo) 500.000,00 
Leia-se: 

MINAS GERAIS- Cnlzllla 
Prefeitura Municipal de Cruzilia (Sendo 
100.000,00 para BoiiBI de Estudo) 100.000,00 
Golllflo 

Sindicato Rural de Galil~ia 500.000,00 
Onde se li: 
MINAS GERAIS- P-Te11110 
Escola da Comunidade: NoSlia Senhora ~a 

Glória (Sendo 200.000,00 para Boll05 de 
Estudo) 200.000,00 
Leia-H: 
MINAS GERAIS -Belo Horlzoate) 
Misslo Ramacri11na J.OO.ooo.oo 

Ondeocl6: 
PARAIBA- Potoo 
Sociedade de Proleçio e Assistencia à 
lnfãncia (Sendo 1.800.000,00 para AS6is
lência Social), (Sendo I. 700.000,00 para 
Boloas de Eatudo) · 3.500.000,011 
Leia-M:: 
Paralba- Patos 
Sociedade de Proteçio e Auistincia à 
Infãncia (Sendo 400.000,00 para Al!liltb· 
cia Social), (Sendo 800.000.00 para Bol>as 
de Estudo) 3.500.000,00 
Ondc5e li: 
Parani- Curitiba 
Coltsio Madre Anatólia - ,...,!IOCiiiÇio 
da Imaculada Virsem Maria (Sendo 
30.000,00 paro Bolsas de Estudo) 30.000,00 
Leia-se: 
PARANÁ- Corhlbo 
sociedade Educacional de Tuiuli (Sendo 

30.000,00 para Bollas de Estudo) 30.000,00 
Onde se li: 
PARANÁ:.... Corltaa 
Fundaçlo Eacola Superior de Citncias 

Comerciais -· FESCC (Sendo 
2.198.000.00 para Auiotl:ncia · Social), 
(Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de 
Estudo) 4.396.000,00 
Leia-se: 
PARANÁ- Curl ... o 
Fundaçlo E1e0la Superior de Cienc:ias 

Comerciais ·- FESCC (Sendo 
2.198.000,00 para Assistencia Educacio
nal), (Sendo 2.198.000,00 para Bol10s de 
Eatudo) 4.396.000,00 
Onde H li: 
PARANÁ.:_M.U....Uoi-1 
Prefeitura Municipal de Mandaguari 

(Sendo 300.000,00para A11illên<ia Social) 300.000,00 

Leia-se: 
Poraú-M..._ 
Prefeitura Mu.niepal de Malinhos (Sendo 
'!00.000,00 para Auisttncia Social) 300.000,00 
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Onàe5Cli:: 

Puaalli- lreta•• 
Prefeitura Municipal de lrelama. tSendo 
400.000.00 para .o\s!.i!!otCn..:ia Snciah ~oo.oou.oo 

L.eia-~e; 

PARAI'OÁ -JondialdoSul 
Prefeitura Municipal de Jundiaf do Sul 
(Se-ndo 400.CkX».OO para A!isi·ni=ncia Social I 400.000.00 
Ondesclé:: 
PARA SÁ -IIII- Ferraz 
Prefeitura Municirul de Barboza Ferra7 
(Sendo 400.000,00 para As!n!lthcia Social) 400.000,00 
Leia-~e: 

PARANÁ- Allamin do Panllll 
Prefeitura Munactpal de Altamira do 
ParanA (Sendo 400.000.00. po~.m A,;sistCn-
c•a Soc:iall 400.000,00 
Onde se li:: 
PER!IOAMBl:CO- Aareolloo 
Sociedade Beneli"-cnle Joio Guilherme 160.000,00 
llllrn .. G•blnba 
Fundacio de Ampard à Saúde e l:!ducaçãu 
do Povo de Barra d.s Guabiraba 200.000,00 --Fundaçio de Ampa.n> i Saúde e Educa..,i.o 
do Povo de Bezerros 300.000,00 
Lcia·oe: 
l'enlamltaeo- Caru1ru 
Sociedade de Proteçiu e As1islência Social 660.000,00 
Onde se li:: 
RIO DE JANEIRO - Sio Pedro da 
Aldelo 
Instituto de Proteçào e Assisténcia l 
Criança de Slo Pedro da Aldeia (Sendo 
30.000,00 para AosioiCncia Suc:iol) 30.000.00 
Sio Joio do Mertll 
Unilo Espirita Beneficente da Viraem 
lm11Culada Conceição> - t;EBIC (Sendo 
30.000,00 para A"iotfncia Social) )0.000,00 ...... 
Llons Clube de ltareruna (Sendo 
30.000.00 para Aasi~téncia Social) 30.000.00 
SÃO PAULO-Lorena 
Colqio Sio Joaquim (Sendo 50.000,110 
para Auiolência Social) '11.000,00 
Leia-se: 
PARAIBA- Serra Brooco 
Sociedade de ProteÇio e Assis~ncia l 
lnllncia Joaquim Gaudencio 140.000,00 
Ondo1<lê: 
RIO DEJANEIRO-IIoperuu 
Instituto Cultural e Beneficente l:!r11mo 
Brap (Sendo 100.000.00 para Bollas de 
Eatudo) 250.000,00 
Leia«: 

Rio dt Janeiro -ltaperuaa 
lnstituto Cultural e Beneficente Erasmo 
Braga (Sendo 100.000.00 para Assistincia 
Social) 250.000,00 
Onde se te: 
Sio Pa•lo - Santol 
Col6jjio do Carmo, Santos - SP 
Mantida por: Provincia Carmelitana de 
Santo Eliu, Rio de Janeiro- RJ (Sendo 
845.000,00 para BoiiBS de Elludu) 845.000,00 

lAia-se: 

SÃO PAULO- CObalio 
Assuciaçlo Educacional do Litoral 
Sanllsta - Af.LIS (Sendo 845.000,00 para 
Bulsa• do f.otudo) 84~.000.00 

An. 2t üta lei enLra cm viJor na data de sua publi
caçi.o. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ào 11) 

Art. ]Y Revoaam-se a.s disposições em con\rlrio. 

/.liGISLAÇ.-10 CITAD.! 

LFI ~· 7.053, DF. 6 DE DEZEMBRO DE 1982 

E .. lmo a Recello e flxa a ~do llolio ,.n 
o Exerclclo flnoncetro de 1983. 

O Presidente dil Repllhlica: 
Faço saher que u (."on&rcss.o Nacional decreta c: eu 

sanciono a !e&Uinte Lei: 

ADES DO 
2ROO- Encargos Gerais da Uniio. 
280: - R~ursos aob Supervillo da Secretaria de Pla

nejamento da Prcsidtncia da RepUblica. 
280l.I5RI0312.580- AssistCncia Financeira a Enti

dades atravb do Conselho~~
ciunal de Serviço Soc1al, con
forme adenda - CrS 
3.500.000.000,00. 

BAHIA 

Sol•-

- As!IIX'iaçl\l Cultural e Educacional da 
llllhi• (Sendo 245.000,00 para Bolou àe 
F.studol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.000,00 

CEARÁ 

Anloba 
- Centra Educacional Montenhor JoK 

Barbosa (Sendo 150.000,00 para Bul· 
••• àe Esludo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 

BnjoSaalo 

-Prefeitura Municipal de Brejo Santo 
(Sendo 300.000,00 para Assistl:ncia 
Edu.ca.::ional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,0C 

Oalo 

-Prefeitura Municipal de Cratu (Sendo 
150.000.00 para Bol1a1 de F.otudo)... 150.000,()[ 

FOrloiOU 

- Aero Clube do Cear6 . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 

'MorrlabDI 
-Prefeitura Municipal de Morrinhas 

(Sendo 50.000,00 para Assistõncia 
Social) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 

l'IMpo 

-Prefeitura Municipal de Tianaua 
(SCIIdo 100.000,00 para A11i11enoia 
Social) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IOO.OOO,OC 

DISTRITO FEDERAL 
lratlla 

-Centro de Hnsino Unirlcado de Brunia 
- CEUB (Sendo 50.000,00 para Boi· 
... de Eatudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 

- Instituto Madre Blandina mantida por: 
- Congreaaçl.o daa lrmils do Saarado 

Coraçiio de Maria - Prov. Brasileira 

Sãhado 26 SS67 

- Belo Horizonte - MG. (Sendo 
86.000,00 para Bolou de Elludot 86.000,00 

MARAI'OHÃO 

Aula Pomalba 
- Esc:ola ~ormal de Alto Parnalba 

(Sendo 50.000,000 para Bolsa• de 
E51udol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.00 

llllriodeGnQú 
- Caixa do Pobre ...........•......•. 
- Obra11 de Allistencia Social da 

Paróquia de Santo Antonio de Barlo 
de GrajaU .......................... . 
- Paróquia de Barlo de Gr1Qa6 ...•.... 

50.000,00 

50.000,00 
50.000,00 

··············································· 

c ........ 
- AI!IOCia.;io de Proteçio a lnfincia 
A.asistbcia a Maternidade de Cururupu 30.000,00 
- lsreja Cri11i E••ns&lic• . . . . . . . . . . . . . 30.000.00 
-Obras Sociaia da Paróquia de 
Cururupu ................... 30.000,00 
- Santa Caasa de Misericórdia de 
Cururupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 
-Sindicato Rural de Cururupu (Sendo 
30.000,00 para As11is~nc:ia So.::ial) . . . . . . 30.000,00 
Dom Pedro 

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Dom Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,()(1 

Gnjad 
- Elcola Gonçalves Dias (Sendo 
50.000,00 p•r• Bolsas de Esludo) . . . . . . 50.000,00 

l.qodoJunco 
-Clube Esperança das Ml.c:s Juncoensc:s 

LuiiDomlo-
- Ambulatória de Enfermq;em Bom 
Jesus. Luiz Domina;ues, mantida por: 
As!iOc:iaçlo de Proteçlo e Assist6ncia a 
Maternidade e Infância Luis Domingues 

30.000.00 

- Luis Dominauc:s - MA . . . . . . . . . . . 30.000,00 

················································ 
-Grupo Escolar Botei (Sendo 30.000.00 
para AssistCncia Educacional • . . • . . . . . . 30.000,00 

Parnarama 
- Assoc:iaçla de Proteçlo a Infância e a 
Matc:rilidade de Pamarama ......... . 
-Centro Anlstico Primeiro de Maio .. . 

Pedreira 
- Colqio Comia de Aralljo (Sendo 

50.000,00 
50.000,00 

100.000,00 para Bolsai àe Elludo) . . . . . 100.000,00 
- Ginbio GonçalvOI Diu (Sendo 
30.000,00 para Bollas de Elludo) • . . . . . 30.000,00 

.Riacllio 
- AISociaçio de Proteçio a Maternidade 
e a lnO.ncia de Riachlo . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 
-lnstituiçio Assistencial N~ Senhora 
do Perp&tuo Socorro . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 

Santa-· - Associaçlo Cultural Recreativa 
Beneficente: Nezinh\l Soam . . . . . . . . . . . 30.000.00 
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SloRoJ .. odoU.Mooploelru 
- LiJa de Proteçio o Allislincia a 
Velhice, a Maternidade e a lntãncia . . . . 50.000,00 

Vkdrfo u M•rl• 
- Hospital o Mau:roidade de Aliete Belo 
M•rtins . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 

MlouGirolo 

- Conaelho Puticular Vicentino Nossa 
Senhora da Boa Viaaem (Sendo 

100.000,00 para Allisthcia Sociol) • • . . 100.000,00 

- Prefeitura Municipal do Cruzilia 
(Sendo 400.000,00 para Alliatlncia So

ciol) (Sondo 100.000,00 para Bol111 do 
&tudo) • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . 500.000,00 

- Fundaçlo Faouldado do Filooor~a, 
Cilnc:iu o Letras (Sondo 250.000,00 

poro Bolsas do l!otudo) . . . . . . . . . . • . . • . 250.000,00 

- Prefeitura Munioipal do Lambari 
(Sendo 150.000,00 para Bolsas do l!otudo) 150.000,00 

-Prefeitura Muniçipal de Parquaçu 
(Sendo 180.000,00 para bol111 do l!otu· 
do) . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 

-Eicola da Comunidade Nossa Senhora 
da Glória (Sendo 200.000.00 para Boi· 
au de l!otudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 

1fr l!ooola Ptratt (Sondo 50.000,00 para 
Assistencia Educacional . . . . . • . • . • 50.000,00 

PARAIBA 

Patao 

················································ 
-Sociedade do Protoçlo o Allillinoia a 
lnfiocia (Sondo 1.800.000,00 para Auia
tlncia Social) (Sondo 1.700.000,00 para 
Bolsas do Estudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000,00 

i>"AR."AN-;.······································· 

················································ Ia-Ferraz 

- Prcfoitura do Bubosa Ferraz (Sondo 
400.000,00 para Aosistencia Sociall . 400.000,00 

c.llllla 
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- Col6tlio M adro Anatólia Aosociaçio da 
Imaculada Viraem Maria (Sendo 
30.000,00 para Bolou do l!otudo) . . . 30.000,00 

-Fund.tçlo E.ocolo Superior do Ciinciu 
Comoreiais - FESCC (Soado 
2.191.000,00 para Alliltencia Sooial 

(Sondo 2.198.000,00 para Bolsas doEs-
tudo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4.396.000,00 

lretaiiB 

- Prefeitura Munioipal do lrolama 
(Sondo 400.000,00 para Alliotenoia So-
oial) . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . 400.000,00 

Maodaparl 

- Prafoitura Municipal do Mandasuari 
(Sendo 300.000,00 para Alliltlnoia So-
ciol) . • • . • . . . . . . • • . • . . . . • . • • . . . • . 300.000.00 

PERNAMBUCO 

-Sooiodado BenoriCOnte Joio Guilherme 160.000,00 

-Fundaçlo do Amparo l Sa6do o 
Educaçio do Povo da Barra do Guabi· 
raba . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 200.000.00 

·-
- Fundação do Ampuo l Sa6do o 

Educaçio do Povo do• Bezerros . . . 300.000,00 

RIO DE JANEIRO 

ltapenna 

-Lions Club do ltaperuna (Sondo 
30.000.00 para Auiotencia Sooial) . . . 30.000,00 

Slo Joio ~o Morltl 

· ~Ü~i~· &~iri~~ ··~~fici'e~~~ 'd~ 'Vi~···········' 
Imaculada Conceição- UEBVIC (Son-
do 30.000,00 para A11istência Social) 30.000,00 

&h r.dr;;,i~ Aw •.......................... · ... · 
················································ 
-Instituto de Protcçio e A11islencia a 
Cria~ de Slo Pedro da Aldeia (Sendo 
]0.000,00 para Allistlncia Sooial) . . 30.000.00 

················································ llaparana 

-ln1tituto Cultural e Benefieente Erasmo 
Brap (Sendo 100.000,00 para Bolsas do 
l!otudo) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 

SÃO PAULO 

················································ Lonoo 

················································ 
--Colqio Sio Joaquim (Sondo 50.000,00 

para Alliotenoia Sooial) . . . . . . . . . . . . 50.000,00 

-Colil!io do Carmo, Santos - SP 
Mantida por: Provlncia Carmelitana de 
Santo Elias, Rio de Janeiro - RI (Soo- . 
do 845.000,00 p•ra Bolsas do Estudo) 845.000.00 

················································ 
(Às Comulii<s rk CGIUIIIIII~ t Juslira o dt Fl-

llllllftU.J 

O SR. PRESIDE:IITE (Raimundo Parente) - Vo
taçilo, em aloho, das 11111endas. 

Os Srs. Senadores que a1 aprovam queiram permane-
cer sentildos. (Pausa.) 

Aprovadas. 
A matéria vai A Comilllo de Redaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Puonto) -I-2: 

Di~euuilo, em turno llnico, do Projeto de Rcso
luçio .. 116, do 1983 (apresentado pela Comiaslo 
de Economia como COhCiuslo de seu Parecer n• 998, 
do 19113), que auiDri"' o Go"'rno do filado de Slo 
PKulo a elevar om Cr$ 288.037.264,28 (duzentos e 
oitenta e oito milhc1e5. trinta e lele mil, duzentos e 
•senla e quatro cruzeiros e vinte e oito centavos) o 
montanle de aua divida consolidada. tendo 

PARECER, oob n• 999, do 1983, da Comillllo: 
-de Cllllllhldo • .ludcll, pela C&Jnstitucionali

dadc e juridi~idade. 

Em discullllo o projeto. (Pousa.) 
Nio havendo quem queira diliCuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em YOI.aç:lo. 
Os Sr5. Senadon."' que o aprovam pennaneçam aenta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comisw de Rodaçio. 

i: o seJuintc o projew aprovado 

PROJETO DE RESOLt;ÇÃO 
:-l• 116, DE 1983 

Aotoriza o G-roo do l!otodo u Slo Paalo a ole
Yir em CIS Z88.0l7.H4,211 (dozoatao e-e oito 
•llllit1, trlata e Mie •ll,lluzeahtl e llllllltl e ... Iro 
enzelros e tlate r oito cealatot) o monlaate R -
dMda Cllllllllldada lntoma. 

O Senado Federal rHOive: 

Art. I• F: o Governo do Estado de sao Paulo nos 
t~mos do an. 2• da Resoluçlo n• 9l, de li de outubro 
de IQ7ft, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de aua divida consolidada interna em Cri 
:!88.037.264,28 (duzentol e oitenta e oito milhõe.ci. trinta 
e sete mil. duzentDi e sessenta e quatro cruzeiros e vinte e 
oilo ~;entavos) corrr.spond~rnae ai20.08S.08 ORT~, con
siderado o valor nominal da ORTN de CrS 2.398,55 
(dois mil, trezentos a noventa c oito cruzeiros e cinqUen· 
l8 c cinco centavos) vigente em outubro de 1982,alim de 
que possa contratar um emprtstimo de ig'ual valor,junto" 
1 C~:~ixa Eeonõmica Federal, mediante a utilizaçio de re
cuno5 do Fundo de .4.poio a.o Dclenvolvimen10 Social 
- F AS, com a fiança a ser prestada pelo Banco do Esta
do de Sio Paulo S.A .• destinado ao t6nnino de obns que 
permitiria a melhoria e ampliaçio de divenas entidades 
hospitalares sem fins lucrativos. naquele F.stado, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
lil no rapet;l:ivo prcx.'eslu. 

Art. 2• Eita Raoluçlo entra em vi&or na data de 
sua publicaçio. 

O SR. PRESIDE~ (Raimundo Puonto) -IIMI3: 

Di!iCussAo. em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n• 159. de 1983. de autoria do Senador 
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P.o~5Sm Põrto, que institui o I' de outubro como 
''Dia Sacional do Vereador'', lendo 

PARECERES. '"h n'•· 8HO e 881. de 1983. da• 
Cnmi~.s: 

- de Coudhllcio e Jlllllca, pela constitucionali
dade e juridicidade. com Emenda que apresenta dt 
n' 1-C<.'J; e · 

-de F.d1eaçio e C'lltura, favorável ao projeto e 
à emenda da Cnmi1silo de Constituiçilu e Juaaiçu. 

Em di5C:'uuil'" o rrujeu' c a emenda, em rrimeiro tur
no. (f1'ol usa.) 

Nilo havendo quem queira dik:'uti-los. declaro-a en
cerrada. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
05 Sr5. Senadores que o aprovam permaneçam senta.

do5. (PUU!iól.) 

Apmndn. 

f! o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 159, DE 19113 

l..r.ltul o I• tle eur.bro como .. Ola N•doll•l do 
Verador". 

O Cunare!L'Iu Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o I• de uuluhro instituído eomoo ''Dia 
Na..:ional do Vereador'', 

P..migraf~ lini'-'0. Nes5C dia. as Gimaraa e Prefeituras 
MuniciraiR rromoverão ini~iativas que, de qualquer for
ma, comemorem a elem~ridc. 

,.\rl. :!C' Esta Lei entra em ''isor na data de sua publi
co~du. 

Arl. Jv Revogam-lie aa; disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDI!NTI! I Raimundo Parente)- F.m vu
ta~ilo a emenda. 

o .. Sr5. Senadores que a apro\l'am permaneçam senta
dos. (Pilusa.) 

Aprovad''· 
Arrovada a emenda, a mat6ria \l'ai 4 Comisdo de Re

daC"ào, a fim de ser rediJido o vencido, para o segundo 
turno regimenlal. 

-=: u seguinte a emenda aprovada 

EMENDA· CCJ 

DC-51: ao purág:rafo 6ni'-'O do arl. I' do projeto a ...... 
1uintc redaçào: 

"Parãsrafo dnico. Nesse dia, as Cãmaras e Pre
feiturllli Municipais poderio promover iniciativas 
que comemorem a efemi;ride." 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente!- Essota· 
da a mat6ria da Ordem do Dia, pas~a-se i. aprcciaçlo do 
ProjL"I.U de Decreto Lesislativo n• 40, de 1983, lido nu 
Expediente, que, nos termUi res;imenlais, deve ser discu
tido e votado nesta oportunidade. 

DiliCUR5ilo, en1 turno 6nico, do Projeto de Dccre
lo Legi5lali .. ·u n• 40, de 1983 (n' 41f83, na Câmara 
dos Depulados), que autori1.a o Senhor Presidente 
da RepLiblica a au5entar-se do Pais, em vi!iiita oficial 
à Rep6hlica du Bolfvia, no do.::ur10 da primeira 
quin.Lena du mi.'5 de fevereiro de 1984 (Dependendo 
de p:II"C\.'CI'C5 das c~miMões de Conslituiçio e Jus
liça e de RciBÇÕCI Exleriorcs.) 

Solicito do nobre Scnad~r Aderbal Jurema o parecer 
da Comiulo de Constiluiçlo e Justiça. 

O SR. ADERIIAL JL'REMA 1 PDS- PE. Para emitir 
parea:r.)- Sr. Praidente. Srs. Senadores: 

O projetu de dcçreto leaislativo sob exame. orisinârio 
da Cãmara do1 llepuladm, encaminhado com a Menlil-
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@Cm n• 426/U. aut~riza o Senhor Presidente da Rep6bli· 
..:a u au~entar-sc do Pai ~~o, entre 7 a 12 de fevereiro prõxi
mtl futuro, para reali1ar 'lisita ta Repíihlica da Bolh·ia. 

2. ~a mcnsUJcm dirigida ao Con1reuu ~a~ional, 
W~licnta u CheJe de l::51adu o indcclinivel dever em que se 
5Cnte de a~o."Citar o c:~lR\I'ite que lhe foi feito pelo Presidente 
da nação \'ÍJ.inha. or11utunidade em que Krilo encami
nhadtl:tlo temu de intelbK: das n:Jaç..les dolllj d~i5 paises c 
asreclu!l n:lc\·antcs da oonjunturu nucional. 

J. [m su;a tramitação pela ('ãmara dos Deputado5, 
foi o projeto eummadu pela douta Comisdo de Consti· 
tuiçào e Julili!fol daquela Casa, que u considerou CLlRRtitu
Cillnal, juridiL'U e de h1\lt técnica lcgililath1u. A111sim, ~ahe
n,,s, t.lt"''oÓ, apreciar-lhe ,, mérito. 

Ora, nada mai5 imp.,nante, hoje e sempre, para estrei
tar w ,·inculu'i entre o5 Estadm' e \lli povos. que a mulli
plicuçil,, de ,,;onliltOS em h\dO!I 05 nfvei!l, C~mpetindo ao 
Presidente da Rcp6hlit-a. como Chefe de ERtado, a con~ 
duç;J.o da politica externa do Pul5, com a rolaboraç3o do 
Conp,m;!lo ~acinnal. devem ser con"-edidaR loda5 aR faci~ 
lidude0ro - como a licença congre111sual ..::unstitucional
n1ente exiaida- puro1 que ele pn!iiSU se desincumbirdesse 
importante aspecto de sua5 alrit'lui.,;õ~. 

4. Ante o e"'po1to, opinam01, no mé:rilo, pela apro
vuçAo do projeh', por oponuno e convenienLe. 

O SR. PRF.SIDENTE (Raimundo Parente)- Solicito 
uo Senador Man:o Macicl o parecer da Comissln de Rc
luC'õei F.xu:riores. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - Pli. P•r• emitir 
pan:c:er.)- Sr. Prcsidenle. Srs. Senad~res: 

Chega ii L"Sta Cas;:J.. paru os lin!io previllil05 005 anisos 
44, inciRtllll, e 80 da Constituição, o Projeto de DC\:reto 
Lcgisluti\O n• , de 19tl3, que autori1.a <'Presidente da 
RepUblicil a au~ntar-"'c do Pais ·•na primeira quin1.cna 
do mêli d~ r~vcrciro de L 9R4, em datus a serem marcadas 
no reriud,, entre os dias 7 e 12 daquele mCs". 

[!iclun.'\.'C S. 1.!1!.• nu Mun!!iapm n9 426, de 22 de no
\"Cmbro de 1983, que a \iagem programilda dL"CUrre de 
L'\\m·ite rormulado pelo Senhor Hcrmún Siles Zuazo, 
Pn:sidentt: da República da Boli .. ·ia. para .. ·isitar aquela 
Dilc;ào. ~a llpurtunidadc: aproveitarão o5 Cheres de esta
d,, para examinar "temas de interes!iC das r~laÇÕC111 enlre 
0.11 dois paise-., bem como aspectos relc\·anlc5 da L'URjun
turu internacional''. 

A cada diu torna-se mais rrcqCJente.c; e imponantes 
para '' futuro dil humanidade e o bom relaLionamento 
entre os po,·os us ~ntratos diretos entre Chefes de Esta
do. Nu particular do hemi&lirio americano seria deapi
ciendo enfalitar a rele,·ãnLia que upre!iC11ta o harmónico 
e fraternal entendimento que deve reinar entre os aover
no da regiilo. A. Bolívia 1: um pafs com o qual h iatorica
mente mantemOJHIIi mai.H cordiais relaçiles. havendo per
feita L'Oncnrdância quanto à5 id~ias c principias reitores 
do ronvivio internacional. 

Ne5ta!ili condições .: lendo em vista as penpeL"Iivas que 
abrem um entendimento entre Chefe~ de etilado para o 
progi'Ciiso e de,;cnvol,·imcnt~ dos mpcc:tivos povos, en
tendemos oportuna c L"Onvcniente a viagem que o Presi
dente João Bapti5ta 1-'iaueiredo pret.endc realizar ao \·izi~ 
nho Pais. 

Anlc o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 
de Decn:t'' l.eaislativo. 

O SR. PRESIDI!~TE (Raimundo Parente)- Os pa
receres liio fu"·orâveis. 

Completada a inslruc;io da mat6ria, proccder-ac-á a 
sua aprec:iuçil.o. 

Em discuRsa,, o projeto. 

O Sr. J""' Fnpllf- Sr. Presidente, peço a podavra 
fiara diRcutir a mat6ria. 

O SR. PRESIDNETE (R•imundo Parente) - Con..,. 
do a pa.lavra ao nobre Senador JosC: fo'raplli, para discu
tir a mati:ria. 
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O SR. JOSf: FRAGELLI (PMI>B- MS. Para discu
tir. Sem I'C'Visil~ du orador. l - Sr. Prc:!iidcnte. Srs. Sena
dores. 

Apena11 pouca11 paluvra5 a respeito do convite feito 
pelo 1-:Xm• Sr. Presidente da N.ep6blica da Bollvia ao 
Chel'c da !'rlaçil,, brasileira. 

Voto com !io~:lliRfaC"dO e tamhem com esperança de que 
a!ia visita pc15$a se transrormar cm aiO!i concn.'l.o5 que 
venham estreitar a~~o n:lac,'Õa entre ''5 dois países. Sou de 
um r~tado rronteiriço à Bolívia. Sa!ilci numa cidade ape
nall a I~ km d,, Arroio Conceição que, naquela altura do 
pantan11l mato-pn1111~nsc. Repara a Bolfvia do Brasil. 
Pt'rtanhl, a!ii minha:~~ silnputias pelo povo b~liviano slo 
velhas c nascida5 na minha meniRIL'C. E5ta nil11 seria uma 
ra..:;i,, Ruliciente para que ~u deseja5!1C um SUL'CI50 com
pleto, nesse contato entre os Chefn daR duaa; naçôe5. 

1-:u l~mbrava outro dia que h;\ maior nea:uidade, des
tacada illiú!i por diplomatas e polftico~~o brasileriOA no 
pa,sado, d~ o Governo do nOASo Pais procurar contatof! 
mai!i freqílcntes e C!itabeiC\.-er n:lllC'ÕC's que efetivamente 
p.l"1."13m mtcgrar. em tod\.'1:~~ oa; planos, os povos 5ul~ 
americano!i, prmcipalmcntc aqueles em que.~~endo medi
terr:ineus. como t" meu E!iitado, a Bolívia e o Paraguai, 
o Brasil tem interes!ie5 maiorc5 c aiC mesmo intcres5C5 es
pedlicoR. 

.'\ Rvlh·ia, Sr. Pre!iiidcnle, Srs. Senadores, de tal manei
ru é 1mportanle paro1 a (k.lliticd nacional, no conlincnte 
11ul-americilno, t:~uc ,, Brasil construiu uma estrada de 
ferro .:arissima .. &\ "·isã\.'1 do estadista Getúlio Vars.•s fu 
com que Sua l::::xL-eli:ncia lllnças:~~C ~s lrilho!ii, liaundo mi
nha cidade de Corumbá à cidade de Santa Cru1 de la 
Sierra, que C Cllnhecilla comu a capital de loc.lo o micnlc 
boli\iunu. 

Sr. Presidente:, Sn. Scm1don.-,., C51i1 ferrovia estA. aus 
r'''ucot~, dC\:uindo por que nilo tem rentabilidade. 

[u quis U!itudar, e ali.15 CHtudei. a. pnssibilidade de o 
Bruliil importar petróleo boli"·iano, pelo meno!i para a 
Area mato-grussc:n!iiHC, h11je 05 doi5 Esuadus, Mato Gros
so c de Mato Grosso do Sul. TodaR a5 informações que 
pude cvlher no ~1ini!ittrio da!ii Minas e Energia foram 
conlr4riaR, mas ainda nilo estou inleiramcntc conforma
do. Mato Gm5111'\ c Mato Gnl5So do Sul poderiam ser, 
muno p\.'l:~~osivelmente, ilhil!iile\:ldO!ii pelo petróleo bolivia
Rl'· de maneira ate mail econ,jmica do que o petróleo 
vindo das Arábiaa, que atraves5a mares c oceanos paua 
~o:hegur à:~~ nossas cosias atlãnlicas, e ainda tem de percor
rer doi11 mil e tanlos quilümetros, de Santos, do Rio de 
Janeiro. dos no5505 ponos allinticos, enfim, al6 As rron
teir3!ii intericnes d11 Pafs, noR doia E5tadol de Mato Oms
lO e Mato Gro!l'iO do Sul. Só a eoonomia que se JilCsse 
do L"Omhustivc:l gaslo ne55C transporte. parece-me que 
valeria a pena um esforço maior do Governo brasileiro 
para poder neJ:ociur com a Bolfvia o fornecimenlo de pe
tróleo. 

Eu, há unos, jd vilo Li 7 ou 8 anos, como Governador. 
fa1endo uma visilil a Santa Cruz de la Sierra, indaguei do 
Vice-Presidente da Yaeimientos Petrolifcros Bolivianos, 
que corre5ponde a nossa PETROBRAS, Re poderia for
necer petróleo au Brasil, ele me di55C que nilo, porque ae 
a Boli,·ia. com 5uasja..:idaa.tiveuc de abastecer o merca
do hra'lilciro. em lrh ou quatro anOR !iiUaa; I'CliCrvas csta
rium eSJI;otada,.. 

Apenas para. Ma lu Grosso e Mato Grosso do Sul, eu 
acho que é: um nesócio viAvel, sobretudo para dar c:onsis
tCncia cx:onümica ii Ferrovia CorumbA-Santa Cruz de 
la Sierra. l'ti.o é preciso o gaa;tu, 8 dCiipesa enorme que 
exiju a construçlo de um oleoduto e lambém do gasodu
to projetado. 

Se para fornecer o petróleo apenas pura Mato Grosso 
pudásc:moa ativar a Ferrovia Corumbi-Santa Crur de 
la Sierra, .cria extremamenle van1aj010 para a BoJivia e 
para o Brasil. O p10duto já foi alt proaramado, mas 
nilo conhecu bem quais os óbices que surgiram para pe
dir u fomoc:imenlo eretivo do gãs boliviano para o nouo 
P.o1i10. 
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O Sr. Almlr PJato- V. Ex• mr permite um •P~Jne'! 

O SR. JOSt FRAGELLI - Pois nlo. 

O Sr. Almlr PlahJ- Ex:Uamente quando V. E.t.• csta
vu falandl" do a:ou1uc.luto da Bollvia para o Brasil, cu li al
auma coiliil mbre a deteetizaçi.o do Ps do Juruã. E.ntilo. 
u distância da 8olivia pata Sl\o Paulo e para o Rio de Ja
neiro é bem maior do que trazendo esse ps lá do Jurui, 
14 du Ama.cõnia. 

O SR • .JOSt FRAGELLI - Do Juruâ a~ onde, Ex"! 

O Sr. Alalh- Plldo - AI~ Sio Paulo, Rio de Janeiro. 
ccrh>, passaria por, Corumh:i tomo t natural. 

O SR. JOSt FRAGELLI - M .. olhando o mapa, vi· 
11ualizando o rnaptl. parece-me estranha a informação. 

O Sr. Almlr Pinto- Sio tri!l mil quilõmcti'OI, pouo 
adiantar a V. Ex• 

O SR. JOSt FRAGEW - Porque o &is boliviano 
que viria para o Brasil é: ali de Robort, e Robore ~ meio 
c.:aminho apenas entre Corumbi e Santa Cruz de la Sier
ra. A distância de Rub.>R ati: Silo Paulo, numa aimplcs 
ulhada rum1 o mapa dos doi5 paises, parece-me que de IA 
a São P"o~.ulo deveria M:r uma distãncia maior. 

O Sr.Aialh- Plalo- Eu qucriadÍllera V. F.••que apc
nall li a notícia. l:::11tou faland,, que ao invés de trazer eiiC 
liÍS da Bolivia.jé que tem011 em Juru4 e tamh6m noutras 
p:il'lft do Pará, seria muito mai& fácil fazer a conQ."Çio de: 
Já para Riu de Janeiro~ Siio Paulo, talvez porCorumbl. 

O SR, JOst J'IU.GI:LU- Concordo eom V. E••· O 
runto que estou abordando nlo ~ bem eA!Ie. 

Quem ati infunnar à CaKa que o sãs boliviano j6 ~o 
p.ãs que ab5tece Mato OroliiiU. pelo meno5 Mato Cirossu 
du Sul e acredito Mato Gros!IO do Norte, atraves daque-
114 ferrovia. l:.u veio sempre pu&arc:m os vaal:les pr6pri05 
de '-'OIIduçio de (lês provenicnla da Bolfvia. Quer dizer, 
i!i!kJ jf1 deu uma maior ecunomic:idade. disam01 assim, 
um maior rendimenhJ à ferrovia Corumbi-Santa Cruz 
de La Sicrr.s. 

Se a isllo se acrescentasse: o transpone de: petróleo. 
acho que n6s dariamoa inteira consistCncia financeiro
económica a essa ferrovia da maior importinc:ia para o 
Bralil, porque falta apenas um pequeno trecho de Co
chabamha, vencendo as alturas dos Andes para fazermos 
a liJação Santos-Árica que seria a qunda arande lrans
continental na Am~rica do Sul. Falia apenas um peque
no trecho para completar alisado Santos-Árica, o que 
seria de: c:nonne vantBBem para o Brasil, sobrerudo para 
as nUSiiWJ inchlstriuR, porque nóa teríamos um aceuo 
mai11 ec:un6mico. mai5 fAc:il. um acesso permanente para 
Hli nossas indllstriM n.lo s6 no mercado boliviano como 
no mercado de todos os paÍICS do Pac:lfu:o. desde: o Chi· 
le. Peru, Equador. Colômbia. etc. 

Ent.iu. Sr. Pre11iden1e. eu fac-o e11e r6pido pronum:ia
menta - sei que nito teria nunca o alcanec que: eu &Dita
riu qur tivCIIC de cbc:gar ao Senhor Praidentc: da Rc
públit"a, lembrando que se Sua F...:c:elincia pudase. nme 
encontro eom o Presidente Siles Suazo. abordar esses 
ponlu~~o concretas e um intereimbio de maior est.reita
mC"nlo de relaçiJn ccondmicaJ mtre os dois palses, sc:ria 
altamente JX15itivo, sobretudo - permitam-me um pau
cu de: C(!Oismo- para o meu Estado. Mato Grosto do 
Sul, e para o Estado de Moro Cirosso. 

Entilo, smtaria. tambhn. que o Senhor Presidc:nlc: da 
Repilhlica abordusc: e de5,;e snlilçi.o, se pusslvel, com o 
Chefe da: ndo boliviana, aos outros acpectos lnteMirt
cando os contatn5 c:ulturai11 uom uma troca. de anudantc:l 
brasileiros e balivianoa., que: jA se faz. mas em pequena 
C5alla, porque&. sobrecucto eua apro~:imaçlio intelectual 
e. vamoa di;,.er, tamhim afetiva. entre dois povoa que 
criam laços que se tornam fortes e indisoiCiveis. Pude 
conslalar na BoJivia quantos c quantos amigc.J!IIIemos na-
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qu.:lc pai5. Bolivianm que ctlud.aram no Rio de Janeiro 
em Sio Paulo e mesmo em Mato GroSiiO, tanto na Uni
vc:rsidude da Selva. du nos11a querida Cuiahil, como na 
l"nh·er5idade Fcder.·d de Campo Grande: militdre:S tanl· 
~m. por clcmplo. o Comandante de Roborc era um en
tulliilllta do Brasil, um amigo da nossa Naçilo c de che
cou a ser uma .alta patente na Bolfvia. E:s~ laços cultu
rai~~o. C!l~ laço11 afetivw. silo da maior impnrtã.ncia. N'ào 
silo apcna11 importante• 05 a5rectos materiais da econo
mia. das linançar do com&<:io. ma:s, lilmbé=m, devemos 
proporcionar fa.::iJidadC"'. Cada VC1 maiOI'CII, para que:. 
1ohrcludu os boli\'iunos, pnuam vir ao BrDil. No ano 
rarad<1, hli doi5 anos. m11i5 ou menos. eu nilo t:onsegui 
m~:~tricular dois bolivianOI, ape~~ar da boa vuntudc: mani
fcsludu pelo Reitor da Universidade de Bra"'llia. 

Uuuve. realmente, imp~ilh011 que n:lu puderam ser 
supcnldl>s. Sr. Pre5idente. De\.·erlamos ter convi:nios que 
pudeSiiem fa.cilitar a \o'inda de estudanles bolivianos lo 
Bl"'.allil. para as no!ilias univcn.idadcs. Acho que iSIO IC· 

riu ... 

O Sr. Almlr Plolo - Na ~ .... mililar .. iSie. 

O SR. JOst J'IU.GELU- Nalrea mililar uiste. E, 
por i~. n65 temm uma pn11içllo farte na Bollvia. Eu nlo 
qlle'ro entrar em ou1ros detalhC5 pnHtic011 e at~ polltico
militarell que poderiam ~er abordados. O avanço da Ar
gentina na Bolfvia i= muito Q:Jnhft'ido_ 11obrerudo atravCs 
de ferrovias. A Ara:entina penetrou na Bollvia e tinha, 
uti: hú poucos an01 atris. uma a~C:CndCnda absoluta 
sobre ,s:overno r povc.• bolivianos. que passaram a J&.-r 

compensados de uns eno11 pura c4. Na ~poca do presi
dente Mhdici. o Governo brasileiro fez uma politica de 
apro1imação basumtt inlercssanle para o no.uo Pais, 
hWõtundu dizer que. naquele ano que fui l Bollvia, se nào 
me engano, fim de 72, o Baneo do Brasil tinha lido o de 
maior movimento de dcpósilc>i no capital boliviana. 

Enfim. os aspee:I05 110h o5 quai1 podem ser encaradas 
as relações entre 011 dois paisa; siio ric:o11, Sr. Presidente e 
Sn. Senadores. slo n:"dlmerne promissores. dia:amo1 a1-
11im. futuroso5. Acho que a1a apro~:imaçlo nlo devia ser 
apena:i. disumiJS as1im, protocolar ou diplomiltica, de 
troca de amabilidades. cordialidacb. Deveriam dCM."Cr 
os doi5 Pres.identes ao fundo da5 qumê5cs que, de fato, 
intci'CSIIIam •s duas NuÇbcs. e, sobretudo, ao Brasil, con
Jiderundo que a Bolívia ~. de f11to. ~omo Clissc: um dos 
no150s maiores Oeo-pollticos. MArio TnvaRSOS. a Bolf
via ~o c:oraçilo da Amirica do Sul. E 6 atrafts de5te pafs. 
que realmente dettm o nó das comunicaçlles entre o 
Atlintico e o Pacifico. n6s devemoa ex.c:rcer uma pulftica 
CI'C!ICCI'IIC: de penetrado. ou de aproximado. sobretudo, 
com ar Naç<~es do Pacifico. 

Vejo, portanto, Sr. PI'CIIidente e Sn.. Senadores, com a 
melhor da1 esperanças essa visita do Senhor Presidenle 
d:1 Rep6blka. fazendo um apelo para que nlo fique ape
n~ nas superficialidades. nas resth··idades, como apa.r
teia com oportunidade o Senador Joio Loho, ma1 que 
dl=sça As profundezu11 do exame daquelu quatõe~ que. 
de: rato. interc:ssum ao futuro próximo, e mamo ao futu
ro remoto da Rnll•ia e dn Bra•il. F.u daqui mando. como 
Purlumc:nl;lr. se me é possrvc:l. o meu abraço fraterno ao 
povo boliviano, com o qual nós convivemos ali na fron
teira de Corumbâ, de PLK.-rto Sulln:.~: c de Quijarro, nós 
c:nnvivemo11 como verd11deiros irmllos. 

Era o que linha a dim. (Muito Bem!) . 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conli· 
nua cm discu1sio o projclo. (PauKB.) 

Nilo havendo mais oradtlrel, encrrro a di~C:Ussi.o. 
Em vutac:l•o o J1rojeto. 

O Sr. I-Fn-- Sr. Pmidenle, peço a pala>ra 
para eneaminhur a votaç:lu. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Pareftte)- Con"-c
do a palavra ao nobre Sr. Senador llamar franco. para 
encaminhar a vota~iio. 
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O SR. FrAMAR FRANCO (PMDB- RJ. l'iJra enca
minhar 11 vntução. Sem revisão dn orador.)- Sr. Pre5i· 
dente e Sn.. Senudore"'. vou srr breve. Sr.' Presidente, a 
Ca5il jã c:llnhe-.-e ii minha fH"Miçào, posiçllo. inclulli\c. não 
vou me cansar d.: repetir. defendida rcln noss,, liilUdOJio 
Nilo C"oelho. 

Vl:joi que u Scnald\'\r Josi: t'rattclli tC\.'"CU amsidcra.ções 
judiciosas. Fel. uma profunda anailisc - eu diria -
sócio-eroní,mica dn que a Bolr\·ia representa paru oBra
sil. 

Entretanto. Sr. Pre5identc, o que diz a M'-"11Sagem Pre
sidencial, que pede: licença? Como todas Wi UUifõlll. nada! 

l::'lt.:in: 

'"Na uportunidade serão examinadi)S os temu de 
intci'Cisc: da5 rch:l'w"Ücs entre os dois pal5rs, bem 
como aspc.::tus relt.:Vumes da '-"Onjuntura inl"-rnacio
nal."" 

Sr. Presidente:, o Senado da RepUblica, mais uma vt'7 .. 

vni permitir uu Senhor Prelliidentc da Rq'ICiblica viajar. 
E, eu diria. sem qualquer menosprero. sem qualquer 

outro~ ordem de idi'ia11: Hi se vai novamente 11 IJ05ll'' Pksi· 
dcn1e! F.. novament.:. o CongreSJIO Sacinnal c, particu
larmente o Senudo da Rep\lhlicu. niiu snbe, coutamente, 
o que o Senhor Prbidenlc vai f11L.:or na 8 ollvia, com1, não 
1uube. Sr. PI'C'IIidente, o que o Senhor Pre5idrnte da Rc
pilblicol fu. em relaçil.o aos paiscfo africanos. 

Em alenc:ilo ao nobre 1idtr do Governo. não vou pc."
dir vcrificnçlo de 1p0nm1, mas quero dei11.ar bem .:Iam. 
uu nobre l.íder do Oovernu n~la Ca•a que, mais uma 
VL".I.. com a coopc"riU,·ào dot Opt~Ricilo brWiilcira, "'iii-se: 
permitir ao Senhor Pre5idente da R"1'6blica auK"n&ar-•e 
do Pais, porque se pedí!illemos a verilica~:ilo de lfiOI'II•• 
nesta noite, evidenlemenle Su~l l:'llt'Ch~ncia n.iio chefaria, 
jamais. à Bullvia. 

Não vamos pedi-lo. mas queremos mai!i uma va. Sr. 
PrcJidcDit, rqistrar o nc111so prol~lo. a no.ua inliUil
fu~:Ua com a própria Mesa Din."lora, que nilo permite:, 
nilo sei porque:. Sr. Pre5idc:nte. nilo !iCi se culpa das (.•o

nti.v.bes permanentes, ou liC: t:uJpa du allil direçilo do Se
nado. que o nosso projCUJ. que determina quu o Senhor 
Prc~~oidente da Rep6blica pre111e informações ao Congre~
•o Nac:ional. nicJ atjl •"OtHdt.l pelo Plenário do Senado. 
lamento. Senador Jusi Fraaelli. e V. E !C• tem inteirara
zio. V. Ex• fel ccJn5iderações imponantlliliimus. mas elas 
irão K" perder no Yalzio do Plenít.rio du Srnado. Quandu 
Sua l:::.x.celi:ncia. o Senhor Presidente: d;• Replihlica, che· 
pr du Roll\·ia. nio 1erem05 informados. nem atravéi de 
um minirrclatório. oomo atii uoontecc:ndo ~~,p,nra, na n."
ccnte viagem que Sua Exccli:nciu fu 1101 paRI ufric::an,,s. 

Portantn, Sr. P"'-"'idcntc:. qu.:ru que fique rcgi11trad,, '' 
meu voto aJnlr6rio, que noliJ pedirei verificaçl:lo de....,. 
._ em atendo ao n"hre Uder, Senador Ad~o.-rbul Ju~ 
ma, nu C!'perança de que au nm. volvc:rmm 19R4, a l.ide
rançll do CiiJ\·crno poA.Iill permitir aquilo que também IU· 
nhnva o Senador Nilo Coelho. que o Senhor PrC!IIidcntc 
da Rcpilblicu pres1e ao Parlamento brulliileiru algulhml 
cxplic:açôes. que 11ua fxccfCncia fe~ cu que deixou de fa
rer. o que Suu F.x""Ciência imuJinuu e o que deiA.OU de 
imaJinou, pan1 que n;lo fiquem('ll apenw; em fralft.""i va
ziull, fra"'l."'i 'iollas. Nàn adianta, por ex.emf'IO. u nobre 
Relator Marco Madt.:l dizer do tk'm rel••cionamentn m
Ire os povos. Ninguém é cuntra Clllie bom rclaciunamcn
lo. mas acho que uamhCm o Scnndor Man."l' Maciel, pnr
quc tenho \'i~~otn !'IUII atuu~:lio na Comi~~osàn de Relu.;ik"l 
J:,teritlrc"'. quer l'l~tr bem infnrmadn. E \'anhlS aprO\·ur 
apara, nllbrc: Scnudor Adcrhal Jun:ma. cm humenaJem 
ii V. l-.11• c5. .. 11 viapcm d,, Pn:sid'-"Die d;l RL1'Uhlica. ma~~o 

mai!lo um:1 Ve/, IIJb O fttl"'.''U f'rOII!'!!oiCl. 

O SR. PRESIDENTE fRalimundtl Parente) -l'tKI'-"1."
dn a palavra au nobre Senador Guilherme Palmeira, 
p11r:1 enc:1minhar i:l votac:iin. 
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OSR.G\JILHER.\tEPALMEIRA<PDS-1\1 •. Poua 
encaminhar a volaçllu. SC"m rcvi5ào do orador.l- Sr. 
Presidente e Srs. Senadorn: 

Simph.:smcn\c. para o:la.reccr a minba posiçàu que, 
nn ~IUirO dia, roi n:dumada pdo nobre Smildnr llamar 
FramL"I.l. Hã um projeto de autnria de S. E''· c:Pm um 
~uM.\nutivn, e que eu pedi Yish1. Hã cera~ de doi,. meses. 
cluh~o•rei um \"UIU cm separad,, e. realmente. não !iei por
qt~~: ro~zãu, alé: hoje:. não \'Oituu ã. Comi,;siiu. 

·"':tm a l"fl~&k:li~o• do n11hre Sc:n:ldor llumar FranOJ da111 
m:lis j~outtas..at'hO du muinr \'alia u pi'C'ien.:oa do Prc:'!oidtonte 
da RepQhlica em divt.or'iiJ'i pafse011. ~o:om os quai'i mante
m~.IS nu de,·emns manter rclac."t"\c5. Mm •• c55c di5ciplina
menl''· c55:t pn:Ataliilo de contas e. tambCm, indi,.ren'Sá
v"-1. t:. quando eu J'edi "''i!lõt:t, iru:lu5ive o subltitutivo do 
n11bre Sc-nmlur JtW' Fr-o~~elli. fui na inten~;ão de pude-r 
õiCre~'CRt3r IIU t.:olaburar tnm 11!111 nbjctiVOfl do rrojeto e 
~''' ~uhs\imtio;,,, Repitu, já r,,j encuminhado. \.'\)rmJ disM! 
11Uiru dia. particul;mnenle, ao nnbre ~nad"r Itamar 
Franca. hit ~o."Crc~• de d1,illi meM."'i. O acíamulo. BLTedito eu. 
de J'rl*lM e J'ilrctere' n~~o Comissila de (.'onK\i\u~ e 
Ju,.li~o:a. é: que mlvez lenha retardado o julgamento deste 
meu pcn,..1mcn1o e a devoluc:ilo à ''rdc-m do dia da C"o
mi"'ào. M ~'"· acho realmente da maior valia que o Prcs.i
dentc d:t Rcpüblica mo!llre o que pretende, o que vai fa
ter. n que vui le\o·ar e o que tral dns IXJRial!ll" que vai 
mnntcr cum ,,5 pui!rle!o irmlOfo que Sua ExceiC.m;ia visita. 
Mas cu não poderia dci,~tr de L'Oiucar a minha plllição 
rc•oul. para que não pareça para a (.'a!ia um desleb.u. 
da~ nlinh~• purle, a protchtdo da apreciac:lo du pmjeto e 
d•• substitutivo naquela C'omi'ililio. 

Ma~ Sr. Pr~idcnte. Srs. Senadores. f: sa Ca5il que 
deve 10e va~luritur. A p,•lltic11 ntcrior cabe à upreciac:iio 
dn Senado da RepCihlic:-J e ela pr«illia. realmente. atar 
preJoentc. 

btc projeto do Senador Itamar e o substilulivo do Se
nad,u 1-rallt::lli silo oportuniuimllS. 1-: cu apenas acrcs
L"enlo umu pequena sugL'5tilo. que eu e1pero que, ama
nhi't.u ('l)mi!Uii\•1 de Ju111tiça o aprove ou mantenha o pro
jL"IIl de V. E11.•. Senador Itamar Franco. ou o sub!ttitutivo 
dn &"nild••r Jll'tê Fragelli. 

Qucru simph:smente fixar esta pmiçio, para que nãu 
par«:(';l que haja um rela,:tmenlu de minha pane, em re
luc.:a.,, 11 estu posiçlln. que iiCho da maior importlncia 
p~tr:t c!ilil (."a""' c para o no~~o Pais. 

P._,nomtu. era 51'\ n c!ICiarccimcntn que eu gostaria de 
f~tl'Cr. 

O SR. PRESIDE."fn: (Rui mundo Parcnle)- Em...,. 
111~ào. 

05 Sn. Scn~tdorea que o aprovam queiram permanecer 
o;cntad,J5, IPausa.) 

Apnwado. 
A muti:ria vui i'1 Comi1!1io de Rcdaçllo. 

• O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parenle)- Sobre a 
mesa. reduçtto nDal que vai fier lida pelo Sr. 1•
Secn"lârio. 

t lida u wguintr 

PAI.ECER N• 1.059, DE 1911 
DaC_. ..... Redocla 

Roolocio IIMI .. Pnteta .. !1-*J.oablodYO, 
40, • 1!1113 <., 41/U, • a-ra ... o ......... ~ 

Rolotor: s-Hor lrts Cillo 
A ('omi~~~~tào apresenla a redaçio final do Projeto de 

Dec:reto Lep.islativo 11" 40. de 1983 (n941/83. na Cimara 
dos Deputado&). que autoriza o Senhor Presidente da 
Rep6blica a auKnlar-se do Pais, cm visita oncial • R e-
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p6blica da Bolivia, no decurso da prirnLira quin~:cntt do 
meti de fevereiro de 19i14. 

Sola dDA (.'omis5ÕC5, :!!5 de novembro de 198.l - J_, 
...... Presidente - lrll ctla, Relatortt - A.ll'n6J c...... 

AN[XO AO PAREC'ER llõ• 1.059. DE 19HJ. 

lledacla lloll .. PnjeiD .. Domco LoPioiiYO" 
40, .. 1!1113 ( .. 41/U, u Clmon ... .,.,._). 

Fdç11 s~tber que o CCtJ11TL"'SO Nacional apnn·ou, no!' 
tcrmofo do art. 44. im::i!il, III, da ConKtituiçil.a, e 
c:u , Presidente do Senado Federal, pro~ 
mulllo o ~quinle 

DECRETO LEGISL.'I.TIVO 
NO , DE I'ISJ 

A-'za o - Pnlldeor. u Ropdlllk:o a 
- ........ tlolta ollclollRtp61k:a .. 
Bol"la, ao- •• ,rtlOIIra ••-• • ooh • 
-·1!114. 

O Congresso ~acional decreta: 
Ar1. 1• ~,,Senhor Presidente da Repüblica autori

tado ~lnu\Cntar-'ie dn Pai1 no decurso da primeira quin
zena do ml:'i de fevereiro de 1984, em visita oficial ii Re
püblic3 da Bolívia, a convite du Governo daquele Pai!l. 

Art. ~ Este Dc.::n:tn Legislativo entra cm vigor nn 
data de KU3 ruhlic:-.td,n. 

O SR. PRI!SIDENTE (Raimundo ParonleJ -
Achando-se em ~me de UTJi:ncia a mat~ria cuja re
dm;W.J linal acaha de ser lida. dt:\o·e esta ser flt.lbmclida 
imediah1men1e à deliberação do Plenârio. 

Em diSL·udo a redac:3o final. 1Pau5B.J 
Nilo havendo quem queira dicuti-la, declaro-a em:er

rada. 
l:.m votaçilo. 
0111 Sn. Senadores que a aprovam permaneçam sc:nta-

do,, (Pau!la.) 
Aprc.wada. 
4. mal~ria "·ai ll pmmulgac;Jo. 

O SR. PRESIDENTE(Raimundu Paren1e1- Vai·se 
pa!IIAar. ayoru.ll apreciaçilo do Requerimento ra-R6."i.,lido 
no ~::;,pedicnlc:, de urgincia para o Projeto de Lei da Cã
mara n'l' 170. de 19i13. 

Em "'olaçiio o requcrimL"nlo. 
Os SD. Senadores que o aprovam. permanetiam RCnta

dos. IPau~.a.) 
Apl'\1\'ad,,, 
Aprundo o requerimento, passa-se A. aprec:iac:lo da 

mut~ria. 

llia;cussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da C'iomara n• 170. de 19RJ (nt 986/HJ, na ca. .. de 
origem), que tria o Quadro Permanente da SCII:reta
ria do Tribunal Regional Eleitoral do E:stado de 
R1Jndt;nia, e dA outrafl providCnLia!l. (Dependendo 
de pare~res das Comissat:s de Constitulçlo e Jus
tiça. de Serviço P6hlico Civil c de Financ:afl). 

Solicito do nobre Senador Aderbal Jurema o parec:er 
da Comi55io de Con1tiluido e JU5tiça. 

O SR. AOEIIIAL J\JREMA (PDS- PE. Para emitir 
pttrccer.J- Sr. Presidente. Sn;. Senadores: 

O Projeto sob exame. originilrio da Ciimara dos Depu
tado& de iniciativa do Tribunal Superior EleitoraL cria o 
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Reaional 
Eleitoral do Eltado de Rondõnia. c dli outru providên
cias. 

2. Na JuRtificac;io, esclarece-se: ··a Lei Complemen· 
tar n•41. de :!2 de dezembro de 1981, que elevou o Terri-
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tório de Rondónia à condiçilo de Estado da FcderiiC'ào. 
previ: em fiCU arl. 12, a in!ltalaçào e (uncionamenlo do 
Tribunal Reainnall:':leitoral. Pu~~~ando a integrar a orga
ni7.ac;:ãn judit.:iiria do novo l:::slado, não c:onta o Tribunal 
Regional F.lei.torul de Rondõnia c:om Quadro de Pessoal 
prbpriu. tomando..fle imperativo a !lUa c:riaçio rKJF via le
tpRiativu". 

l. E:m tUII trumita~;ão pelu Calmara do5 DeputadDi, 
r,,i o Pr.ljeto c"aminad,, pela duuta (.' umissio de c ODIIIti
tuU;ã .. , e Juflliça daquela Casa. que o c:on,;iderou constitu
cional, jurldioo e de boa tk'nica lcgillativll. A1sim, de 
~ordo L"Om 11!111 normal n:,;imentais. '-'Cimpetc-nos lão-s6. 
llJ'reciar-lhc o me:r1lo. 

Com" ,ublinha a lu!iitincaçilo, o TRE de Rnnddnia 
nill• lem. uindn. Quadro de Pellilii)BI rróprio. Conforme 
wo&nu.lad11 pela dauta Cumi!i!iàa de ScrviCf'J PCJ.hlicu da 
Câmara do"' Dcpulados. o Prnjetu observa os parãrtiL"-
11'05 aluai mente em viyor para 01 demaia Tribunais Re
tinn:li~ l:.leitur11is e gu:arda harmonia oom as norma\ gc. 
rai,; que rep:em o fundonali!'mo püblico. Nada vemos na 
Prop('t!lliç:i,, que merec:u rcpuro1, inscrevendo-se da. por 
,,utro lad1.1. n11 elcnro de pro"·idincia~~o comptementado
ra!i da estrutura in1litucional do n,,vo Estado. o que. por 
1i !Iii·,, jã a justifica. 

4. Ante "'e'pnsta, oJ'inamU!Io, no mf:rito. petl\ apro
vaçãu do Projeto. por upurtuno e conveniente. 

O SR. PRI!SIDENTE fRaimundu Paren101 -
Achando-se a maté:ri.u cm regime de uraéncla e depen
dendo de parecer da Comi111ão de Serviço P6blic:o, e 
v..::rirlcat\Ch'I-SC: 3 UU!!éncia temporâria da maiuria dos seus 
membr011. et~ta Pn-sidéncia. nos term111 do§ 1•, do art. 
90. do Regintcnto Interno. de5igna o Sr. Senador Clau
diunnr Rori1. 'uhst.i\uto eventual na rerer1da Comisd.u. 
J'IOITII rela111r a mate:ria pela Cnmifo5ii.O de Scniçu P6blico. 

O SR. CLAt:DIONOR RORIZ (PDS - RO. Pora 
emitir p~na.'Cr.)- Sr. Presidente, Sn. Senadora;: 

O pi'Cflente projeto de lei. de autoria do Tribunal Supe
rior F.leitCtral, tria ,, Quadro Pt:rmancnte da Secretaria 
do Tribunal Repional F.lcitoral do F.1tado de Rondônia, 
conr.tituido d111 L'llfli:I'S con'illtnle!i do anexo que integra a 
prO(IIJ'ii..;à,,. 

A Ju~~otific:açiiu examina a criação do Estado de Ron
dônia eoart. 12da Lei (.'omplementar rtt41, de 22 de de
nmbro de: 19KI~ que previ: a instalaçio e funcionamento 
du Tribunal Regional Eleitoral. 

Mais adiante, acrestcnta a Justificac:lo que, "'puuan
do a iniCJ!.rar a organização juditiAria do novo E&lado, 
nilo conta ,, Tribunal Rc:aional F.leitoral de Rondõnia 
rom o Qu;.~.dro de Pev;oal prúJ'Irio, t(tmando-se imperati
'1'3. a sua c:riaçio por via legislati"·a·~. 

O quadro funtional objL'IO de exame roi elaborado em 
corre11pondimcia com 05 jê 0xadm; para 6rgi01 congine• 
m. tanto nu quantitativo quanto no que se refere lls ca
leJorias de c:arsos que integraria a estrutura administra
lin. 

No art. ~, a.s dcspaia& do.:orre:ntcs da cri~o do Qua
dro Permanente prec:oni1.ado pelo projeto sio levadas li. 
conta dWI dotaçÕC5 orçameniArias próprias do TRER. 

Quanto a~J que intcraaa a es\a Comisdo, t impres
cindlvel que se estruture o aludido 6fl,ào do Poder Judi
ciilrio. 

Opinam01, J'IDrtanto. pda aprcwaçio do presente pro· 
jeto de lc:i. 

O SR. PllESIDI!NTE (Raimundo Parenlel- Conce
do a palavru ao nobre Senador Almir Pinto. para profe
rir o parcçcr da Comissão de Finanças. 

O SR. ALMIR PINJ'O (PDS- CE. Para emitir Pare
cer.)- Sr. Prnidente. Sr11. Senudores: 

Sob exame desta Comissio de t=inanças o Projeto de 
Lei que cria o Quadro Permanente da Sec:rc1aria do Tri
bunal Rcaional Eleitoral do Estado de Rondônia. e dA 
outr111 pmvid~nciu. 
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·A proposiçio ~de iniciativa do Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. que assim a justifica: 

""A Lri CompJemcmar D9 41. fk 2:! de dezembro 
de 1981, que elevou o Território de Rondõnia k con
dição de Estado da Federado, prevé em Hu an. 12 
a instalação e Funcionamento do Tribunal Regional 
f.leitoral. 

Pa11ando a integrar a organizacl\o judiciAria do 
novu Estado, não conla o Tribunal Regional FJeito
ral de Rondünia com Quadm de PcMual próprio. 
tornando-se imrcrativa a MHI criaÇi.o por via legisla
tiva. 

01 (inapos de Catesorias Funcionais que se pre-
lende eriar. constante& do Anex.o ao anleprojelo, es
tio prc:Yi5tos na Lei n' S.MS. de 10 de dezembro de 
1970, que '"alahelecc diretrizes para a claslificaçio 
de carao& no Serviço Civil da l:niio e das autar
quias federais .. e nas Leis nts 6.081 e 6.082, ambu 
de 10 de julho de 1974, dirit:idas aos Tribunais Re
aionuis Eleilorais. 

No que concerne ao Grupo-Direçloe A•sessora
mento Superiores, a Rnoluçàu n• 9.648. de 3 de ~e
Lembro de 1974, do Tribunal SLiperior Eleitoral, bai
xada em cunsonãncia mm o disposto no an, I I, da 
Le-i n• 6.0Rif74, distrihuiu 01 Regionais em 4 (qua
Lro) pLipoR. de acordo com as .suas caracterfslicas e, 
principulmmte. em função do eleitorado. 

Po1tcriormen1e, cs1a distribuiçi.o foi modificada 
pela Re..,luçào no 11.624. de 16 de dezembro do 
1982 c, cm conscqaCncia. no 1rupo rv foi in~urdo, 
além dos Tribunais Eleitorais do Amazonas, Sersi
pc e Acre. o de Rondõnia, que apresenta caracurrs
Licas limilares."' 

Na Cimara dos Deputados. a matá-ia recebe-u parece
res favorhcia das Comissões de Constituiçio e Juatiça e 

Oopo 

I 
2 
2 
s 
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de Serviço Pilblico, obtendo aprovação do Plcnirio, em 
D5iio de IS de setembro 61timo. 

Tramitnndo no Senado Federal. manifesluu-se a Co
missiiiJ de Con5tituid:o e Justiça pd:1 aprovaçilo do pro· 
je-ln. 

Sob o uspecln financeiro - competCncia regimental 
desle óra:in tf:cnicn - t: de se destacar que a proposiçl.o 
oh~erva DA c:ritt:rios em viaor para os Quadros de Pat~oal 
dos demais Trihunais Re,ionais Eleilnrais. estando c:on· 
forme as norma!i lesais que rca;em a funçilo p6blica. 

Com rellllfào a11 dape!Uis. estas liCrAo atendidas 11 c:onlB 
d1L<Ii dotações orçamcntãrias prõprias do TRE de Rondô
nia e de outrw;, a ase fim destinada5, segundo pred o ar
tigo 69 do Projeto. 

Ã villa do exposto, oonclurmos pela aprovaçilo do 
Projeto de Lei da Cãmara n• 170. de 1983. 

O SR, PRESJDEl\ITI: (Raimundo ParcnleJ- Os pa
receres Mo favorã.Veis. 

Completadu a instrudo da mat~ria, pas!IB·&e lldisc:us
lilo do projeto, em primeiro wrno. 

F.m di~~Cusso1o. (Pausa.) 
Nlo havendo oradores, declaro cncerraaa a diiCUsaiio. 

Encerrada a diac:uesào, passa .. ~e à votação da matf:ria 
que. nos termos do inciso 11. letra ""h'", do art. 322 do 
RL'Iimenlo Jnlerno. depende, para sua aprovaçio., do 
voto favorJ.vel da maioria da composiçio da Cua. 

Tcndu hnido, entretanto. acordo entre as Lideranças. 
a mutCria Rr4 submetida ao Plenl.rio pelo proc:es10 sim
bblico. 

F.m valaçilo. 
Qr St~. Scmadorea que o aprovam pcrmano;am como 

se aeham. 1 Pau5a. J 
Aprovado. 

Aprovado o projeto. em primeiro tur~o. e decorrido o 
interstrcio de 48 horas previsto no art. 108, § 3•, da Cons
tituiçlo, a mattria seri inclu(da em Ordem do Dia, para 
apreciado em se1undo turno. 

.•:·--zxY. 
(Ait. •• • Lll "' .,.. • * m ) 
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E o lii:IJUinte o rrojelu aprovado 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N• 170, DE 1!113 
(N• !1116/13, • c- ..... _l 

Crio o QQdre --le M Secntulodo T,._ 
llolllaR ....... EIIIranl .. loladado ....... o,eü 

---ldhclu. 
O ('ongres!W Nacional dL'CI'C:tu: 
Art. I" Fica criado o QLiildro Permanente da Secre

taria do Tribllnal Regional Eleitoral do Estado de Ron
dônia. consliiU(do dos c:arsos constante do Anexo li pre
Mente lei. 

Art. 2• Aplita« ao Grupo-Dirdo e ASR550ra
mento Superiore~ do Quadro da Secretaria do Tribunal 
Regional Eleilural do E11ado de Rondõnia os arts. St, 6t. 
flv e 9t da Lei n' 6.081, de lO de julho de 1974. e o arl. 1• 
da lei n' 7 .041, de 18 de outubro de 1982. 

A ri. 3' As funções do Grupo-Dircção e Auhn.i:nc:ia 
lntermedilirias. nece5sãrias aos serviÇ05 do Tribunal Re
gional f.leitoral do Estado de: Rondõnia, serão criadas 
na forma do a ri. Sv da Lei Complementar n' 10. de 6 de 
maio de 1971. adotadn~ os prindpio5 de clauilicac;lo e 
nlvei!1 de valores visoranles no Poder Eucutivo, e ~bito 
do11 limhcs da5 dou•lo'dcs orçamentaria. 

ParAgrafo 6ni~o. O disposto no Clfld dos arts. 7' e 
IK da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, se aplica ao 
Grupo de que traia este artigo. 

Arl. 49 O dispos1o nos .arts. Jt c 18 da Lei n'6.08:!, 
de lO de julho de 1974, 5C aplica aO!i GrUpOI de carsOii 
cfelivos do Quadro da Secretaria do Tribunal RCfional 
l:leitoral do Eslado de Rondõnia. 

A n. St ApliCB·IiC a05 servidores do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do 
~stado de Rnndõnid, no que wuber, a legi1lação que se 
refere. IL"Dcricamente, am Trihunais Regionais Eleito
rais. 

An. 69 As deipe5as decorrentes do diSIXJI'IO JH:Sla lei 
correrlo li conta das dotações orçamentãria~ próprias do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondõnia ou 
de outra5 para esse fim de5tinadas. 

A rt. 7• F.sta Lei entra em vigor na data de aua publi
cução. 

Art. R• Revoaam-&e as disposições cm conlrãrio. 

ftWUNAL IEGIONAL ILErrOI~l. DO ESTADO DI f,-:JNDillqA 
c. .. c-

- TSE-DAS-IOI.Z 

r.atJIIO.A'ltVID .. DJ'fli;~ Aft.l~l ,o:.'!IU-~0::0- 0WS... Tlr.' ... IJ.m 

~-· c- ~ -llo:nico/udicilria : .. I E Tlll!-o\J.OZI NS-U o ZS -- c TIIE-AJ.OZI NJ..I7 • :ZI 
1lalicoludlci6ria • TIIE-o\J.OZI NS.IZ o 16 
11cnicoludldlrio o\ TIII!-AI.oll NS 7. 11 

o\uiliorJ- I TII!-AJ.GZ3 NM.J2 o 33 
AuiliorlllltidUio • TRI!-AJ.GZ3 NM.zll o J1 
-Jiodrc~Aria o\ TRI!-AI.oll NM-lt o 27 -- I "TRI!-AI.o25 NM-Zio Jll 

-lllooficiirlo c TRE-AJ.OlS NM..Jt o 27 
Allndlaleludtciirio I TRE-AI.OZS NM-19 • 23 
... - .. ludioiirlo "' TRI!-AI.OZS NM·I· • 11 
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c..- Cllopda-· ~ a.llto -Aplill Adminiltmiwo E TR&MoiDI IIN·IO o JZ 
I Apall: Acllniniltrativa c TRUA-1111 IIN-25 o 29 z Aea*Acbninillruiva • TRUA-1111 IIN-ZI o 24 
] Alia .. Adminillralivo "' Til E-IA-lili !IM-17 • za 
6 

.,.,..,.,.. • TIII!.&\-IIIZ IIN-ZI o Zl 
] Dotll6pafto • TIIIE-&WOl NM·I7 a 20 
4 Dolilaporo "' TIIE-&WOZ NM9ale 
7 

GaiiP04JI/I'IIAS A11YIDADD DE MVEI.IIUPIIIOR- a.tp ft&.NS,_ 

c..- Cllopda-· ~ a.tp --~ • TIU!-IIS-924 115-ZZ • 2.! 
~ c - IIS-17 o21 
Ololldor • Tllf,.!IH:M IIS-12 • 16 
c:...-. A Tllll-- III h 11 

- • Til..- IIS-2Zo2S - c TIIII-IIS-934 111-17. 21 - • - IIS-12. 11 - A - IIISoll 

GIIIJlOGIIVJCQS DE ~..WOAL 1: I'OIITARIA- CMiao Tllll--
c..- or.m-· 

N_..Oikiol --M..-Oiciol _ ..... _ ----·-
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Sobre a 

mna. redaç&J final de prop01içio apreciada na Ordem 
du Dia da presente m51o e que, no& termoa do par6Jra· 
ro ünico,do art. J5S, do RegimenlO Interno, H nlohou
ver ohje~oi.o do Plenãrio Kri lida pelo Sr. 1'-Sccredrio. 
(Pausa.) 

P. lida a sq:uinte: 

PARECER N• IJI60, DE 1913 
O.Comlllio*RedaPo 

Redacio Roo! uo-. do Soado oo Prajeto 

de Lol •• Cõlooro "' 116, * 1913 ("' I.M/1], ao 
Coudeo ...... ). 

Relator:- Clllllllloo« R ..... 

A Comiuào apresenta a redaçio final das emendu do 
Sen~~odo 11.0 Projelo de lei dito Cãmara n• 186, de 1913 (n• 
1.9HOf8J, na Casa de origem), que retifica, sem 6nus, 1 

Lei n• 7.053, de 6 de dezembro de 1982, que .. estima 1 

Receita e fixa a Det~pesa da Unilo para o Exerc:ieio Fi
nanceiro de 19Hl''. 

Sala das Comissõco, 25 de niMimbro de 1983. -Joio 
LHo, Presidente- C.lldl..., Rorll, Relator- p_. 
......... 

~ (lMip -E 

• A 

I 

• A 

TRE-TP-lllll IIN•I4 o 11 
TIIE-TP-lllll IlM taiS 
Tllli-TP-lllll IlM 7o I 

Tllli-TP-IliiZ IIM·II o I] 
TIU!-TP-IliiZ IlM I I 11 
TIII!-TP-IliiZ IlM lo s 

ANEXO AO PARECER N• 1.060, DF. 1983 

Rodaçio Roolllu-do- oo Prajelo 
11o Lo1 ü Cl_,. o• 116, de 1913 I"' 1.!1110/1), oo 
C.• *' orlp•), que retlfln, •• tinul, a Lei ., 
7.1153, llo 6 llo - ........ 1!182, ... ''eoll- I Ro
eello e ftxo o D- ü Uolio poro o Ex- Fl
... reJroul913". 

EMENDA N• I 
(Corresponde A Emenda n• 1-CF) 

Onde se li: 

MARANH.\0 
Parnarama 

Centro Artistico Primeiro ck Maio . . . . 50.000,00 

........... 
Colilgio Correia de Ara6jo (sendo 100.000,00 para 

b\Jisas de estudo) . . . . . . . . . . . . • . . • . . .. . 100.000,00 
Ginãsio Gonçalva. Dias (sendo 30.000.00 para bolsas 

do c51udo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 30.000,00 

Rlodlio 

Anociaçilo de Protcçio A Maternidade e A lnfinçia de 
Riaçhilo ...... o ..•........• o o........ 30o000.00 

Sábado 26 5573 

lnstiluiçàa A!t5istcncial !'llloasa Senhora do Perpttuo 
Soc:urrd . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .30.000,00 

S.nta Helena 

AS5(JÇÍU\."ÜO Cultural ReC"reativa Bcncficientc Nc1inho 
Soa,.., ........................ o • • • • • • 30.000,00 

SiD Rol""'odo uo Monpbelru 

Li1a de Protcx;ão c Assistinçia l Velhice, 1 Maternida
de c H lnrãncia . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . 50.000.00 

Vllõrlo •• Mealfm 
llo~~oritul c Moucrnidade de Alictc Belo Manins 

•.......•........••......•..••••.•.•... UlO.OOO,Oil 

P..uuiba 
Compi•Groode 

1-"undaç:lo Univc:nidade Resional do Nordeste (sendo 
420.0UU,00 para boiABs de cotudo) ...... , , 420.000,00 

EM E~ DA N• 2 
CC ormipondt à emenda n• 2-CF) 

Onde se li: 

MAR.~~HAO 
llarilo •• Grojod 

Caixa do Pobre ............... o.... . 50.000,00 
Ohra:s de As!tistineia Social da Paróquia de Santo An· 

Iónio de Bariln de Graja6 ........ o . . . . . 50.000.00 
Paróquia de Ba.rln de Grajali . . . . . • . . SO.OOO..OO 

('u""""' 

As=-ucia.riu de Proteçlo à lnfincia e Assistencia i. Ma-
ternidade de (."ururupu . . . . . . . . . . . . . . . . • 30.000,00 

Igreja Crislil Evang61ic:a . . . • . . . . . . . . . 30.000.00 
Obras Sociai1 da Paróquia de Cururupu 30.000,00 
Santa Cam de Mi~er100rdia de Cururupu 50.000.00 

Dom ........ 

Sindic:alo dos Trabalhadores Runt.is de Dom Pedro 
................................. o • . . . . 50.000,00 

GroJo• 

Ek.ula Gonçalves Dias (sendo 50.000,00 para bolsas. 
de ••tudo) ...•........... o ............ 50.000,00 

LopMJIII<O 

(."fube F.spcrança das Mies Junçoenses 30.000.00 

Ambulalório de Enl'ermqem Bom Jesus - Luis Doa 
minsucs- MA, mantida por: AISCX:iaçlo de Proteçlo e 
Assisteneia i. Matcmidadt c A lnrãncia Lurz Domins:ucs 
30.000o00 

............. 
Auociaçlo de Proteçio A.lnrinda e A Maternidade de 

Parnanma .•...•..•................•.•.. 50.000,00 

l.cia-~e: 

MARANHÃO 
llulll 

Prereitura Municipal de Buriti (Sendo !iiOO.OOO.OO para 
Assi11Cncia Social) ....................•. SOO.OOO,OO 

f.ME~DA N•J 
(Corresponde à emenda n• l..CF) 

Onde 5C li:: 
MARANHAO 
Mo-

Prereitura Municipal de Matlles (Sendo 200.000.00 
pura Aasistincia Social) .•...•••..•..••.•. 200.000,00 
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Mootes Aliai · 
Prefeitura Municipal de Montes Alto5 (Sendo 

100.000.00 para Al!i.i5lCn~ia Social ........ 100.000,00 
R ... rlo 

A,.uciaç-Ju do Proteç.!o i Matornid•d• ollnflincia do 
R~siiril) .............................•.. 200.000,00 
Sio Luis 

Cenln> de Açilu Comunit6ria Deputado Jefl'er!iOn da· 
(.'o.sta Suncs ...•.•.•.......•••......... 170.000.00 
n .... 

Cai'a da Pubre ..................• , , •. 100.000,00 

Lc:i01-sc:: 
MARANHAO 
CAXIAS 

PreiCituro~ Municipal de Caxias (Sendo 600.000,00 
pura Assi5tência Suciall .................• 600.000,00 
R ... rlu 

A5loO!:ia~;}o de: Proteçlo à maternidade: e i lnfãncia dt 
Roollrio ................................ 100.000,00 
Sio Lafs 

("entro de Açilo <:omunitAria l>epulado Jefferson da 
Cosia Nunes .....•......•.•....•........ 70.000,00 

EME'IIDA N• 4 
(Correo;punde à emenda n• 4-CF) 

Onde 5e li:· 
MATO GROSSO DO St;L 
Campo Gn•ile 

tlooritul Advonti<ta do Campo Grande 1.000.000,00 
flaJpilul .o\dvcntista do Pinfig,, (SC'ndo 200.000,00 

para As.oci!rotencia Sn!.:ial) ...............• 1.160.000,00 

LciU·IÕC: 
~t.~TO GROSSO DO SUL 
Clmpo Grande 

Uo11pitul Ad\-cntilltil do Penngt~ ......... 160.000,00 

tlo,ril:al Mah,..grossense ............. 2.000.000,00 

~MENDA S• 5 
(Currcsp,mde à emenda n' S-CF) 

Onde se= IC: 
~USAS (ii:RAIS 
llf'lo norlzunle 

L:ni~,, L'ni\·l."rsit;jri.:.~ .Jr Se1a\cios e Adminisarar;lo 
(Sen\J,, 7IO.ono,uo para holsus dt estudo) .. 710.000,00 

I'AK.\S.\ 
Bandcar:.mtes 

Fundaliil.o Far.:uldadc de Asronomia Lui.t Mencgucl 
(Scn.J,, 1.6111.000,00 para bolsas de rHtudo)l.740.000,00 

l.ei:l·51!: 
~ll'V.-\S GER ~IS 
Dele• Uodmnte 

Umà1J l!nivcrsihiria de SL"'ór.:ios e Administração 
fScnd,, fJ~.ouu.oo p:ma hnh~as de estudo I .. 650.000,00 

I'~RANA 
llandeirantt!l 
Fund.t~;õlu 1-"acui.Jade de As:run,,mia Lui1. Mcnq:uel 
(Scndn l.fthO.OOU,(J(I para bol!oõl!i de esludo)l.660.000,00 

(;lll \S 
São Lui1 de Monrrs 8elo1 

Prcl"ciluru Municipal de Silo ·Luíz de Mon1es Belos 
(S~.·m.Ju 1-IO.II(If).fJfJ I'·"" .'\~,;illti!'ncia Soc:iod) . 140.000,00 

O SR. PKF.SIDEST•: (Raimundo P.o1rente)- Are
.J;I\";'n• lim.1l ~u..: wm o;cr lida o.,ai ü ruhli~aç.:J.,,. 

s,,hr..: :.1 rnL.,u, r11~uerinu:nlu que vui ser lido pelo Sr. 
)'!!'.S.,;,;:"I;'I{Iri,,. 

O lÃ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoll) 

f.: lido e aprovado o seguinte 

REQL:ERL\IENTO N• 166, DE 19113 

NOJ!lennos du arl. 356 do Resimenlo lntirno, rcquei· 
ro dispen5õt de publicaç5.o, para imediata di~~:usdo e vo· 
ta("ào, da redaç.llo final das emendu do Senado ao ProjL._ 
tu de Lei da l'ãmara n' 186, de 198J (n' 1.980/83, na 
l'a~a de origem}, que rctilica, &em ónua, a lei n' 7.05J, 
de 6 de de1embro de 198:!, que "'estima a R~:eila e lixa a 
Dc:apesa da União para o Exercício FinanL"Ciro de 198J". 

Sala da5 SL'55Õe5, 25 de novembro de 1983.- Claudlo
nor Rurlz. 

O SR. PRESIDENTE (Roimundo Parente)- Api"Oo 
vado u requerimento, passa-se • arrec:iaçlo da n:daçlo 
final. 

J:::m discus:tõio. (Pau5u.) Encerrada. 
Em votaç:lo. 
05 Srli. Senadore1 que a aprovam permaneçam aenta-

dos. (Pausa.) 
Apro'lada. 
A maiC:ria ""olta A. Cãmara dos Deputadus. 

O SR. PRESIDESTE (Raimundo Parente) - HA 
oradora. in5critos.l'onL"Cdu a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Julilh} Magalhlle:a. 

O SR. JL'TAHY MAGALHAES (PDS - BA. Pro· 
nuncia o .:auintt discurw.)- Sr. Presidente, Sn. Sena-
dores: · 

Ao assumir o Ministeorio da PrevidCncia Social, o ex
Senador Jarha5 P..a!llarinhu fez da:larações tranqailiza
doras, dizend~-se 01vcsso l!i medidas tendentes a aumen
tar as allquot:a5 ou a diminuir os beneRcio5 da Previdên-
cia Social. · 

A imprensa continu:a a noticiar que, embora a 1ua pa~o 
ta te-nha de pasar 6 trilhtles de cruzeiros at~ janeiro do 
ano ~ue vem. o irustre Ministro parece esperançoso de 
enruntro~r a (,Jrmd mai5 certa para alocar os recursos, 
sem in..:idir sobre a situac;ilo du:t apoentados. 

Contudo. informalrri.ilO encontrada no jornal O Glubo 
de 17 de novembro Ultimo, voha a insiatir sobre o falO 
que u SEPLAJ\= pntc:ndt instituir para os aposentados 
um reajuste de bcneficios de lndic:e inferior ao atual. 

Rclal:l o OC"Iticiúrio que l.'erca de oitenta ror I."Cnlo dos 
aposcn1:.1dos ti:m 1cus benefidu1 atualmenle reiUUI!itados 
em IIKI (L-em) ptlr ~o-rnln do IS PC, porque rea:bem ali' 
trC111 salârio5 minimo111. 

Deste modt>, a idi:ia ~eria redu1ir e5te pen:c:ntual para 
um índice mais computível cum o incremento das recei
ta!l. 

Segundo o mL'5mo jornal, o nov1\ percentual jâ foi cal
..:ulado, emht)ra ainda nilo tenha sido revelado 11u p6hli
.,;l"t. 

Uma redução dos hc:ncJicios constava de anigo do 
l>ecreto-lei n• 2.0M, di1 a fonte, e I'Ó por interferência do 
cnül,, ~1ini5lru Hl:lit> lk:ltrilo e de lideres do PDS nilo 
"·eio a ~r in~luida nt> l>ec:reto-lci n' 2.065, vez que ha,·ia 
J1R."'Icuraçiln &~uanln à sua e .. ·entual aprovaçlt> pelo Ct>n
lresso :\"a..:ionaJ. 

l!nt~ndo qu~ nil•' pudemos apoiar a atitude simpli:alu 
de achur ~uc u fixação de reaju:ttes menores para os be~ 
n..:lid,,o; do" upo5cntados pt)S5a ser a fórmula mêg:ica. ca
p.u <k solllr.:i•'llilr t> já c:rõni~n problema do dl:lic:it da 
rrevidi:ncia so~ial no Brasil. 

A criuti'oldilde dt>~ tecnocratas deVe se dirit!ir a outro!! 
expedicnte5, tendo em vista que prejudir.:ar u5 apo~enla~ 
d~ i:, C'IFJ srande p:lriC', des::~mparar a .. -elhice, merecedo
ra de todol a proteÇ;l.O J1CIU poder pL1bliL'O, 

0 upu~nlado nilo e um ser rl~utro e anli·SOCi31 que 
arenu" J"radu' õnus à N'açllo. 

~c fa,c jus ao" btneli~itl!l da PI"C\·idC:nc:ia SI.IC'i.al 6 por
que. de al(!uma maneir.a. deu ~eu esforço e as suas hor11s 
dr lmhulho que, ern determinado momento, fi1cram • 
rr•Jdu~3o nal:"iunal . 

Como autor de uma prOJ105ta, ainda frustrada, de 
emendo c:on5liluciLinal. visando d colocar os velhos entre 
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t>"' bru11ileirm1 di1nos de a!isiRiincia. a ~er explicitada por 
lei e5pcci31, nilo posso senão repudiar Ioda e qualquer 
medida tendente a diminuir O!l já módicos heneflclos que 
en\·ol'lem ·as seres inH"rtos nesta etapa da .. ·id3. 

Nüu mudemo!l, sohn:ludt>, aquilo que jA esti conlabi· 
li1ud,, no patrimõnio ..tos 3poRCntados que, enquanto 
ativos. nun.:a ultrapassaram a faiu doR trCs 5Biirios 
minimoR. 

C lJmo disse Jean Carb.,nnier, a grande plaRticidade do 
ser humano só exi5te ali: um3 certa idade. As gerações 
velhu1 'iUfrem CllM a rurtura da continuidade jurídica e, 
se u:t lei1 Rilo, em ieral, irretroatins, b para consolidar 
em favor dos velhos o estado de direito que eles conhece
ram em 1Ua ju\entude. 

Silt> alteremos, pois, as sua5 expL-ctativas de benefi
c:io5, o5 seus reajustes integrais, ,, ~~oeu mínimo de SC:@U· 
rança o..unõmicJ. 

Que os mai111 o.,·Aiidos. us mais joven5 e os mais ati'los 
sofram com maior rigor os impa.l!'lus da crise econõmic:o
finanL"Cira, ma!il que e deixe au• velhos e aoR aposenta
di)) aquil" que c:unquislaram wm Je constituírem em 
meio ..te rn.-ssD.''· e que. de modo al&um, lhts dC\·eria ser 
tomado. (Muito bem!J 

O SR. PRESIDESTF.! Raimundo Parente)- Nilo hã 
mai5 oradon:'i in:tr.:ritos. 

Sad;l mai11 havcndu a tratar vou encerrar a presente 
5e511Un dcsipnan..to para a 5C!ilsilo ordinãria da próxima 
RC(!Unda·fcir3. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

A l ~lalfrla em ,..,.,. de orahela. 

PROJETO DE LEI DA c,\MARA S• 170, DE 1983 
tEm regimr de urgi:ncia- Art. 371, b, do Regimento ln

terno) 

Di!!iicu:t!lào, em segundl" turno, do Projeto de Lei da 
Coimar.a nY 170, de 191t.J (n'9216/KJ. na Ca5a de Orijl:t:m), 
qur r.:ria o Quadro PC'rmaneme da Srcreturia do Tribunal 
Rcgiunal Eleitoral do Eslõldo de Ronddnia. e di\ outra5 
providCnr.:ia!l, tcnd,, 

P:\RECERf.S ORAIS, prllferid,,• t:m Plenãrio, fa,·u-
rã .. ·ei"· du5 Comis:alies: 

-de Conlllltalçio o J..,lça; 
- de Senlço Pu"blloo C1•h; • 
-de Finança. 

8) Matlrills IHiuidas em Ordem do Dia para ••e o 
PleMrlo dellbrre se •etftll ter pra•plmento •. 

t$ I• da un. 36~ d,, Repimenlo lnttrno.) 

PROJETO DF. l.F.I D.\ C..\~1-\R.~ :'ol• 88. D~ 197~ 
fl\=~ I.J06!75. ~ Casa de ori,tm) 

n' IIOW"I redacio 1011 ]' e 4f do art. 2• da IAI •' 
5.584, de Z6 de junho de 1!170, que "dl!lpllo ~abro..,,. 
moo de Direito Proeeooual do Trabalbo1 ~l!or• diiJIO" 
dll•oo da Conoolldaçio dao Lois do Trabolho, dloel
plllll • eoal:e!ldo e preltacio de 1Mi11inela judlelárla 
n1 Juslica do Traltalllo, e diÍ ou1ru prowidineiu". 

Andan1entt>: , 
15-10-76- Lido em Plenário~ de,;pac:hado 11 Comi•· 

silo de Constiluiç,ilo e Justiça; 
16-J-77- Aprovad,, nu Ct>mi5são de Cunatituiçâo c 

Ju<Jijça Parc~ooçr pelu 5c>brnl.am.:nro dn Proje&o a nrn de 
aguard11r o Projeto du C1\dig,, de P.-..x'OI50 do Trabalho 
11 ser cn\·iadu ao Congrc'S"''O Nacional: 

22·3-77 -l.ido em Plen6rio u Parecer n' 48-CCJ: 
29.)-.N- Aprovado na Comiulo de Con5tituiçi\o ô 

Ju5lilrril.l JL,II"ecer pelo sobre5l:amenlu du Projeto a fim de 
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IIJUardar o ProjOIO do Códil!o de Proceuo do Trabalho 
a ~er enviado ao Congreuo Nacional; c 

4-4-79- Lido em PlenArio o Parecer n• 29-CCJ. 

3 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 83, DE 1977 

(N• 3.110/16. na Casa de oriJem) _.....,. .... __ , ........... . 
...... llt.IO .. Lei.,6.1N, .. ., .. _ .... 
.. .,.,.., ........ - ........ '""-loacileo ,...._,...,. . .........,_,...._ .. - .............................. ........ -··-· Andamentcr. 

21-9-77- Udo cm """'ltto e deepachado lo Comio
ll'les de Conotituiçio e JuJtlca, de 1'ranapo-. Comuni
cao;a.s e Obru Nblicas, de Econllmia e de Flnançu, 

21..1·79- Aprovado na Comillio de Conotiruiçio e 
Juotka Pa..,.... ravorbel, oom Emende que ap,_,ll de 
n'I.CCJ. 

26-6-79- Aprovado na Comiolio de Tranopon., 
Comunicaçela e Obras Pdblicu. Parecer preliminar 10li· 
citando audiência ao Poder Executivo. 
Emenda da Comiulo de Constituição e Justiça, 

9-4-110- Aprowdo na Comillllo de Transportei, Ce>
municaç&s e Obras Pdblicas (ouvido o Poder Executi
vo), Parecer contrArio ao Projeto e l Emenda da Comis
slo de Constiluiçio e Jualiça. 

23-4-81 - Aprovado na Comisslo de F.conomia Pare
cer f;avorâvel ao Projeto e à Emenda da Comi551o de 
Conslituiçllo e Jusriea. 

S-11-IU- Apro\·adu na Comis!iln de f'inança11 Pare
cer rr.t.vará\'CI UoJ Prajl."ta e à. Emenda da Comisslll de 
(.'onstituido e Justiça. 

10-11-81 -Lidos em PlenAriu o5 Pareceres no,;, 1.124-
l'l'J. 1.125-CI', I.IZ6-CE u J.IZ7-Cf. 

• 
PROJHO O~ LEI DA CÃMAR ... N• 141, l>lo 1977 

(N' 1.068/7',;, na Casa de orisem) 

Dlopõe 10bre o tnbalho o1o nceper-1 nas ofld. 
ou Protetlldu o 111 lrabal.., conopo<ldto. 

Andamenta: 

:l-1 :!-77 - Lido cm Plenârio e dapachado à5 Comis
Wes de Saíidc, de Lqr:islaçàn Social e de Finança5. 

17-!'-78 - Aprovado na Comissão de Saíide Parec:c:r 
50lic1tanUo audi~ncis preliminar do Ministerio do Tra
balha. 

11-I0-79- Aprovado na ComiYlo de Sa6de (ouvido 
o Minist~riu do Tr3halho) Paro..-er ~o:ontrârio. 

26-,_RO- AprovadiJ na Comis53o de l.esililaçio So
ciul Parecer fa"·orbtl. nus termos de Substitutivo que 
upresrntu, com voto em !iieparadu do Senador Franco 
Monhuo. 

1.9-10-80- Aprovado na Comissilu de Constitui;io e 
Justiçil Parecer pela constitucionalidade e juridicidade 
di) Suhslitutivo da Comissão de Leai5laçio Social. 

5-11-lll - Apro"·ado na Comissilo de finança• Pare
cer favorah.-el ao Subslitutivo da Comissi.l) de Lesislaçio 
Social. 

10-11-81- Lidi)S em Plen.t.rio os Parecera nts 1.138-
CS, I.IJ9-CLS, 1.140-CCJ o 1.141-CF. 

5 

PROJHO DE LEI DA CÂMARA N• 115, DE 1978 
(N• J.441f77, na Casa de origem) 

Dllpõe 11Jbre I oflrlplllrledade de aftur- .. 
•oiWatlo .... - .................. pndo&lol 
••• espe<~n .. . 

Andament\J: 

2',;-4-78 - Lido em Plenârio e de5pachado b ComiR
sões de F.c.:onomia e Saíide. 

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL(Scçào 11) 

27-S-81- Aprovado na Cumisslo de Economia Pare
cer favorável, com voto vencido do Senador Bernardino 
Viana, e volo vencido, em separado, doa Senadora Mil
ton Cabral e Benedito Ferreira. 

I S-9-82 - Aprovado na Comisslo de Saúde Parcx:er 
contnlrio. 

5-111-112- Lidooem Plenlirio 01 Pa........, n"II6-CE 
e 817-CS. 

• 
PROJETO DE LEJ DA CÃMARA 

, N• 47, DE 1979 
(l'f• Ul4f76, na Cua de ori..,..) ._.. ...... ~i·-·--....-aioadw.a-•-----·--··"--" ....... 

Andamento: 

29-6-79.- Udo em Plenlrio o despachado b Comio
. ll'les de Tranoportn, Comullic:açaes • Obrao NbiU:ao e 
de Economia. 

12·9-79- Aprovado na Comisdo de Tranopo-. 
Comunieaçacs e Obras Püblicu parecer favorivel, com 
voto vencido, em separado, do Senador Pedro Pedros
sian. 

29-4-81 - Aprovado na Comi11lo de Economia Pare
- Cft' contr6rio. 

J0-4-81 - Lidos em Plenirio os Parecera n" 135-CT 
e llb-<:E. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 82, DH 1979 

(~' 2.2S5f76, na Casa de origem) 

Allen 1 ndaçio do ladso I e do ll' olo arl. li da 
Lei .. 3.107, de Z6 de qoolo de IMO, que dlspile 
....... I Lei o.pm.. da ...... ldiacll Sodal. 

Andamt-nto: 

8·11 .. 79- Lidet em Plrnirio e dnpachado AI Comis
sõe• de Legislacto Soc:ial e de Finanças. 

22-5-80- Aprovado na Comissio de legislu!Wio So
cial Parecer fa.vor.ivel. 

!'i-11-80- Apr&>vado na Comissilo de Conslituiçlo e 
Justiça Parecer ddl:larando que a matêria foge l1ua com
petência regimrntal, e pC'Ia con5litucionalidade ejuridici
dade dos Prujelos de lei do SC"nado nts 331 e l41J, de 
1979, que com ele tramitam. 

14-5-81 -Aprovado na Comisollo de Lot~i•laç.lo So· 
cial Parecer ratificando pronunciamento anterior e pela 
prejudiL'ialidade dos Projel05 de Lei do Senado n'l 3J I e 
J49, de 1979. 

26-11-81 - Aprovado na Comiaslo de finançu Pare
c:c:r favonivC'I ao Projeto de Lei da Cimara n• 82, dr 1979 
c p-=lu prejudicialidade dos Projetas de Lei do Senado n'5 
3.11 e J49, de 1979. 

J0-11-HI - Lidoa cm Plen6rio os Parcc:cres nts 1.364-
("LS, 1.365-CCJ, 1.366-l'LS e 1.367-CF. 

PROJETO DE LIOI DA CÃMARA 
flõ• 104, DE 1979 

li"' J.92Jf77, na Casa de origem) 

Andamento: 

28-11-79- Lido em PlenArio e de5pachando à Comis
slo de Transportes, Cnmunicaçõe!l c Obra& P6blicas. 

Sábado 26 5575-

14-5-81 - Aprovado na Comiulo de Tnnsporta, 
Comunicações e Obras Pllblicas Parecer favorivel. 

IS-5-111 - Lido em PlenArio o Parecer n• 175-CT. 

9 

PROJETO DE LEI DA CÁMAII.A 
N• 109, DE 1979 

(N• 4.052/77, oa Casa de orilem) 

Dlopile- •~J~n~Wc~o• falllb ... - .. ---....... ..........._, .. -.......... -..... ............... """"""' 
Andamento: 

28•11·79- Lido em PlenArio a dapachado b Com;. 
lilel de Sailde e de Eoonomia. 

I S-5-80 - Aprovado na Comiulo de Sailde Pa
favon1.vel. 

2J-4..111 -Aprovado na Comiado de Eoonomia Pare
cer ravor6vel. 

28-4-81 - Udoo em Plenlrio 01 Parec:ereo n,. 129-CS 
e 130-CE. 

10 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 98, DE 1980 

(N• 3.181, de 1980, na Cua de origem) 

DlopCio oollre foeacio da -111 ,..,1 .. ao lrL I' 
da Lei 'III 4.131, .. 15 u jul ... de 1965- Cddlp 
EloiiOrll. 

AnUamenlo: 

4-12-KO - l.id&> em PlenArio e despachado As Comis
sões de Cnnstituiçào e Justiça e de Finanças. 

ft-S-81 - Aprovado na Comisdo de Constituiçio e 
Justi~a Pal'e\..'er favordvel, quilnlo ao mêrho. 

4-6-M I - Aprovado na Comisslo de Finanças Parecer 
favorá\'cl. 

S-6-81 - LidO> cm Plen&rio o• Pareceroa "'" l19-CCJ 
< J30-CF. 

11 
PROJnO DJ:: LEI DO SEN!\.00 ~· 229, I>E 1979-

COMPLEMEI"TAR 
(De autoria do Senador Franco Montara) 

laotltul o auxDio-<loenca .,. faYOI' ~o ll'lbal ....... 
nnl, e dá outru proftdindu. 

Andamento: 
I 5-K-79 - Lido em Plen6rio e despachado U Comis

SÕC'5 de Constituição e Justiça, de Legislaçlo Social e de 
Finançallo. 

21-11-79- Aprovado na Comiuilo de Constituiçio e 
Justiça Parecer pela in~onslitucionalidade. 

2J-11-79 - [.ido C'11 Pleuârio o Parecer n• 1.132-CCJ, 
firou aguardando mclusio cm Ordem do Dia para apre
ciut;:ilo preliminar da constitu.-:ion;didade. 

17-4-80 -Incluído em Ordem do Dia tem a discussio 
encerrada e a votação adiada por falta de tpiOI'IIm. 

I S-S-KO - Incluído em Ordem do Dia ~ aprovado o 
Requerimento n• 152, de 1980, de autoria do Senador 
1-'ran~.:o M,mtoro, de adiamento da votaçlo para reexa
mc da t"omissilo de Constituição e Jusliça, 

I R-8-141 - Aprovado na Comi55J&> de Constituiçlo e 
Jus1i.:a (ouvido o Ministtrio dll Previdincia e Aaistálcia 
Social) Parecer mantendo seu pronunciamento anterior, 
a'm vo1o ven~o:idn do Senador Mendes Canele. 

26-Jc-R2 -Lido em Plcnlrio o Parec:er n• 651-CCJ. 
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u 
PROJETO DF. I.El DO SENADO 110• 220, DE 1980-

COMPLEME:-õTAR 
(Ue autori:1 00 Senador Lál.aro Barboza) 

lnodhd u felru de ,...idotoru, pra •lllllo ~lreta 
ao ecuaumldor, com IMnP!o dos lrlbul:os llfaduls 1 
........... laddeateo. . 

Andamento: 
4-11-KO - LidiJ em Plc:nârio e drspachado 1.5 Comis

SÔCfr. de C"onstituiçilu e Justiça, de Agricultura, de Ecnno· 
miu c de Legi!daçilu Sodul. · 

13-s:sl -Aprovado no Comissilo de Constiluiçio e 
Justiça P..m:ccr pela inconHtituciunalidade. ~o:om voto 
vent.:ido dos Senadores On."!itL"S Qu~n.ia, Li\zaro Barbuza 
e José ... ru,(!CIIi. 

19-!'-81 -lid" em Plenária·o Parecer n• 216-CCJ. 

13 
PROJHO llF. Lf.lllO SF.:OMDO N• 30~. DE 1980-

COMPLEMENTAR 
(De autoriu do Senador Humheno Lucena) 

Altera a Lei Complemenlar ., 16, u 11 de _. 
-bro do 1975. 

Andamento: 
JO..I0-80- Lido em Plenário e dapa:hado 1\s Comis-

5C\es de Constiluiçlo e Justi1o11 e de Lea:islaçlo Social: 
17-6-81 - Aprovado na Comissão de: Constituiçio c 

Ju,;t•çu Pan:cc:r pelu constitu~ionalidadc: c: juridicidade c:, 
quanlu iiU m~rito. ra\'Orâvel, com Emenda que apresenta 
dcn• 1-CCJ: 

.:!ft..tl-82- Aprovado na l'omi55ãu de: Lc:sialaçlo So
(ial P..arc:cer ra-,orâvel ao Projeto c à Emenda da Comis
sill, dr Constituiçiu c: Jusliça; 

)Q..IS-82 - Lidos cm Plcn4rio os Pareceres nts 682-
l"l"J e 683-CLS. 

l"l Madrlo •• lnmlllçio oormal 
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Votaçio, em primeiro turno (aprec:iaçlo preliminar da 
constitucionalidade:, na~ termos do art. 296 do Rcaimc:n
to Interno). do Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1980, 
de: autoria do Senador Itamar Franco, determinando que 
a Ordem dos Advoaados do Brasil opine 10brc: a escolha 
de: mqistrados que devam intearar tribunais com juris· 
diçio em todo o território nacional, tendo 

PARECER, iob n• 634, de 1983, da Comisolo 
- de CGIIIII~ e J•lca, pela inconstitucionalida

de:, com voto vencido do Senador Josf; lanAdo Ferreira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO !lõACIONAL (Sc<;iin 11) 

O SR. PRESIDE!IITE (Roimundu Parente} - E11é 
enterrada a sc:ssão. 

rL~"rmtfl-.~a u.ml.J às /PhMJS ~·Jj minut!H.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HL'MBf:RTO U"CENA .VA SESSAO DE14-I/JJJ 
f." QL'E. t::NrREGL'E .~ REVISAO 00 ORADOR. 
Sf:R/.4 Pl'B/.IC4DO POSrER/OR.IIE/1/rE. 

O SR. HUMBt:RTO LUCESA (PMDB - PB. Para 
en~aminhar a vut~w.:Ao.J- S~. Presidente: c: Srs. Senado
res: 

Em 1'180, i1pre5Cntei um 'projclu semelhante a este:, que: 
se: c:m:ontra tramitando nas eomissôa t6c:niCas da Casa, 
pelo qual eu juslamente rc:tiran do reaime da Lei n• 
6.7.U, tJc: 9 dede~eriJhro de: 1979, as fundaçiSc:!t de En1ino 
Supc:riur. paru ~o~ue os ~eu:~ dirigentes volwsc:m a ser no
meado/li de ~ordo com a lc:gislaçilu em viaor, e para as 
universidada uucárquicas, isto 6, com a c:seulha dos diri
gentell ra:aindo em lisla si:~tuphl a ser apresentada ao 
Sc:nh,,r Presidente da RL.-püblica.. 

F.slll minf101 proposiçau, apesar da baslantc: debatida 
ne,lc Plen6.riiJ. nlo lo1rou um andamento rlpido nata 
Cu01, por razões ~o~ue não vem ao ca!iO disc::utir neste ins
tante. 

o que quero 6 s:alientar asara ~ que. após entendimen
tos que mantive, sucessivamente:, com o nobre Lldcr 
Aloysio Chave-.!1, que foi Reitor da L'niversidadc: no ParA 
e Proressor univenitârio, conqui sensibilizar S. ü.• que 
atc:ndend,, ao meu apelo, prlolcurou dialoa:ar na Arca do 
Gov.:rno com o Ministro Leitão de .o\hreu. com a Minis
tra t:sthc:r de 1-'iaueircdo Ferraz c: consegui. afinal, que 
este projeto rOS.!ie enviado ao Conaresso !'lacional. 

Portant!J, al6m de me: rererir ao meu projeto, desejo 
homenagear o nobre: Lidc:r Aloysio ChaYCI c dizer que, 
neste: m&lmc:nto, u Senado f~cderal, ao votar favoravc:l
mc:nte a este projeto, de: orisem aovernamc:ntal, C5tA pra
ticando um alo de inteiro jusliça, indo ao encontro dos 
DRM:ios da Nmunidadc univenit6ria, ao rc:~tabelcc:c:r a 
autonomia de: Iodas as universidades brasileiras: Era o 
que c:u tinha a dizer. (Muito bem~) 

ATO DA COMISSiiO DIRETORA N9 39 DE 1913 

A Comissilo Dirc:tora do Senado Federal. no u10 de 
sua c:ompclfnc:ia resimen~MI, i visla do que consta dos 
Pro< ... SOS n's 002798-83·2 e 005553·82-2, inslrufdoo com 
pareceres ra-,or4veia do Dirctor-Gcral, Consultor-Geral 
e demais órgaoa: compctenla da Casa e como medida 
complementar ao Ato n• 30, de 1983, dc:&ta Comiulo, re
solve: 

Arl. 19 São incluldoa nas Cate,oria1 Funcionais 
para as quais roram aprovados em proc:HIOI&eletivoa in· 

1\õovembro de 1983 

EC'l'nc.'l!i' re.:~lizildO!i' em 1080 e ,IJJIJ, n3o aproveitados fK'1 

l'alta de vaga, ufi sc:r,·idores C'UjrJs nomes si!J rc:la~o.;onados 
no Anexo deste Ato, mediante rc:distrihuiçio de: claros 
de lotação dt~!i rapecli\·as C:uegNia.!i Funciorn.~is, do 
Quadru Permanente. 

Art. 2' Este Atu entra em vi111r na data de sua 
pdbiH.·U\·lJo, vigorando seu.s efeitrJS finanCC"iros a panir dr 
I' de' janeiro de 191!14. · 

Art. l• Revogam-se: aR disposiçõc:1 cm oontrArio. 
Sala da Comis.cào Dirc:tara, 25 de novembro de 191i3. 

- Maaoyr Dalla- Prc•idente, '-aalo Jolalor- Jal· 
..., Bormo- Luolr VaiJU- Rafm,.... Pa..,.., 

AII;EXO AO ATO S• 39 
DA COMISSÃO DIRETORA, DE 

Quadro Permanente 
Grur~- Ati .. idada de Aroiu Legislativo 
(.'ateporia Funcional - Tá:ni~o.'D legitlalivo 
('las'iC - "'C" rcftrência n' 20 
Relação Nominal 

01- Francili~o"a de Assis Pereira 
~ - ,..1aria T ere1a Meira M. Moerbe.:k 
03- Jumar .'\usustu c.·arneiro 
04- Lu~)' Gunçal"·es Yl. Oli,·eira 
O~ - Vunda Suaiden 
06 - Hi:Ji,, Mendeli de Abreu 
07 - Jo:~inalda da Silva L.ustlolsa 
08- MarJ!arelh Ro5C N. Leite Cahral 
09- Antl1nio Alberto de Carvolho 
lO- Adila da Cu:~za :"'unes 
li -- Raimundo Rugi:riu de S. Duanc: 
12 - Elan Duminaos F ah:llu 
l.l- Maria Tc:rc/.il Ca,·alcante Barbosa 
14- Tânia M. Taledu Amaral Farias 
IS - Maria Madulena da Costa Oli\l:ira 
16-Sandra Silva Tasquino dos Santos 
17- JuK Comes i=eitDla 
18 - Viniu L6cia Nogueira 
I 'I- Maria Amãncia Matos Aranha 
20- Waaner Cabral da Cast:a 
21 - Jusl: da Sil'la Ferreira 
22- Antonio Carloa M. Ferro Costa 

Quadro Permanente 
Orupo - Atividades de: Apoio Legislativo 
Catcgoriu Funcional - Aui5tc:ntc de: Plenirios 
Cla ... - "8" referência- 1\õM 17 
Relaçllo ~ominal 

01 - Moisél Rei1 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 163 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1 - ATA DA 21'JO SESSlO, 
EM 21 DE NOVIMUO DE 1!1113 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1-Pa_ ............ ·-1.2.2- ..... -
- N9 867/83, de autoria do Sr. 

Senador Lourival Baptilta, solici
tando a \tansc:riçio, noa Anaia do 
Senado Federal, das Ordeno do Dia 
do Ministro do EMrc:ito General 
Walter Pires Carvalho e Albuquer
que. do Minbn:ro da Aeron6ulic:a 
Bri&odeiro Dtlio Jardim de Matto• 
e do Chefe do Estado-Maior da Ar· 
rnada Almirante-de-Esquadn, Jos6 
Calvenle Aranda, lidas ontem, alu
sivas A. passapm do 48• anivenArio 
da Intentona Comunista no Brasil. 

- ~· 868/83. de autoria do Sr. 
Senador Gaslào MUller, e outros 

SUMÁRIO 
Srs. Senadons, de homonqel\l de 
pesar pelo ralo.:imento do ex
Senador Teotônio Vilela. ,.,..,... 
&lo, ap61 usarem da palavra no en
caminhamento de sua votação os 
Srs. Aderbal Juremo, Luiz Viana, 
Ciast.lo MOIIer, Joiin Calmon, lt• 
mar Franco, M"arco Macicl, HeM
dio Nui1C!II, Joio Líx:io e Almir Pin
to. tendo o Sr. Pre1idente !le aao
ciado em nome da Mesa. 

1.3 - DESIGNAçAO DA OR· 
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. LEVANTAMENTO 
DA SESSÃO. 

2 - DISCURSOS PRONUN• 
CIADOS 1M SISSOI!S ANTE
RIORES 

- Do Sr. Henrique Sandllo. 
proferido na ... .ao de 24-11-83. 

- Do Sr. Milton Cabral, prol<
rido na ,...., de 25-11·83. 

- Do Sr. João Lobo, proferido 
na .... ao de :15·11·83. 

3 - RE11FICAç01!S 
Ref~rente!ll.sseguinta matirias: 

Anex.o ao Ato n• 21. de 1982 c A tos 
n" 27, 31 o 36, de 1983, todos de 
autorid da ComiMilo Diretora. 

4 - POIIT A RIA DO SJl, DI· 
RI:I"ORGDAL 

- N• S2, de 19R3. 

5- AVISO 
- Rererente a prorrcJiaçio do 

pram de inscriçio para conc:uriCJ 
pllblico para ASICSior Parlamen
tar. 

' - ATAS DE COMIISSOI!S 

7 - MI!SA DIRI:I"ORA 

I - LIDERES E VICE· 
lJDERES DE PARDDOS 

9- COMPOSICÃO DAS CO. 
MISSOES PEIIMANE.'IITI!S 

SEÇÃO 11 
TERÇA-FEIRA,19 DE NOVEMBRO DE 1983 

Ata da 217• Sessão, 
em 28 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidencia do Sr. Lomanto Júnior 

ÃS 14 HORAS E J0 MINl1TOS. AC'HA.M·SE PRE· 
SENTCS OS SRS. SCNADORE& 

lris Célia - Allevir Leal - Mário Maia - Eunite 
Mic:hilea - Raimundo Parente - Claudionor Roriz -
Galvlo Modesto - Odacir Soarc5- Aloysio Chaw1 -
Ciabriel Hermes- H61io Gueiro1-AiexandR'CMta
João C05telo - Alberto Silva - Helvldio Nunes -
João Lobo- Almir Pinto- Jusé l.ins- VirgiUil Tivo
ra - Carlo1 Albeno - Humberto Lucena - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Mac:iel - Joilo Lúcio - Luiz Cavalcante - Lourival 
BaptiRta - Pauos Põrto - Lomanto Jdnior - Luiz: 
Viana- João Calmon- José lsn6cio Ferreira- Moa· 
cyr Dalla - RoberkJ Saturnino - Itamar Franco -
Murilo Badar6- Fernando Henrique Cardoso- Seve
ro Gomes - Henrique Santillo - Derval de Paiva -
Gaslio MOI ler - Roberto Campos - José Fraa:cUi
Affonso Camarso- Jorae BornhauiCn- Lenoir Var
sas - Pedro Simon - Oc:tavio Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior)- A listo de 
pi'Cienc;a acu58 o comparecimento ele 49 Sn. Senadoru. 
Havendo n6mero res:imental. dDdaro aberta a sessio. 

Sob a pro\ec;lo de Deus iniciamos nouos trabalhos. 
O Sr. J9.Sec:retário irA proceder A leitura do Expedien

te. 
E: lido o s~~&uinte 

EXPEDIENTE 
PARECEIIES 

PARECER No 1.1161, DE 1!11:1 
Doea.Wo ....... 

lledocio .... ••PNJeiD do DHniD Loal-.. 
7, do 1!11:1 ( .. 121112. • c ...... ~~ao Dopatadoa). 

Relotw:_AI_Cam..,. 
A Camillio aprcocnlll a rcdaçlo final do Projeto de 

Decreto l.qislativo n•7, de 1983 (n• 128/82, na Clmara 
dos Deputado•). que autorim a adello do Brasil A Con
vcnçlo que institui uma Ora11nizac;lo Internacional de 
Metrolosia Lcp.l. concluída em Paris. a 12 de outubro 
de 19.55. e emendada cm 1963. 

Sala doo Comiuõp. 28 de novembro de 1983 -Jni 
L1oo, Presidente - All"ndo ~ Rolator- lrlo 
ca1o. 
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

DiNklr-Gerol elo Senado Feclerol 

ALOISIO IARBOSA DE SOUZA 

DIN!Dr Euculivo 

WIZ CARLOS DE IIASTOS 

· DIN!Dr lnduotrial 

RUDY MAURER 

DiNIDr Adminillralivo 

ANEXO AO PARECER ·N, 1.061, DE 1983 

~., 11ooa1 .. ProJeoadeDe-. Llalolodoo •' 
7, de 1913 ("' 128/IZ, •• aa.ro ... Dopala ... ), 

Faço saber que o Congresso !'rllacional aprovou, nos 
termos do 11rt. 44, inciao I, da Constituiçio, e eu, 
----• Presidente do Senado Feclerol, promuJso 
o seguinte 

DECRE;TO I.EQISLATIVO N• , DE 1983 
A"""lao.-doBrooiiiC ...... IJOOlood

tol ""'" Olpolaçlo lo- de Mllnllaala 
W.ot, -•ld•- Porto, o1Z de aahlln~•e195S,o 
.............. ll .. - ..... 1963. 

O Conpaso Nacional decreta: 

An. I• e_ o Poder E~Cecutivo autorizado a aderir • 
Convenção que instilui uma Oraanizaçào Internacional 
de Metrologia Legal. conclulda em Paris, a 12 de ou
lubrock: 195S. c ancndadaem 12 de novembro dcl963. 

Art. 2' Elle Decreto Lesislativo entra em vigor na 
data de sua publicação. 

PARECER No L06Z, DE lJU Do c-lido ........ 

·IINoç., llool doProJelode De-. Ltplolho"' 
Zl, •e 1!1113 I"' 5/13, • Omoro ... lltpulo ... ). 

iielator: St•dor Alhdo Co-

A Comissão apresenll a redaçlo final do Projet.o de 
Decreto Lqiolativo n• 21, de 1983 ln' 5/83, na Clmara 
dos Deputadolll, que aprova o texto da Convenc;Ao Inter
nacional sobre Normas de Treinamento de Marltimos, 
Expcdic;ão de Certificados c: Serviço de: Quano, adotada 
durante a ConferCn~ia Diplomitica realizada em Lan
dn:s nos meR5dejunho c:julh\l de 1978, sob os auspicias 
da Orpnizac;lo Marftima lntc:rgovemamc:ntal- IMO. 

Sala das Comil!làeR, 2R de novembro de 1983. - JoM 
Uoo, Prcsidonte - All"rtdo C.- Relator - lrlo 
Célia. 

ANEXO AO PARF.CER N• 1.062, De 1983 

ltodoçlo Alol do Projeto de De<nto I.tplolloa •' 
21, u 19113 I"' 5/83, u Cllnln dos D~~ 

1-u~o 111abc:r que o Congns110 Nueional •provou, nos 
lermos do an. 44, inci5o I. da Con51Ítuido, e eu. Prc:si
dr:nte d'' Sen;ldtl Federal. promulgo o K"guinte 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sec;iio 11) 

EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

. DIÁRIO .. DO CONGRÉSSO NACIONAL 

lmp,._ oob a responoablllda• elo Mela elo S.1111elo hdloral 

Novembro del983 

ASSINATURAS 

VICI Superflcioo 

SemostN ............................. . CrS 3.000,00 
CrS 6.000.00 -................................ . 

Eoomplor Awl1101 CrS 50,00. 
· Tiragem, 2.2(11,. .,..mpla,.. 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1983 

A-• aiHIDdo c.. ... c .. l-.loml ... ,. 
No..,_ doTN-to deMorftl-, Ellpedlclode 
Ctrlllludoa t StnJco de Qurto, ...-.... _a 
Cool'erhdo Dlpl-'llca Nollado - Laodno --· * JaloJ • Jolllo de 1971, ... oa .. .,- • 
OrpoapoMorfll .. l ..... -oi-IMO. 

O Co- Nacionol decreta: 
Art. 1• ! aprovado o texto da Convençlo lntc:ma

cionaiRDbre Normas e Treinamento do Marltimos, Ex
pedk;ilo de Certificados e de Serviços de Quano, adolada 
durante a Confrincia Diplomi.tica realizada em Lon
dres nos meses de junho e julho de 1978,sob oa auspicias 
da Orpnizaçio Marrtima lntc:rgovemamentai-IMO. 

Art. 21 &te Decreto Leaislativo entra em vigor na 
data de sua publicado. 

PARECER No IMJ, DE 1913 
DoC-•deRtdocio 

Rtdacio lloal u Pn~Jtto • a-~ac~o n' 116, * · 
INl. 

RIIMor: 1-. 0oHJ.. Rorla 

A Comiuiio IIPr<senta a redaçlo final do Projel<l de 
Raoluçio n• 116, de 1983. que autoriza o Oovemo do 
Estado de Siio Paulo a elevar em Cr1288.037.264,28 (du
zentos e oitenta e oito milhõe5w trinta e sele mil, du7enlos 
e sessc:nLII e quatro cruzeiro• e vinte e oito centavos) o · 
nionta.nte de sua divida consolidada interna. 

1 Sala das Comillilea. 28 de novembro dei983.-Joio 
Ube, Pre1idente Outloaor Borlz, Relator- ..... ........ 

AllõEXO AO PARECER N• 1.063, DE 1983 

Rtdocio llaol •o ProjetD de R-'"cio "' 116, •• 
1913. . 

Fac;;,, ~r~;1hcr que o Senado Federal apro,·au, no'i term,Js 
d,,un. 4:!. inciw VI, da CunRtituição. c cu. flresidentc:, 
prumuiJ:!Il o !i.cpuintc: 

R ESOLUC::ii.O No , DE 1983 

Aulllrlza o Gooerao do Eolado de Slo Poolo o eoo
Ciatar operaçio de er6dlto . ., •alar H CrS 
ZIB.oJ'7 .264,28 ( .... ,.,,,. e oltenlll e oiiD 01llloilto, 
tt ... e .u •D, ••••• •MIIIIa e .-atro cnzel· 
n11 e •lllle e oito eeKIWH). 

O Senodo Federal rc!kllvc: 

An. I• ~ o Ooverno do Estado de Slo Paulo. nos 
lermua: do ar,. 2f da ResoJ~ n• 91, de li do outuhro 

de 1976. do Senado Federal, autorizado a contratar opc
ra<;ilo de eri:dito no valor de Crl288.037.264,21 (d....,. 
101 e oitenta e oito milhõa, trinta e sete mil, duzentos e 
RIIICnta e quatro cruzc:ii'OI e vinte e oito centavos), oor
respondent<ll a 120.088,08 ORTNs, considerado o valor 
nominal da ORTN de Crl2.391,, Cdoio mU, I!O<enlos e 
nownta e oito cR~~Jeiros e cinqUenta e cinco centavos), 
vigente em outubro/82. junto A Caixa Econômica Fede
ral, mediante a utilização de recunos do fundo de Apoio 
ao Dc:sc:nvolvimento Social- FAS, com fiança a a 
pre51ada pelo Banco do Estado de Slo Paulo S. A. -
BANESPA, destinada ao t.í:nnino de obras que pc:~it.i
rio a melhoria e ampliaçio de diversas entidades hospi
talares sem fins lucrativos, naquele Estado, obedecidas 
aa condiçôel admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

An. 2t &ta Resolução entra em viJor na data de 
sua publicaçilo. 

PARECER N• 1.0U, DE 1913 

DoC..Iolio••••• 
Rtoloçiodo-puoo-llllotONO,...-. 

IIII do l'NJOID de Lei do s.aclo .. 15!1, da 1!1113. 

Relotar: Stoo .. r - Põrto 

A Comisslo apreaenta a redação do Yaleido para o oe
sundo turno rcgimc:ntal do Projeto de Lei do Senado n• 
lS9, de 198), que instituiu I• de: outubro como o ""Dia 
Nacional do Vc:reu.dor". 

Sala das Comissõ ... 28 de novembro de 1983. - J• 
Lobo, Presidente - Paliai P6rto, Relator - .... Cflla. j 

ASEXO AO PARECER S• I.OIW, DE 1983 

lltoloç.,do teoeldoparo o _...o lllrooreatno-
1111 do Prajlla do Lol do Soaodo "'159, de 1913.111111-
IDI o 1• de-... ..,.o o ''Dio Noe ... ol do y.,..... 
dor", 

,O Congrc:foso Nu~iunal dc:O'c:lil: 

An. 1• É o 1• de outubro in1titufdo como o ""Dia 
Nacional do Vereador". 

Parâgraro único. Nesse dia,u Ci.maras c: Prcfeilul'iUi 
Municipais poderão promover inK:iativas que comemo
l'e'm a efmtride. 

Art. 2t Esta l.ei entra em vigor na data de sua publi
cuçàu. 

Art .. ~o · RevaJam-!iC a111 da:ro•i(Cles em contrArio. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Junior) - O E•pe
diente lido vai • publicação, 

Sobre a mesu. requerimenlo que vai .ser lido pelo Sr. 
I '-Secrel.ário. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•lli1, DE 1!183 

Senhor Pn::sldente, 
Nos tcrmm do an. 233 do Regimento Interno, requei

ro a tranSC'riçào. nos Anailli do Senado Federal, das "'Or
dens do Dila", do Ministro do Exl:rcito General Walter 
Pires Carvalho e Albuquerque, do Ministro da Aeroniu
lica Bria:adeiro Délio Jardim de Manos. e do Chefe do 
Estado Maior da Armada, Almirv.nte de Esquadra, José 
Calvmte Aranda, lidas ontem, alusÍVll5 à passagem do 
48' anive'rsârio da Intentona Comunista no Brasil. 

Sala da• s .. oõ ... 28 de no....,bro de 1983- Lolllfll .. ,...,.. 
O SJI. PRESIDEI'ôTE (lomanto Junior)- O requeri· 

menta tido seré. rublicado e submeti~ ao aamc da Co
mis!i.i'io Direr.ora. 

Sobre: a mesa, requc:rimenlo que wi ser lido pelo Sr. 
1'-Se.:retãrio. 

~ lid•' o Sf8uintc: 

REQUERIMENTO N• 168, DE 1!113 

Requerem~. na rorma regimental. e de acordo com 1111 

trudi~ÕC'Ii du Cullla, 35 5C'(!Uintc5 homenagen5 pelo ralcc::i
mento d,, ex-Senador TC\ltónio Vilela: 

a) inserç3o cm ata de um voto de prorundo pcsar; 
b) aprt.."SCnta.;:lo de condolências A ramília. ao Eltado 

de AlaJOa!õ, ao Dirclório Nacional do PMDB e Oiro
tório Esluduul do PM DB de AlaJOIII. 

Sula da" S~sões, 2t' de novembro de 1983. - Gutio 
Milllor- Aderb.ol J•-•- Lulz Vlooa- Al•lr Pinto 
-Joio Colmon -Itamar Fnneo- ........,toJiiolar
Man:o Moclel. 

O SR. PRESIDENTE (lumantu Jdnior)- O requeri
mento lido depende de votado, em cujo eneaminhamen
W poderão r~:~.r.er uso da palavra 01 Srs. Senadores que o 
de5ejan:m. 

O S.. A-1 J11r11111- Peço a palavra, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDElloTE llomantu Jhior) - Cono:cdo 
a pulavr.a ao nobre Senador Aderbal Jurem•. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS - PE. Para en.,.. 
minhar a ,·otac;ilo. Sem revido do orador.)- Sr. Presi
dente. Srs. Sedadorcs: 

f:sh1 Ca1u ~o'f.lnhece o pensamento do Panido Demo
crUtiL, Social, de ui(!Um tempo para cA. diante du po
si~~!to rutitica!õ do gr.mde bralileiro que acaba de falecer. 
Senador Teotónio Vilela. Por isso mamo. Sr. Presiden
te. e 'IUe m.Jo5 sentimol ah!kJ)Utamente equidistantes das 
pai,õc:J panidárias para dizer a esta Casa e à Saçio que 
perdemm~ um do,; maiomc bra1ileiros que pa1111ram pelo 
Senudu da Repúblil:a. 

Teotõnio Vilela, no5 61timos maa de sua vida, 
rc\'t'lou·se nllo apenas o democrata, o liberal, mas tam
bem um homem de admirável coragem c:ivica que ROUbe 

vem:er o medo da d~Xnca que o vitimou, e ~&iu, por ate 
Pois afora. prepndo as IWll idéias.. pn:pndo as suu 
L'Onvic:çlc.\. Em última análise, acima das po1iç&s pani .. 
dáriu" 'lUC a c.'Onjunlura. nacional nos leva a ocupar, 
Oposiciio de um lado e Governo de outro, acima de tudo 
isJoo, n.;s temos que hllmena~Jear, em Teolônio Vilela. o 
hraNileiru admira\vel, eXL'111pJo para 1U1 fUtUra& FJ'&ciJe&. 

1\lr Í550, Sr. PI'CJiidente. t que fizumos, juntamente 
wm o,. l.idrres das Opo5içõe.s. este requrrimenLa para 
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que ata C'llllll comece a prestar as homonasens que ele 
merece, e enviar 6 famrlia enlutada, enviar ao ICU Eslll· 
do, iiO Governador Divaldo SuruiiJY 11 nosu& Nndo
lenr.:ias. 

Ao mcsmn tempo, Sr. Presidente, espero que, embora 
niio ateja rigoro111afhente dentro do Regimento, depois 
de votado o requerimento que asriinamos, homens do 
Pl>S. homens do PMDB e do PTB, com auento ne&ta 
Ca!ill, depois de \'Otado, repito, o requerimento. sesuin· 
do o exemplo da (.'limara dos Deputados, Lambem su ... 
pendamos a seWo em hurnenagem ao apóltolo da de
mocra.(ia, Teob\nio Vilela. 

~ra o que tinh• a diar. 

O Sr. I.AIIz VIa•- Sr. Presidente, po;u a palavra. 

O SR. PRESJDEN'TE (Lomant.o Júnior) -concedo a 
pub1-.·ru ai) nobre Senador Lui7. Viana. 

O SR. Ll'IZ VIA)IIA (PDS- BA. Para eneaminhar a 
-.·ou•çào. Stn1 revi!lilo do &'radl)r.)- Sr. Presidenle, Srs. 
Senad,•res, em meu nome e, es1ou cerLo que em nome da 
Bancada du Btl.hia, desejo aswciar-me 1\s manifestações 
da Cu1a pelo de~~oaparecimento do no550 eminente ex~ 
colc'g.a, Senador Teotõnio Vilela. 

J)iria que cada um de nós, independenle da1 posic;õel 
polit11!:1N. das idéia!'. dO!I P..midu11 a que pcrtençamo1, de
vemn!i. alguma COISK a Teotónio Vilela. Digo-o porqu.e 
acredito que 11 todos n61 interes!i8 que h~a &empre no 
Pai111 alguent que seja capu: de incutir ou de dar aos nos-
lOs udverliilrios, sobretudo quando cslase encontram na 
Opos.i~àu. uma pal&tvra de esperança. Essa pa.lavra de a
rc:runc;a e indi!lpensil.vcl para que a vida democ:râtica •• 
\'ldU parlidária poa.sa sobre\·iver. 

Nüu pn:.:iw ll~o.""Cntuar quanto 5eria sra~ve para a vida 
do Pai'll. se houvcr.se uma par1c da suu populaçl\u, uma 
purte do Puili da qual liW!ile de!llrlado a esperanç,~~ de 
pud~r ver as luas idtias,as suas c:oncepc.'ÕCI, as suas aspi
ru,,:i\etii \'Ítoriosas no fu1uro. mais próximo ou mais remo
IQ. 

Teotónio \'ilela, eleito cm 1974. pela felenda da ARE· 
S,\, nilo demorou a 11 mostrar, primeiro pelas suas ati· 
iud&.'l e, depois, pela 1ua própria liberaçJo politica, um 
elentenlo que e&luva vu1LIU:lo para as idbia11 da oposiçilo 
ao (.iuverm•. E foi como tal que ele empreendeu, no Plis, 
umu cru.to~da que MC lnrnou 1an1o mais emocionante 
quando ele 11 realizou jli no fim da vida, marcado pela 
terrível c implaai-..·el doença que o vilimou. 

Quando Presidente do Senado, e do Conares50, tive 
opurlunidade de: w L"Onvocadu, a11sim direi, Sr. Pl'llli· 
dente, senão ronvidudo, pelo eminente Senador de cn· 
H\o, pur.a o aeumpunhar numa vi5ila ao& pi'CSOi pollticus 
no Rio de Janeirt~, 

f\ào me rurtei t.quela solici,açlo de Teo~nio Vitela. 
A~o.'tlmpanhci-o. ViJdt.amm os presidias onde havia deti· 
dm. polilic."Os. f.. 14, pude ver o que ele representava para 
aqueles homens e mulheres ali detidos, mu cheio• de Cli· 

perun~a ~om a presença de Teotónio Vilela. 
l::tiiWI pâg:ina que ele L"ll:rc\·eu. na tfistória da vida poli· 

ucu e p~lflamentar do Brasil, i' realmente uma das mais 
belas. uma das mais memurlivci11 e que, cerlamente, lhe 
Jllrilnliriio lutar de relf:\.'0 na Hbtória P.,"'liti.:a do Pais. 
I\ ada, purhmlo, m:HNju51o que o Senado Federal lhe tri· 
bute homenagens "'lrdadeiramenle e~ccpcionai,, como 
aquelas que uco1ham de ser requeridas ou solicitadas pelo 
eminente Li der, em exerci cio, do PDS. 

1- ru a que tinha a dll..er. Sr. Preaidcnte. 

O SR. PRESIDENTE (lo manto JQniorl- Concedo 
a palavra, ~nmo Lkier, ao nobre Senador O aSilo MUller. 

O SR. GASTAO MVLLER !PIIIDB - MT. Como 
Lider. pura ~ncuminh11r a volacilo. Sem revisilo do ora
dor) - Sr. Pre~idC'nlc c Sr!i. Senadore1: 

O BraHil, unlem. atrav!~~o de uma rede de televisio que 
transmitiu um jogo de fLUebol. tomou conhecimento de 
um fah, que esperava 11 qualquer momento, diante da 
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sravidade da slluaçlo de sua SMilde, a mane do eminente 
Senador Teotõnio Vilela. e: o eminente Srnador Hum
beno LPccna, Lider do PMDB nesta Casa. lelefonou-me 
lmcdiut11.mente pedindo para que eu, em nome da Ude
rancu do PM DB, toma!lll as providén~ias cabivei1, no 
Rntido de que o Senado da Repllblica pre~tasse uma ho· 
menilfem a ew fi1ura ilustre da vida nacional nos illti· 
mur. lempos. E esta homena,em. estA sendo nAo só do 
PM [)8, maR tumhtm do PDS, na rtgura do ilustre: Sena· 
dor Adcrbal Jurema, como ainda na palavra sempi'C' bri· 
lhunte d,, Senador Lui1 Viana. 

Uoje,li nosjclma11 dalerru e de fora da tcna, e vArias 
deles. rt~umidamente. procuraram fa1.er a bios:rafia do 
ilustre morto. Notei, entlo, um falo curi010 no que Cll· 

c:re-."C O Globo: Teatôniu Vilela tinha horror A auerra. 
F.mbora ele ftMII!ie um guerreiro, fONie como que um ania 
lheim, ele eru um artiiMira da palavra. Com a palavra, 
com inlcliJ~Cn.:iu. com idealismo, ele procuran atin1ir o 
~t:u ohjelivo nilo com a força bruta, eom a suerra pro
rriumente dila. O jornal di.c uma outra Ni58 inlere&An· 
te: mesmo nafl c:uusas aparentemente justu, ele repudia· 
vu a figura do f.Uerrilheiro, porque nio a considerava a 
forma mail jusla, mais cena de fa:rer politica. de atinsir 
um idcitl, um objetivo polftiC-'. 

Outro,. jornais o chamam de Dom Quixole. Dom Qui· 
xme simholi.ca o 110nhador. o idealista, aquele que, movi· 
do pelo ideal, am:messava·se contra os moinhos. E Cera 
vunlea di.c • .:am isso, arremesSllva-se contra o111sonhos de 
um ideal muiw.& vezes inalingido. Teotõnio Vilela, na 11ua 
vWa de politico, foi, de ralo, um Dom Quixote. 

Outro• dizem que Teotónio Vilela foi um pregador. 
f'rl:lo há dUvida de que Teotõnio ViJela foi um presador 
dos ideai5 de domucracia, do bem C<'lmum, dr um Brasil 
melhor, de um Brusil1uiado pela Jkl<~: e para a paz \"Ohl· 

do. 
O PM I>H perde uma das suas1randes figuras, e a sua 

u~ilo, o 1eu trabalho, a sua luEa ficarilo resislrados nlo 
IÓ na hililóriu da vida politica nacional. mas serio scma 
prc um e~emplo para as novas gerações de polltic.-os a 
n1ustrar que na vida pUblica. na vida politica hA a indu lu
lar pura aquele1 que presam, a democruc:ia para os so
nhadon."'''. oli que lutam com idealismo para a vitória de 
um hem \.'Omum. que t a liberdade sem adjetiYOA. 

De modo que o PM DB e, de um modo geral. cata Casa 
rendem 8A suas homenagens a Teotõnio Vilela e fazem 
volos pura que nu Orienlc: Eterno, o seu espfrito tenha a 
pa.t. que ele bem merece. 

Eu peço. Sr. Presidente, que, de ac:ordo c:om o pedido 
dll Senador, Lider do PDS, 111ja suspensa a &e~~lo em 
memória a e1511 figura ilustre, que tanto brilhou nesla 
C'a5a, e que sejam uansmilidos telegramas de pàames l 
f;~mllia enlutada. na pe510a dOJ seus filhos. ao Governo 
do Estudo de Alasou. e ao seu irmlu mail velho, o ilu~oo 
tre Cardeal Prima7. do Brasil, em Salvadllr, e tamb6m ao 
I'MDB do l:!i.tado de Alagous. 

I-ra u que \inha a dizer. 

O SR. PRI!SIDENTI! (Lomanlo Júnior)- Cono:cdo 
a palavra ao nobre Senador Joio Calmon. para encami· 
nhar a ll'olac;ilo. 

O SR, JOAO CALMON !PDS- ES. Para encami
nhar a vutac;i\o.J - Sr. Praidenle e Srs. Senadores: 

Pt:rdemall, ontem, o ""Menestre1"~ dil liberdade, o cru· 
.tado da democracia, o oomhatente inellçedfvel que nem 
o cüncer con11qr;Uiu afastar completamente do campo de 
batalha. Na hora em que toda a Naç;lo chora a morte de 
Teolónio Vilela. chcgamCM iii conclusio de que, com o 
teu dclltopar"imentu, o Brasil ncuu menor. No entanto, 
o seu e~mplo inspirador vai permitir que outro1tentam 
levar uvanle a mama miuio qu.e ele dCiempenhava com 
lõlntu briiVUra. 

Nosso úllimo encontro oçorrcu no Aeroporto de Con· 
aunhas~ cm Siio P.o~.ulo. Teotõnio Vilela. jA. em sua cadei· 
r.t de rodus. se diri1ia para Brasnia, a fim de participar 
de um;1 rruniio de seu Partido, o PMDB. Quando ele me 
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avislou, chamou.me e dec:larou: ""Calmon. 'IOCi ateve 
cm minha terra c: fez um arande Nlseiro. um barulho da
nado"', 111 clálisie~~s ea.pre~sõei que ele IOiliiYB de u»Mr. 

Nesla hora de profundo pnar, devo dizer que Teotõ
niu Vilela, que: dfternpenhou urn papel tio ex.traordi
nãriu na vida públir..'B deste Pais noa 6llimos anos, hA de 
ter o seu exemplo IIIC:8Uido por todo5 nós. De minha par
te, pu:.!i\J aaranlir ao inolvidãvel amigo que. dentro das 
minhas limiusções, sem ter a sua cultura e a sua eloqaen .. 
c:ia fulaurante, pretendo, em e~CS.Ia mail modesta, conli .. 
nuar a fa1.cr um ''burulho danado". Muito obrigado, Sr. 
Praidentc:. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar franco. 

O SR. ITAMAR IRANCO (PMDB- MO. Para cn
~o.'llminhar a votuçio. Sem revido do orador.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadora. falou o nosso Lider, falou o 
Lider do Governo, falou o Senador Joiio Calrnon e o $ti
nadar Luiz Viana. Mas creio, Sr. Presidente, que na.te 
momento nllo poderia calar a minha voz. porque tive em 
Teotõnio Vilela não apenas um companheiro de Panido, 
mas um fraternal amigo. Ainda ontem dizia a Anisio 
l"Oitei, aeu irmilo de aplriLO, que nlo teria estrutura su
li.:ientc para ver Teotdnio mono. Preferiria, Sr. Presi
dente, vC-Iu como vejo n&.-ste instante, ora nesta tribuna, 
oru naquela nos."ia tribuna. mas sempre com a mesma R. 
ei5C homem que espalhou a Ci por todo o no510 Brasil, 
qur rcno\'Ou as nossu.1 mentes, que tocou os nossos co
raçõc:s na bu-.:a de um Brasil demucré.tico, na bWICII de 
um Brasil mais ju!ilo. 

Creio mesmo, Sr. Presidente, que ele filia uma prc
gaçilo, nii.o utópica, lalvc.t: lembrando as pa.Javru de 
Tristilo de Athayde quando dizia que "A utopia t, sem 
dúvida, o derradeiro reduLo dos que nilo desesperam da 
liberdade", 

Vejo Tcoldni~ Vilela, Srs. Senadora, na cidade de 
Ouro Preto - aquela cidade que clama por liberdade 
nas 1uas ruas coloniais. nas suas ruas calcêfiu. ~o dia 
ltJ de abril de 19tl0, quando li compareciamo& para 
Jan.,·ar o PMDB mineiro, aquele em quem pouca aente 
acredituY".a, esLava lá ao no!ilo lado, ao lado do Senador 
Paulo Brossard e do Deputado Uly!ISC5 Quimariles, Tco
tõnio Vilela. que ao discursar, ao levantar a &ua voz na
quela Pl't!llll:iiO civic:a, algumas bomh11 uplodiram 
numa provocado. E o ''Mrnestrel da Liberdade", como 
dissr o nobre Senador João Calmon, nio se penurbou e 
&."Ontinuou a falar aos mineiros. Minas lhe era muito ca .. 
ra, por14ue ele sabia 14ue de Mina5, a voz da liberdade e 
dos dircit01 humanos sempre se fez presente, Recordo
me tumbtm, Sr. Presidente, que ao acabar o seu di5Curso 
em Ouro PRto brincou ele comigo dizendo: "Itamar que 
frio, eu nio agUento ate frio! Preciso tomar um caR:, 
porque com e'ite fria eu sinto saudades da minha Ala
goo5'". 

MaiH recentemente, Sr. Presidente, eu o encontrei na 
no518 Jui.~E de Fora, quando foi homenqeado pela Cã
mara Municipal, jd combalido. apoiando-se para i:fescer 
us c:scada5 e indo )XIra o hotel, quis ter um gesto de L"Bri
nh,l com T&.'Otónio Vdela, ao tentar tirar-lhe o seu paletó, 
ao tentar ajudâ-lo a tirar-lhe a sua bola, ele nilo me per
midu dizend<J..me que ainda era um homem fone e ainda 
era um homem que precisava caminhar. 

. Ele se diria, Sl'l. Senadoi'C!I, um andarilho e ele foi 
rcalmenle um andarilho da paz. Ele foi um andarilho, Sr. 
Prc!.idenle, da prqaçio da liberdade num Pais dr eK'IIS· 
seu de hamens autentieos. A r11ura de Teotdnio Vilela hé 
de permu.necer vivu, como a eonclamar os brasileiros a 
acreditarem no seu destino democrltico, como a dir.er a 
todos nós, Sr. Presid~o."Dte, a chama do seu combate, case 
seu andar infatigável ora buscando a anistia, ora presan
do um Brasil diferente. Aquele homem, Sr. Presidente, 
que mui corria por este Conaresso N"acional a lU& 

doença, quando eu chegava ao 1eu apanamento, cnL-on· 
trei aquele homem que dizia: ''Meu caro Itamar, tenho 
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uma doença terrível, no ctrebro e no pulmlo." Os meus 
olhos naquele instante se encheram de l'arimas c ao 
olhar T o.nõnio Vilela mais uma vuz compracndi que a
tuva diante de um bravo guerreiro. 

A lrialuu • mUito grande. a aaudadc de Teotónio Vi
leu srr;i eterna. Mas nõs temos ceneza, Srs. Senadores, a 
':onliançu de que esse vulto que aqui ati entre nós, esse 
prepador hi de continuar presente nos no5101 trabalhos, 
nas nouus lulas, nas no!lisuS decepções e acima de tudo, 
dando a todos nós, Senadores, a lodos nós, brasileiros. a 
sua Ci inabalável nos destin01 do nosso P'•is. 

Que o SENHOR o receba, Sr. Presidente. Dizem u 
I:JCrilurus que Jerusl"rislo ao saber da monc de L.tzaro 
pn:IC:riu falar du vida e nilo da morte. E eu, neste instan
te. com umu profunda dor na alma, com o M:ntimento de 
pesar, prefiro falar de T&.'Ot6nio vivo, dnse Teotónio 
que. par ceno, Iii no c:h, vai rnandar, Sr. Prrsidente, as 
bt:n\"Õ&:I kJbre todo5 nós, para que possamos ser seus 
mem.i1Jeiros da pa.t:, da liberdade e da busÇa dos verda
deirolll dircibMI humanm. 

O SR. PRI!SIDE~TE (Lomanto Jdnior)- Concedo 
11 pulavr.a ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Par• encami
nhar • votaçlo. Sen1 revis.lo do orador.)- Sr. Presiden
te e Sn. Senadores: 

f.m breve manifC:5tac;ilo, quero associar-me l5 palavras 
do5 Lidere5, aqui pmferida5, a respeiLO do pa11samento 
do eminrnru homem públko qliC' foi o Senador Tcotõnio 
Vilela. Nordcatino como ele pude. mais uma vez, teste
l!'lunhar o RC"U telurismo, o amor que ele tinha l1ua terra, 
5Cm que todavia iMo o fizesse perder uma visio muito 
nitidu dolo a:rande5 problemas do PafR. E. em mai1 de 
uma oportunidade tive oca5i.ilo de vf..lo buscando, nilo 
apenas caminhos para o nORiiO desenvolvimento, mas 
buscando tamhêm, atraves dr proposta5 várias, alterna
tiva• "4UC nos levassem, crescentemente, ao aperfeiçoa
mrnlo das instituit,:cles politicas brasilrira11. 

1: por i55tl espero que a sua mane que tanto lamenta
mos não nas faça feno..""Cr os ideais pelos quais ele tanto 
lutava. 

E como seu ami1o. posso di:rer repetindo o que di11e 
certa feita, Alceu Amoro11o Lima que "a morte pode ser 
o ave&so da vida, ma5 nilo 6 o contralrio dela"! pois como 
cri5ti.m acreditamos nOH en11inamento11 do evangelhisla 
Silu Lucas a.o afirmar que ••a vida nilo t: tirada, mas 
lran:.formada" e que, por isso mesmo, entendemos que a 
sua auliCncia Rsica nlu nos tornarA mais distante dele 
nem dos ideuis que, com lanta bravura e com tanto entu
sia5mo, :ll'mprc defendeu. 
l!ru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRI!SIDE.'IITE (Lomanto Jdnior) - Concedo 
a pa.luvra ao nobre Senador Helvfdio Nunes. 

O SR. HELVIDJO Nt;NI!S (PDS- PI. Para cncami· 
nhar a volac;io. Sem revido do orador.)- Sr. Presiden
te. Srs. Senadores: 

A exemplo dos lideres c di! vã rios Senadores que jã 1e 

pronunciaram, da.ejo tamb6m. u.ternar o meu te&temu
nho de triste.!:il pelo faiL'Cimenlo do ex-senador Tcotõnio 
Vilela. 

Conha:i-o hú: duas d«adas, aproximadamente, quan
do o seu ilustre irmilo Dom A velar Brandilo Vilela era o 
Arccbi"ipo Melropolitano. de Teresina, Capital do meu 
Estado. Àquela tpoca, se nlo me falha a memória, Teo
tõnj,, Vilela rr:1 Vit""r·Govrrnador dr Alasoas e ru repre.. 
sentava a minha reaiilo na A&SCmbl6ia Lqislativa do 
Piaul. Oposici\Jnistas. alguns enwntros a Bancada da 
UDN manleve com Teotõnio Vilela e a tônica da con
\"ersa era sempre u desrjo de mudança e o aprimoramen
to das inslilui~'ÕCIII. 

Ano5 mai~ tarde, cncun1rei-o no plcnirio dnla Ca51, 
ambos integrando a mesma Bancada, penencc:ndo ao 
mesmo P'.anidu. Pouco tempo depois, graças A. inteligin
cia priviles;iada, à combatividade, A. independinc:ia com 
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que sempre pautou a sua vida pública, c~ passou a divcr
sir. ele comewu a produzir discursos innamados numa 
hora em que. muita5 vazes, os seus companheiros era de
saconKihados ate mesmu a ouvir 01 seus discunos. 

t•ada um, e natural, lem a sua visão de Teolõnio Vile
la. Eu o vejo, como 5Cmpre o vi, mai5 do que o comum 
doR monais e. por issu mesmo. acima ~os p.anidos. 

Ele deixou u Arena, o PDS: ndo porque l''slaue, nio 
porque: 11enliYe pra1.er em oferecer combale ao Governo; 
ele u falia porque defendia id~ia5, ele su11tentava princi
pias, principias e idéias que c5lavam, ou que estio, aci
ma dos panidC's existentes. 

lnlegmu a &nl!'ada do PMDB. como poderia ter inte
srud,l oulra hancada partidária ne5te Pafs. I: a prova in
soli!lilnável do que alinn,l i! Que osKus projetas- o Pro
jet,, Bra:~~il, u Projehl EmergCnciu - jam.ai1 foram aco
lhhJw prlo partjdo que eJe, ultimamrntc:, inrcgrava. 

E:::lc: agia porque podia agir, ele era porque podia a, 
ele eslava acima de muitos uu. para nilo rerir SUICCtihili· 
dades, acima de quase: todo5. 

Sr. Presidenle c Srs. Senadores, é com profunda 
emoc;ilo que. neste instante, lamento o falecimento de 
TCl"1tónio Vilela. Temõnio Vilela fC1i um hC1mem excepe
cionul, um homem muilo acima da m~dia du seu tempo, 
um homem 14ue I"C(."Cbeu vários apelidus, ma1 que foi 
sc:mpre um combatente, o (!rande romhalente pela liber
dade. 

O SR. PRESlDE:\TE (lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senad\JI" Joiio Lú~ill. 

O SR. JOXO UlCJO (PDS- AL. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sn. Senadore5: 

· Auocio 011 meus sentimentos na tarde de hoje, junto 
a\JI dos demais colegas que aqui falanm, com rclaçlo a 
Teotõnio Vilela. 

"Teotdnio Vilcla,·o meu grande amigo, o meu grande 
colega, juntos trabalhamos ombro a ombro, em todas u 
campanhas politicas. Tive a grande honra de trabalhar 
para Teotõnin Vik:la em todaRII!i suas eleições. Teotõnio 
Vilela era um hó!ipede da minha casa, mesmo nos ban
quetes, em Arapirac:a.. sempre me pedia: lúcio, quero co
mer na Rua casa. E ele se rez um irmio. Sr. Pmiidente. 
niio tenho condi~-ões de falar 110bre Teotõnio Vilela na 
tarde de hoje, pois estou profundamente pesaroso. 
Aquele homem. o alagoano, o brasileiro que todos n6s 
c:onhec::emos. ultrapwou os limites. porqur apesar de 
pour.:o esludo, sem formação univcl"lil4ria, alcançava 
mais longe do que muito• e muitos homens formados em 
faculdades. Teotõnio Vilela deixou uma lacuna na vida 
do Pais, que jamais poderá aer preenchida, quer pela 11.111 

honradez, quer pela sinceridade com que seri-.prc qiu. 
Teotônio Vilela foi o grande Lfder de todos os alagoa
nos, de todOfl 01 brasileiros, chea:ando ... à admiração 
daqueles que CRM:eram muito na pollth:a, mas que nun
ca puderam ciJtsar A allura de Teorõnio Vilekt, com a 
sua açào, nas dltimas horas. Teotõnio Vilela mamo qua
•emorto niio deixou nunca delurar. Foi um homem com 
quem discuti muito nas Cllmpanbas politicas, aqui, nos 
cot:redotn do Senado. V .árias vcr.tes ronversamos. e ele 
tinha uma conversa sin~ra, como era de ~eu feitiu. Ho
mem sisudo. embora graeej11150 com todo mundo e brin
casse nu horas propicias. Era. porém, um homem muito 
si':rio e bom. Todos n=conhccem que ek era valente. um 
guerreiro, e o era cxatamente para defender aquilo que 
sua COIIIi&.iâlcia o recomendava. Mas Teotônio Vilela 
nunca foi homem de contendas. Digo ililo porque oco
nheci desde o c:omeço de &ua vida polftica. Antes. ele. 
JHI!I'IIVI em minha terra montado a cavalo, conduzindo 
11do. Teotõnio emcraiu da• c:amadas pobres. era pobre, 
mas morreu deixando uma arande rortuna para a 
famnia. Trabalhou e lutou muito para conquistar tudo 
isso. 
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Quero, Sr. Presidente, nate momenlo, pedir a Deus 
Todo-Poder050 que da a Tcotõnio Vilela o melhor lqar 
possfvel para o .eu dcscanm, porque ele U5im o merece. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Lomamo Júnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. AL'IIR PIN10 (PDS- CE. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Prc:sidenle, Srs. Senadore.: 

Ainda jovem, quando cursava a metade do quarto ano 
de mcdicinL na Uadiciona.l Faculdade de Medicina da 
Bahia, tive a infelicidade de perder o meu querido pai. 
Dias depois, falecia uma d111 maiores figuras da medicina 
do Pais. Miguel Couto. Sunca esqueci, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. a üllima frase de Miguel Couto para a 
1ua querida aposa, quando ela chorava ii. sua cabeceira 
Ele dis~e: .. Minha filha, niio chore, porque a morle ~ 
uma fatalidade biológica." 

Na verdade, dela niin fugimos, porque sabanos que a 
'Vida emerae de um miltti=rio e mme-se em outro mistério. 
E i: exatamente o que tem acontcc:ido nata Casa, que 
precisa ser abençoada por Deus, porque de 1979 a esta 
pane, há cinco anos que mo Cllcontro no Senado Fede
ral, nada menOR do que li companheiros já trotaram a 
habitaçilo terrena pela celellial. 

f'oram li Srs. Senadores, e recordo o nome deles to
dos. HA pouc:o1 dias, quando aqui esteve, num mandato 
rápido, o nobre e. querido colega, Senador Lb.ara Bar
hoza, S. t:x• conversando comigo disse: '"Olha, Almir, 
Wlc:Cs coll.umam diJJer que no Nordate morre muita aen
te. Morrer gente~ aqui neste Senado!" Na verdade, a
tou aflnnando, 1 I Senadares j6. se foram para a mando 
celeste. 

Quero, ne!ite instante em que todos nós pranteamos a 
morte de Teotónio Vilelll, aquele homem que conheci 
rte\ta. Casa em 1979, admirando-lhe a cultura e a \ntt:li
st'ncia, em meu nome e do meu Estado, apresentar • 
famOia enlutada e ao F.stado de A lagoas, as minha!i muis 
profundas condolf:ncia!i. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Prelideme. 

O SR. PRI:SIDENTE (Lomanlo J6nior) - Em VQo 

taçào o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quuirun permanocer 

lentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDI!.'iTE (Lomanlo Júnior)- Sn. Sena
dore5, ante!i de 1111ociar-me lsjustas bomenage111 prelll.a· 
das. nata tarde, ao 11ud010 companheiro Teotõnio 
Brandio Vilela, quero dar ciincia de que acabo de rece
ber uma correspondi:nc.:ia do Comité de Imprensa do Se
nado, 155inado pelo ~eu Presic:len1e, Esa6 de Carvalho. 
de que em as."iCCIIbJéia geral. o Comite de Imprensa dc:C"i
diu dar o nome de Teotõnio Vilela 6 sua Bancada. que r.e 
chamarA "Bancada de lmJRDSI Teotanio Vilela". A 
Bancada & o local onde ficam os jornalistas. l direita do 
plenA rio. 

Maa. asaoçiando-me A~~o homenagens, queria dizer que 
se abriu uma grande lacuna na vida politica brasileira. 
Tombou um dcsses jequitibil, aipnteiCUs jequitibi da 
florata polftica de nosso Pafs. 

Teotônio Vilela sempre foi um combatente, eu oco
nheci. Companheiro de lutaR municipalistas. quando 
presidia. a As.saciaçlo Brasileira de Munidpios, e.u o li
nha como um dos melhores colaboradores, como um dos 
mais entusiutas defensores da nlosofia que ambos ado
lamm como orientado na noa vida politica, o munici
palismo. Quem o conheceu aqui. foa010. orador brilhan
te, era sem divida algwna erx:antadon a sua palavra, e 
não IÓ atraia a atenção doa Sn. Senadora como dos 
funcionãrius e de quan101 •tiveuem ne!isa. cua. A 
doença peninaz. insidiosa. não arrefeceu o seu cntusi .. 
mo. nem mesmo a pior de todas as doenc;as, aquela que 
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debilita Rsica e psiquicamente, CODICJuiu diminuir a in· 
tens idade, o ritmo, a pan.inAcia. a ob!itinaçio de Teotó-
nio Brandia VileiL Foi um Dom Quixote a enfrentar Di 

moinho& de vento na politica bruileira. Foi um cavaleiro 
andante, foi um vendedor de aperançaa n01 dltimos dias 
da sua exi1~ncia. 

Tive o privilf:aio de ser seu amigo, dele rca=bi uma de
dicatória -que muito me orgulha e me honra- do seu 
Projeto Bra!iil. Tive a felicidade de ler seu projeto, cheio 
·de ideias, cheio de e~perança., pleno de confiança no fu· 
turo de n\lasa Pitrid. 

Foram emocionanles os SCUI 61timos dias de vida. um 
dia sequer se bale'u. Somente o estado de comu o pren
deu ao lei1o. 

Saiu a pen:orrcr o Brasil afora. transmitir a lUa pala
vra fecundante, que queimava •s veza, que eiCBidava AI 
veze1 pua defender as suas próprias convicçaes. 

Tivemo-lo como nosso companheiro. Lamentamos 
profundamente. ri-lo Rair das OOS.\B!i hostes. porque sen
tia a nc=cessicbde de. em paS!iimdo para a Opoliçio, po
der melhor defender os seus ideais. 

Lamento profundamence. como Preside~~ te dessa le&

sio, a morte de TCC1tônio Vilela. 
C"mo baiano, não passo deixar de manifestMr a minha 

solidariedade ao querido Pa.stor, ao seu irmio querido 
D. A velar Brandão Vilela, que cm Mao:ió, Alaaou. ven
do seu corpo inerte, chora a sua perda e abençoa a sua 
alma. 

Almas de homens C\lMO Teotônio não rum debaixo 
da terra. Volta o corpo ao pó da terra de onde veio, mas 
a alma se •Iça b 111uras, e, por certo, a sua chqari a~ 
os páramo1 de Deus, o Juaar reservado aos homens que 
cumpriram com o seu de~~er, o lugar re~ervado aos chefes 
de família exemplares, aos amaota da lei, aos amante~ 
da justiça e aos defensore5 da liberdade. 

Nesta hora de dor. de pesar. de sofrimento para a Se
nado, u Mesa a!i!iocia-se à5 manifestaçàe!i da cua: 

O meu DeWI, quando pararA tanto sofrimento? Cada 
dia que passa é um companheiro que tomba na caminha
da do .::umprimento d" dever. Sc:1undu o Sr.Aimir p;nto 
~,.,,municc.,u,jl'l llc..'flmpunheiros R foram. Que Dculrl per-

mita fiquemos em onze: JA onze companheiros tomba
ram. perderam a vida. !ialram do no•n convfvio, e nos 
deixaram com saudade. E cadeiras, muitas dclu. fiClram 
va1jas. 

Choram Ola mone de Teot6nio Vilela, mas, ao mamo 
tempo. nos alegral1105 em verificar que sua Yida consli-
1uiu um exemplo a !ICr sep,uido pel.o!i liCUS pólteros. pelo 
que vieram dq'KJiR dele- paradituna de disnidade, para
disma de: corasem. uemplo de bravura, exemplo de re· 
si!il!ncia . 

Teotanio foi uma vida plena no ~umprimento do de
-ver politico. Transformou a polrtica num sacerdócio e a 
viveu intensamente. Nem a doença. a mai!i terdvel e a 
mais insidinsa - repilo - consesuiu arrefecer aquele 
entusiusmo namejante que a todos conlagiava. 

Sio estas palavras que poderia dizer ncste encerra
men1o de seML>. que o farei como o mesmo procedimen
lo oeguido pela Câmara do D"!'ulado•. e atendendo b 
ponderuções do1 lfdcre11 data casa. 

Niio pOderíamos continuar reunidos hoje, 1e o nosso 
coraçlo C!ltâ transpa!l!ll:ado de dor e de saudade pela per
da do companheiro querido. 

Que Deus o tenha em Sua Santa Glória. Que as preces 
de Dom A Yelar cheguem ai! ao aldssimo e Ele receba. na 
comunniQ dos Santos. a alma innqueclvel de Taotônio 
Brandiio Vilela. 

O SR. PRI!SIDENTE (Lomartto J6nior)- Sada mai• 
havendo a tratar. vou encerrar a preiCnte 1e11ilo, desig
nando para a ~euJo ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

A)Modda_, ........ .,._ .. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 170, DE 1983 
(Em rq;ime de urgCncia - art. 371, b, do Resimento ln

terno) 

Di!iCusslo, em segundo turno, do Projeto de Lei da 
Cãmara nt 170. de 198.3 (n' 9R6/8l. nu Casa de origem). 
que cria o Quadro Permanen1e da Secretaria do Tribunal 
Rq;ional Eleitoral do E!itado de Rondônia, e dA outrll!i 
pro"·idincias, tendo 

PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário, fav<>-
niveill, das Comi!iSÕes: 
-u C-tok:io o Jaodcll; 
-do Sonk:o N.,lco C.l: e _ .. , .. _ .. 
8) Molérlu 1 .... 111• • ONeoo .. Dia- 11P o 

PloaiÍIIII..,IIon! 10 •- 11r ,_ .. __ 

(§ 1• do art. 368 do RO)Iimenlo Interno.) 

2 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA )lo~ 88, DE 1!176 
(N• I. 1116(75, na Ca,. de origem) 

D' .,.. redlçio oool§3• e ifl do ort. 2t u Lolo• 

5.514, .. 26 llel-*'""· ... ''lllll(lile IObft--
.... Direito.._ .... Trabolbo, ............. . 
....... u C...lldocio ... Lolo do Tr ............ ... 
.. .............. pr-cãodo ........ jiiii.Urlo 
u J•k:• do Tra .. lho, o ü Hlru -ldêodoo". 

Andamcnlo: 

1~-10·76- üdo cm Plcnirio e despachado A Comis
são de Constituição e Justiça; 

16-3-77- Aprovado na Comissio de Constituição e 
Justiça Parecer pelo mbrCiitamento do projeto a fim de 
quardar o Projclo do Códi)!O do Prooesoo do Trabolho 
a ser enviudo ao Congresso Nacional: 

22-)-77 -Lido em Plenário o P..srecer n• 48-CCJ: 
29-3-79- Aprovado na Comi•io de Consliluiçio e 

Ju!itiça Parecer pelo sohrestamento do Projeto a fim de 
aguardar o Projeto do Código de Processo do Trabalho 
a ser enviado ao Congresso Nacional: e 

4-4-7'1- Lido cm Pleniirio o Pareoer n• 29-CCJ. 

3 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 83, DE 1977 
(N• 3.110/76, na Casa de origem) 

Acre- ,. ......... - .... 311 o "· ........ . 
...,.... .. ort.IO do Lol .. UN. do lt ...... ..... 
do 1974, dlo ....... IObft llmllocio doo lldealucieo 
,.r..__..o_ ......... - ...... -
.. ...,,. .. llllldade a.u doo proprlotirlao * ,., ..... 
allta.ocore• de ,.. lerrelll'eo 

Andamento: 

21-9-77- Lido em Plenário e despachado i.s Comis· 
s6e1 de Con•i1uiçào e Jw.1iça, deTranspones, Comuni
caç&• e ObraR Públicas, de Economia e de Finanças. 

21-3-79-ApTOYado na Comi•io de Constituiçio e 
Jualiça Parecer favortvel. com Emenda que apresenta de 
n' I.CCJ. 

26-6-79-Aprovado na Comissão de Transportes. 
Comunicações e Obras P6hli..:-as Parecer preliminar IDii
citando audiencia ao Poder E'ecutivo. 

9-4-80- Aprovado na Comi!llio de Transportes, Co· 
municaçõel e Ohras P6blicas (ouvido o Poder l!xecu1i-
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vo), Paro.."Cr contrArio ao Projeto e à Emenda da Comis
slo de Constituic;io e Justiça. 

23481 -Aprovado na Comiuio de &anomia Pare
cer favorlvel ao Projeto e l Emenda da Comissão de 
Constituição e Juslic;a. 

S-11-81-Aprovado na Comissiio de Finanças Pare
cer ravonlvol ao Projeto e l Emenda da Comisslo de 
Constituk:io e Justiça. 

J0-11-81 -Lidos em Plenlrio os Pareceres ntsi.I24-
CCJ. 1.125-CT, 1.126.CE e l.ll7.CF. 

4 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 141, DE 1977 
(N• 1.0611/75, na Casa de orisem) 

Dlopõe ... no cnllolllo do·--.. alld
............ - _...., -pelltiYG. 

Andamento: 

3-12-77- Lido em Plenirio e despachado lo Comis
siles de Saúde, de LOJiiolaçio Social o de Finança. 

17-5-711-Aprovado na Comiuio de Sadde Parecer 
solicitando audiencia preliminar do Ministf:rio do Tn· 
balho. 

11·10.79 -Aprovado na Comisslu de Sadde(ouviclo 
o Ministério do Trabalho) Parecer contrArio. 

26-6-110 - Aprovado na Comissilo de Lesislaçlo So
cial Parecer ravorAvel, nos termos de Substitutivo que 
apresenta, com vOID em separado do Senador Franco 
Montoro. 

29-10.110- Aprovado na Comiuio de Constituiçlo e 
JusLiça PI...., reJa cOMtiLucionalidade e juridicidade 
do SubsLiLutivo da Comissio de l.qislaçio Social. 

S-11-81-Aprovado na Comissão de Finanças Pare
cer favorAvt:l ao Subslitutivo da Comisslode I..esislac;ilo 
Social. 

10-11-11- Lidos em Plenirio os Par...,... n'S 1.131-
CS. 1.139.CLS. 1.140-CCJ o 1.141-CF. 

5 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 115, DE 1971 
(N• 3.441/77, na Casa de oriBem) 

Dlopae- o ..... oLDrletllde deollur- de .......... _. ____ .............. 
............. 

AndamoDID: 

25-9-71- Lido em Plenlrio e despachado ls Cnmi• 
IICies de Economlo o Sadde. 

27-5-11 -Aprovado aa Comiulo de Economia Pa,. 
cer fa'Alrivel, com voto 'Vencido do Senador Bernardino 
Viana, e voto vencido, em .eparado. dos Senadom Mil
ton Cabral o BenediLo Ferreira. 

15-9-12- Aprovado na Comissio do Sadde Parecer 
contnlrio. 

5-IIJ.82- Lid01 em Plonirio 01 Panceta nta 116-CE 
e 117.CS. 

6 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 47, DE 1979 

(N• 2.714/76, na Cam de oriaem) 

Dloph- • ....... ollach o I- do -lo-_._ ....... _.__ .. __ _ .... -·-··· .. --~ ....... 
Andamenlo: . 
29-6-79 - Lido· em Plenirio e despachado As ~miS

sões de Tnanspone&. ComunicaçÕes a Obras Pllbhc:u e 
de Economia. 
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12-9-79- Aprovado na Comissio de Transportes, 
Comunicaç&s e Obras Pllblh:as Parecer favor6vel, c:om 
voto vencido. em separado, do Senador Pedro Pedro• 
sim. 

21J..4-81- Aprovado na Comilslo de Economia Paro
c:cr contrãrio. 

]0.4-8 I -Lidos em Plenârio 01 Parecenos n'l 13S·CT 
e 136-CE. 

7 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA Nt 12, DE 1979 

(N• 2.2SS/76. na Casa de oriseml 

AlllnonUciodo.....,lo••l3tdoort.11do 
IAI .. 1107, de :16 do ...... de IMO, 41U dlopilo 
dn o IAI Orplloa do PmltiiMia Sodal. 

Andamento: 
1-11-79- Lido em Plon6rio e despachado lo Comis

sc'les de Legislaçilo Social e de Finanças. 
22·5-10 - Aprovado na Comissio de Lqpslaçio So

cial Parecer favor6vel. 
S-11-10- Aprovado na Comisolo de CoiMLILuiçlo e 

Jus liça Parecer declarando que I ma!&lafop 1: IUI o.Jftl

petinc:ia rea;imental, e pela constitucionalidade ejuridici
dade dos Projetos de Lei do Senado n• 331 e 349, de 
1979, que com ele tramitam. 

14-S·BI -Aprovado na Comiulo de LOJiislaçlo So
cial Parecer ratificando pronunciamento anterior e pela 
pnojudicialidade do& Projetos de Lei do Senado "" 331 e 
34'1, de 1979. 

26-11-il -Aprovado na Comissão de Fi11111çu Pare· 
cer favon\vel ao Projeto de Lei da Cãmara n• 82, de 1979 
e pela prejudicialidado do& Projet01 do Lei do Senado .•' 
331 e 349 de 1979. 

30.11-81 -Lidos em Plen6rio os Pareceres n's 1.364-
CLS, 1.36S.CCJ, 1.366.CLS e 1.367.CF. 

I 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• I(Jol, DE 1979 

(Nt 3.923/77. na Casa de orisem) 

Eopedlloo ...,.leiloo pon looorlclo o ......... do ---
Andamento: 
211-11-79- Lido em Plenlrio e despsc:llado l Comis

sio de TranoporlOI, Comunicações o Obras Pdblicas. 
l4-5-81 ...: Aprovado na Comisolo de TransporLes, 

Comunioaçi!es e Obras Pdblicu Parecer favonlvel. 
15-5-11- Lido em Plenârio o Pareoer n• 17S-CT. 

9 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 109, DE 1979 

(N• 4JJS2/77. na Casa de oriseml 

Dlopõe dn o J!Hibldo doldlolm o do·- .. 

--·-·~ .. -ltiLbooldolodonlllodoiD ............. dollnoolo. 

Andamento: 
28-11-79- Lido em Plenlrio e despachado As Comis

IICies de Saúde e de Economia. 
15-5-10- Aprovado na Comilllo de Sadde Parecer 

làvonlvel. 
23-4-81 - Aprovado na Comi•ilo de Economia Pare

cer favorável. 
28-4-81 - Lidos em Plenúio 01 Pareoereo n'l 129-CS 

e 131J.CE. 

Novembro de 1983 

10 

PROJETO .DE LEI DA CÃMARA N> 98, DE 19110 

lN• 3.111, de 1980. na Cua de orisem) 

Dlopõe dn o._., do -'la .... I .. ao orL I'. 
.. Lol .. 4.737, .. 15 .. Jalloo .. 1!165- Oldlp 
Elollonl. 

Andamento: 
4-12-10- Lido em Plenúio e despschado ls Comio

liies de Constiwiçio e Justiça e de Finanças. 
6-S-81 -Aprovado na ComiMào de Constituição e 

Justiça Parecer favorivel, quanto ao mérito. 
4-6-81 - Aprovado na Comissão de FinanQts Parecer 

favorável. 
8-6-81 -Lidos em Pleniirio os Pareccrea nta 329.CCJ 

e 3.!1J.CF. 

11 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 229, DE 1979 

COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Franco Montoro) 

1oo111a1 • ..,.........,IICI., r • .., .. lnbalbadllr ...... ~~~~-.,.., .......... 
Andamento: 

15-8-79- Lido em Plenúio e despachado As Comi'" 
liies de Conlitituic;io e Justiça de Lcgisla~lo Scxial e de 
Finanças. 

21-11-79-Aprovadu na ComiMio deConstituiçioe 
Justiça Parecer pela inconsti.lucionllidade. 

23-11-79- Lido cm Plenirio o Parecern•I.132-CCJ, 
ficou aauardando inclusio em Ordem do Dia para apre
ciaçlo preliminar da constituciona6dade. 

17-4-80 -lncluldo em Ordem do Dia Lema discussio 
encerrada e a votação adiada por falta de fiiiOrDI· 

15-5-80-lnclulclo em Ordem do Dia~ aprovado o 
Requerimento n• IS2, de 1980, de autoria do Senador 
Franco Montoro, de adiamento da 'V'otação para reen
me da Comis1ão de Constituição e JustiQt. 

18-8-81 -Aprovado na Comillào de Const~uiçio e 
Justiça, (ouvido o MinistE=rio da Previd6ncia e Asaistea.. 
cia Social) Parecer mantendo seu pronunclamcsno ante
rior, com voto vencido do Senador Mendes Canale. 

26-8-82- Lido em Plenlrio o Parecer n• 651-CCJ. 

12 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2:11, DE 1980 

COMPLEMENTAR 

(De auLoria do Senador Uzaro Barbosa) 

...... 1 u ,..,. ......................... --.... .... . .......... Lrl ___ ... _ .... ..._ 

Andamento: 
4-9-80 - Lido em Plenirio e despachado lo Comis

si!es de ConatiLuiçiio o 
Jus liça, de AJriculwra, de Economia o de Lqislaçio So

cial. 
13-5-81 -Aprovado na Comisolo de Conatituiçlo e 

Justiça Parecer pela 
inooRRLiLucionalidade, com vOLo vencido dos Senadores 

Oresta Quirc:ia, 
Uzaro Barh- e Jooé Fl'llelli. 

19-S.II- Lido em Plonúio o Panocer n• 216.CCJ. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
llõ• 30S, DE 1980- COMPLEMiiNTAR 

(De autoria do Sonodor Humberto Lucena) 

Allera a Lei Complementar n• 26, de li de se
tembro de 197S. 

Andamento: 

30-IO..Ml - Lido em Plenário e despachado AI Comi~o 
IÕes de Com1titui\'à,a e Just~ e de Lcgialdo Saclal, 

17-6-81 -Aprovado na Comi5sio de Constituiçio e 
JURtiça Para."CC' pela constil ucionalidude e juridicidade e. 
q1111n1n ao mirito, ravor6vel, com Emenda que apresenta 
do n• 1-CCJ: 

26-8-111 - Apr"""d" na C""'iosào de Lqillaçllo S.,. 
Lia I Para.-er ravorivel ao Projeto e A. Emenda da Comis
!ilo de: ConRtituição c: Justiça; 

)0-8-82 - Lidos em Plenário oo Pa,...,... nts 682· 
CCJ c 683·CI.S. 

Cl Malfrla em lnlllllaçio ..... 1. 

14 

PROJiiTO DE LEI DO SENADO 
N• 280, DE 1980 

VotaÇão, em primeiro turno (apreciaçio preliminar da 
constitucionalidade, nos tcrm01 do art. 296 do Rcaimen
lo lnlorno),do Projolo de Lei do Senado n•ZSO. dei!IIIO, 
de autor La. do Senador Itamar franco, determinando que 
a Ordem ck>s Advogados do Brasil opine sobre a escolha 
de magi1trados que devam integrar tribunais com juris
dição em todo o território nacional, tendo 

PARECER, 50b n• 634, de 1983, da Comissão 
- de Co~ e J•dça. pela inconlti.tucionalid

dae, et'm vola venddo do Senador Jollé lgnâdo Ferreira. 

15 

PROJETO DE RESOLUÇÀO Nt 108, DE 1983 

Dilc:u55ào, em turno iinM:o, do Projeto de Resoluçio 
n• 108. de: 1983, de autoria da Comissio Diretora, que 
susta, nos termos do arl. 32 da Constituição, os proces
IOJ em curso pc:ranle o Supremo Tribunal Federal, con
tra o Senador FA.bio Lucena, 1Cndo 

PARECER, sub n' 996, de 1983, da Comisliio 
- .. C..dllllt;io o J11dp, pela constituc:ionalida· 

de e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Lumanto Junior) - EotA <n· 
cerrada a se!lliii.o. 

(úvant .... a S<Jl!do àJ U Mnu < JO mim<IDL J 

DISCL!RSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQt'E SANTILLO NA SESUO DE 24·11· 
8J E QUE. ENTREGUE À REJI'IUO DO ORA· 
DOR. SERIA PUBI.ICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR.HENRIQVESAN'l1U.OIPMDB-GO. Pro
nunCia o ~e~uinte discur50.)- Sr. Presidente, Sn. Sena
dores, F.l.celentfuimas autoridades, ilustre brasileiro ho
menageado nesta tarde"'' Senado Federa\, Dr. HerÍ!\."'i
to fõontoura de Sohral Pinto. 

Deveria ocup11.r nlK tribuna, neste momento, noSMJ 
eminente oompanheiro. o nobre: Senador FAbio Lucena, 
sutor da pmpO!Iid.o que a: concretizou nesta ju!ila ho
menap.em a este grv.nde brasileiro. Enrcrmidade lamentl
""Li, nu entanto, atcabo~ levando nOMO com.,anheiro ao 
leito h01pi1alar. ra1An ~la qual incumbiu-me a Lide
rança do meu Partido de saudar Sobra) Pinto. Nilo prcc:i
!ll:lria dizer que se trata de uma miuio extremamente 
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diRcil para mim. ainda que altamcnLc honrosa. O Sena
dor FAbio Lucena 'portador de inq:llvei• eonbecimen
tos jurídicos c estou certo de que desta tribuna raria 
heiÍiil!oima oruçiio. a honrar o nome do grande brasileiro 
h''menag:eadn. Eu nilo sou advopdo. JOU um m6dic0. 
M.t~ wu iJualmcnte um democrata, um democrata que 
\~ade Ol!. hancoa ucolatet aprendeu admirar e 1 respeitar 
a fia:ura de Sobrai Pinto. ft!iC slmbolo de respcilo à lei. 
euc vivido &imholi:' de democrata. ·De 110r1e que direi 
puu.:ll5 I'IBhiYras. ma~ cssali poucu palavras Krio para 
di1er t.~uc. 11lé:m de tudo. e!ile homem de 9Ct anoli ~ o 
oümholo da modernidade do pcwo brasileiro. da socieda
de brallileira, do homem brasileira. ~ nds sabcmO!I que 
numa 5C1Ciedadc, enfim I; pm:~~fvcl, porque os individua. 
que a comp'cm. q~e nela vivem. sllu portadores de me
mória e de illgum tipo de imagem dasa mc1ma aocieda
de. E nessa ~poca de criSCI c de incertez~ de eatrema de-
5is:ualdi1de, de l'lmfundo conflilo de intcre.v.cs, 11 noua 
!lluciedade. a meu vcr.alin(!iu um mamento cm que esta:11 
imal'=fl5 sio muito nuh1ada:~~, muito inconsruentc!l. Dai a 
dificuldade em se perceberem como reais as mesmas coi
•uas affli '·âriiJI indivfduus que a com.,ilem ao lado de nos
so am,,rra senlido de uma realidade comum. Estamos 
J"C'rdend,, a nos-sa capacidade de e!lprasar e comunicar 
as nO'isas UJX:rii:ndal e a.~~o nossu idtias comuns. 

A !itk:icdadc cm 'lUC vivemo~~; lhi e:ctilhuçada em inc:on
t6.\"CI!t fraa:mcntos de individuo• e gruJ'C)I que diria quase 
que alomi7ddO!I. Quando aR baRC!I da açãu c:oletiva co
mrçam 11 se cnfrõklua:er. a estrutura social tende a se 
r'm1pc:r e a produzir um C5tado que Emile Durltbc:im de
nominou dc '"anomia". mm o qual R refcrr a uma !ii
tuac:iio que poderia ser descrita cnmo uma esp~ie deva
zil" ou de va\cu,, ~ial. Em tais condiÇÕes, nlo ~de admi
rar que haju às vczcs o predomrnio da violi:ncia. do LTi
mc. da dewrdcm, da c:orrupçlo.. que d.o fenômeno,; que 
l'la"Çtm a ser L"Orrcnte5 I'IOrquc a existen.:ia humana pro
l'lriamcnte dila nolu se ri mai5 enraizada cm um ambiente 
social estfn,·el c intepado, c grande pane da atividadc da 
\"ida l'lerdc inleiramcnle o ~eu sentido e a sua crialivida
de. Dilucm-1c, I'IOr a11im di7.er, o,; parimclros J:tiL'OI da 
Sllciedade. Cadu facc;Jo L"OnDitante nào liÓ l'lossui o 5eU 

.,m.,rio c:unjuntn de inleressCR. de propósitos. de valore5 
morais, como i1ua.lmentc pNSUi uma imagem particular 
dn mundn. Em um mundo destes as JH1Mibilidadn de co
municac;ãu, capa1 de ser compreendido. ~claro, se redu
zem. A aulii:ncia de uma mWisa c:umum de pt:I"Cef'ÇiO prc
judicu u JHI!ilihilidude de !ir I"Ca)rrer aos mesmos crili:rios 
de r~(L."\"Ü.ncia c verdade. uma vez que o mundo .e man
tf:m unido cm unaa aml'lla medida por palavras, quand,, 
CRta'i rah1vr115 deiJ~.am de signifiçar a mc:sma coisa para 
os que a'i usam, segue-se que os homen:11 irão necessaria
mente se dCKntcndcr c ralar ,;em w escutar. 

llc:rliclilo Fontoura de Sobrai Pinto. advogado, cal61i
w. niiM:idu em 1893. cm B.arhaccna, Minas Gerais, c:omu 
homem c intC'lc:cluaJ. entendeu muito cedo o que queria 
dizer Karl \llannhein cm sua obra prima "ldeoloaia c 
Utopia··. 

1-:m 1979, c-um a Jucide.r dos seus H6ano1 c com a me~
ma coragem com que sempre deFendeu ajustiça, a liber
dade e os direitos humanms. dizia cm discurso de BlrBdc
cimenlu Quando foi atalhido o intelectual do ano de 
1978: "O Direito. que regulava no tempo da minha mo
cidade, as reiiiÇÕC!I entre 01 povos, regia iJual mente. as 
relações entre cidadlos e o poder piiblico de seus respec
tivos paiRes. O direito. aceita como do1J11a por lodos. 
afirmava e reconhecia. que o Governo da IUUilo cta u.er
cido por 11i':11 podem independentes. mas harmónicos 
enlrc li. A ciência politica, adquirida ao longo de c:xpc
riêncialii RCulares 1ucasiv.as. firmara a verdade de que o 
governo, para equilibrar o principio de autoridade. man
tencdor da ordem social • ..:om o .,rincfpio de liberdade. 
assq.urador dll dignidade pcsliOal do cidadão. ~ indis
pcns:lvcl que ~eja díslrihuldo harmonicamente por lris 
poderes: o LePIItln, criador da norma 1qal; o Ex-.. 
IIN. c'ccutor dessa norma no seio da comunidade nacio-
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nal: o .llllllcMrlo, restaurador do exato cumprimento da 
norma, para o que lhe era dada a faeuJdade de anular, 
J1or provoc:açlo dos lesados. tanto os llbu10s do lq;i•lati
vn. quanto 01 do cxecutim"'. 

"O lorror,sob llldno 01seus llpectoo. como lll'llta poli· 
liL"II interna ou internacionaL merecia 11 repuiMI indiana
da da a>nsciéncia univcnal, que condcn&Ya, c:om igual 
revolta. a lortura oomo iMtrumcnto de arrancar conlis
!IÔL'5 daqueles que a policia detinha nos circeres polfli
oos. ou na,; prisões de LTimcs c:omun.c. 

"A paz social interna. fruto da limita~çio da autorida
de pelo cJI.en:(cio da liberdade leghima. c da limitaçlo da 
liberdade pelo exerc:lcio da autoridade leplmenlle refrea
da, reinava cm Lodal os domlnios, com as imperreições 
prdpri111 das in!ilituições humanas. estimulando os escri
tores, pelas 1arantias que lhc5 orcrecia, a que IC' entrcgP
scm, sem receio, às c:riaçõefl a que as impulsionavam o 
seu calento ('Cregrino c a !illa fina ICnsibilidadc arlfstic:a. 

"Ncucs diu dinlmicos e fec:undos em que se dc:Hn· 
volveu a minha jA longfnqua mocidade. os poderes lea;is
lalivo e ei.CC'utivo eram ocupadOR por titulares eleitos 
pelo voto, atrav&l de um sistcmajurldico defeicuoso, que 
o im)i'rio no!! legara, mWI que trazia no seu bojo, apesar 
de !lUa milnifesla imperfeição, O vrcio ínlolcr;ivel da hos· 
tilidadc franca, desabussda e inju:lll:a ao instituco da cida
dania livre e soberana, como aconte\o'C presencemcnlc. 
com o re1ime a~toriti.rio. que ora nos oprime.•• 

Claro que sempre consciente de que democracia -
qora continuo cu - c panicipaçlo sintetizam am
pliac:ilo da capacidade de açio c de iniciativa pol~ica, de
aejada hoje pelo Cona:rnriD N'acional, visando, sobretu
do. a conquista de auas prerrogativa!! e I'"C51'1CJD5abi1ida· 
d ... 

Em uma democracia, onde o Poder Executivo governa 
em estreita c:orrelaçilo de força com o Poder Lesislativo e 
o Poder Judic:iArio. o :11istcma se descnvol\o'C de maneira 
dica1 .. sem dúYida. As c:ontTadiçõeB e os connitol que se 
rormam são bem menores c ablorvidos: as decisões to· 
madu1 5ào ineguvelmenlc o resultado de um c:onsen10 
que repre!iCnra ma i~~; autcnlic:amente os intei"CISCS da ID

dedadc como um todo . 
O Parlamano fonalecido resolve politicamente m 

c:onRitos sociais: ao c:ontririo, quando o Escada f autori
t.li.rio, concentrador de decisões e agente alivo abloluto 
da!i inicilllivas, com: o risco de provocar s&-ills dcfor
maQÕC!I no tecido social. L'Om canscqUenciu imprevilf
veis sobre o desenvolvimento normal da naçlo. 

Para evitar 01 im.,.ctos de!ISC!i golpes. o Estado prec:íu 
do exerc:(c:io dividido do poder e precisa garantir, por 
i•o mesmo c atravb disln, a L"Ontinuidade de sua açio. 

Hoje, nosao h~m•nOJeado Sobral Pinto cltep aos 90 
a11.01 com o mesmo vigor nstca que sempre teve que o en
volveu em embate~ pauados c c:om a mesma irrcver!acia 
que sempre o caracterizou como um infatlg.i'lcl cdtic:o 
do regime mHitar. da opressão e das il1)ustiças- du in
justiças contra os cidadi01 c da:11 inju1tiças 50ciais. As
sim, foi cm nome do direito, do reapcilo à lei~ ati: mesmo 
da lei de protoçlo aos animais e da democracia, que nlo 
be~~~itou em aceitar. c:om toda a dcdic:açlo c honestidade, 
lazer a dor ... do Carlos l'rcotal. do alomio Hany a ... 
ger - aliás. ate diria. não a pena• aeeilou mas se impôs 
coma adYoaado dcsse1 homens. numa q,Gca atrema
mentc dillcil do Paf:11- proce•ado1 e injuriados no final 
dos anos 30 pela justiça do estado novo de Getlllio Var
ps. O me11n0 aconteçeu c:om os now chineses que fo
ram presos e maltrutad05. loao ap6a a ecloalo do aolpe 
dr 1964, acu111d01 de apionqcm. 

Sobral Pinto tem !lido BMim, ao Ionso de toda a sua vi
da, um exemplo de coraaom. o sim bolo de respeito lloi 
lesltima c foi acsuindo ata tra.jd6ria que cbcga 801 90 
an01 de idade consagrado como uma verdadeira legenda. 
Em outubro de 1979, no crucrro de MArio de Alencar, 
contava Trilll:io de Athaide. por exemplo: 11Eu estava em 
companhia de Jackson de Fisucim:lo quando c!la apon-
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tou para um dosac:ompanhante& e disse: .. Ali vai um ho
mem". Era Sobral Pinto. E c:omo dizia Triltio de Atho~ 
de: ••Eu o encontrara l oombra da morte. pela palavra de 
outro homem diana de representar esse principio de hu· 
manidade, num mundo crescentemente desumanizado. 
como escreveu Oru:aa y Ga•d"". 

Num mundo OORtutbado e pleno de conftko. 6 <Iam 
que a sua visio do• direitos da pei&OB humana tem alim
pidcr do cristal mais puro. 

Os seus 90 anos de idade do apenas um lastro de CK.Jie· 

riinc:ia para a sua modernidade, a sua atualidade no 
mundo e no Bruil de' hoje. Ainda trabalha cm teu ucri
t6rio e nio rejeita causas. principalmente aquelas que , 
julp. ferir os direitos humanos. jamais cobrando doa que 
nilo pudem popr. 

Ainda eonsq:ue tempo para panic:ipar de debates e de 
manifeslaçilcs públi:aa, de mobDizaçilcs, em favor da d .. 
mocracia e duliberdades pllblicas. Poucos dias antes da 
comemoraçio do seu anivcnirio, 16. atava ele. Hntado 
na primeira fila da •la de reuniilcs do Conoelho Federal 
da Ordem doa Advopdos do Brasil pÓra protestar eon
tra a invaslo da OAB em Brasdia e contra o atado de 
~~neraincia. decretado em todo o Districo Federal. Sem
pre ... tido de preto e levando um velho guanla eh uva, 
Sobral Pinto 6 um olmbolo da luta do povo brasileiro 
pelo restabelecimento do catado de direito e da normali
dade demoeritiea em n0110 Pais. 2 ullim quetem levado 
a sua vida, como um D. Qui1.ote, ou, sea:undo um amiJo 
Intimo, um D. Quii.Ole mineiro. 

Como advosado, como homem p6blico, como intelec
tual e como cidadio brasileiro. Sobral. ~nto esteve •em
pro ao lado da verdade, da luta. ·pelas liberdades. Em 
1935. desiiPiadO pela OAB para defender Luis Ca~oa 
PrelleS e Harry Berpr, pusou a a chamado pejontiva
mente de ••o adv01ado de Prcatca"'. Aos seus detratores 
reapondeu: "Nilo fui o advopdo da revoluçio e sim o 
advosado de pessoas que estavam aendo maltratada 
pela policia de Clcllilio Varsaa". Em 195$, senrindo que 
o Presidente Juscelino Kubitschek esti.va ameaçado de 
não tomar poase. fundou uma lisa de defesa dalqalida· 
de e viajou por quase lodo o Pafs pan aarantir o manda
to do Pl<llidento legitimamente doito pelo povo. Conv~ 
dado por JUICCiino para asaumir uma vap no Supremo 
Tribunal Federal, recu.,u e preferiu continuar protes
tando contra a violência de 1964, at6 que foi prelO em 
1968 quando na capital do meu Estado foi surpreendido 
pela edição do A 1-5. A panir de 1968. eomoçou uma lon· 
aa batalha em defesa de presos pollticos e logo an ICIIUi· 
da em defesa de torturados, mortos e desaparec:ido1. 
Enpjou-se com toda a sua disposiçio na luta pela ani• 
tia ampla, pral e irreatrita e hoje, aos 90 anos de idade, 
continua protestando em defesa da realizaçlo de uma 
AsaembRia Nacional Constituinte e das eleições diretas 
para Preaidento da Repúblic:a. 

Ap6s tantos anos de luta e testemunha ativa da his
tória do oá:ulo XX, Sobnd Pinto nilo 6 um pe110napm 
que se possa enquadrar facilmente nas linhas tradk:io
uil de pensamento, das análises humanu. lnimiJo da 
vioJenc:ia e das injustiças, ele ~ fundamentalmente um 
humanista. um homent, na definiçio mais correta da pa
lavra. como di55e Jac::ksOn de Fiaueircdo. 

Em entrevista eoneedida há cerca de 15 diaa • Fal .. de 
S. PMIIo, Sobral Pinto afirmou cato16rico: 

'Tenho a convic:dio de que os militares com
preenderam a sua incompctenLia para sovernar 
uma naçiio. A ralénLia do Pallt ICUipa da incapaci
dade dessa sovernantcs. que, em vez de ficarem nos 
quar~il zelando pela lei e pela ordem, pela venla· 
deira sesurança, demon•raram a lUa ambiçlo des
medida e a absurda pretenailo de que o6 eles pode
riam pemar seriamente o BruU, o que aão acxm
teceu. &tou certo de que eles vlo-1e animar com o 
cumplo da Argentina c se convençam de que o mili
tari•mo 6 uma fonna ultrapassada de aovemo." 

Manife5lando_ assim. uma aversão aberta ao militaris
mo poUtieo, Sobra I Pinto afirma que 6 muilo dilkll di..,. 
que foi e1te ou aquele aeneral que fez o pior aoverno d01 
dltimos anos. 

Complementa ainda dizendo: 

''Costumam apontar a fase da tortura terrfvel do 
Governo Midici, mas na realidade, desde Castello 
Branco ati Geisd, o rea:ime era o mesmo: havia tor~ 
turas, pessOBR dCS~~parecidas, condenações revoltan
lel e penepiçaes no trabalho em todos ele&, .. 

A disnidade e a erandeza de um homem ae medem 
pela sua trajet6ria. pda oua hi116ria e sobretudo pdos 
seus atos ao lonso de toda a 1111 vida. Sobral Pinto, nlo 
como mito ou como leaenda mas Qm1o um ser humano 
dotado de amor, de fraternid.te e de solidariedade nos 
deixa uma 17ande esperança quando diz: 

·~enho muita confiança nos valores eternos da 
natureza humana e creio no b.ito do bem 10bre o 
mal. Talvez por i110 seja um doa poucos brasileiros 
que renham uma me11111em para os joYGJ neSil't 
dias dillceil: trabalhem por um mundo com uma or
dem jurfdica orpnizada em torno da diJnidade do 
homem." 

E do dioeurao da esperança anoeiam milhões de braoi· 
leiros. 

Que essas palavras dase arande bruileiro, com muita 
justiÇa homenqeado aqui, nlllta tarde, sirvam de ei.CIII
plo para coclos n6s ne5ta Casa, estou c:eno de que aervi
rlo. n6s todos que desejamos edificar dos nossos a
combros a nova sociedade bruileira, baseada em seu 10-

nho, em n011o 1onho, o maravilhoso sonho de construir 
uma sociedade solidAria e justa, que nio morreu na nos
la alma. 

Foi uma honra para mim, Sr. Presidente e Sn. Sena
dores, cer podido manil'eslar cscaa modeslll palat'ru 
para •udar esse homem de tio arandes dimensões. &. 
tou certo de que muito melhor do que eu, fi~lo-6. a sesuir 
nosso ilustre amiao, nosso par, nosso nobre Senador 
Murilo Badaró. Muito obripdo. (Muito bem! Palmu. 
O orador 6 eumprimentado.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON 
CABRA. L NA. SESSilO DE 2J·I 1-BJ E QUE, ENTRE· 
GUE .:1 REVISA O DO ORA. DOR. SERIA PUBUCA.· 
DO POSTERIORMENTE. 

O SR. MILTON CABRAL !PDS - PB. Para uma co· 
municação.) - Sr. PI'CIIidente, Srs. Senadores: 

A minha intervenc;lo nesta tarde i= para comunicar aos 
Srs. Senadores o teor de um telex que acabo de receber 
da Federaçlo das lnd6strias do Estado da Parafba que. 
por sua vez. transcreve um apelo da Feder.:-i.o das ln
ddstrias de Pernambuco. Ambos tratam do fonaleci
mento indispens6vel, inadiével. do Banco do Sorde!ile 
do Brasil. chamando a atençlo para os problemas da
queld entidade e llpre~~nta alsumu sugc:staes pedindo 
que o rerresentante do Estado da Paralba nsta Casa re~ 
forço estes apelos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Banco do Nordeste 
do Brasil foi criado para 1er um banco de desenvolvi
mento: eRte foi o l'undamento da sua criado. Maa. la
mentavelmente, com o pauar do temro este banco foi 
paulatinamente se tran11fonnando num banco comercial 
e dei1.ou de exercer aqude papel importantlssimo de ~er 
um adequado Instrumento do de11envolvimento reaional. 
pall!'llndo a ser uma entidade competitiva com os demais 
bun~o."US in11talados na regillo, da rede pri\·ada e a11 oficiais 
dos E11tados. 

Vez flOr outra. o Banca do "ordC!IIteenlra em dificul
dadn, porque de fato ele tem alsumas respon11abilidades 
di5tinfa!i. além da prc:sença marcante no com&C'io, na in
dC.stria. numgricultura. Vez por outra, I"CJiitO, este banco 
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enf~nta Rrias dificuldades. M)bretudo de di5punihilida
des pura JICWI prosramaa. de financiamento; O)n,;eqUente
mente 110fre a estruturu produtiva da regil\o. Uma das so
luções sUgcorida11 tt-m 11ido o reforço das dis(KJnibilidades 
do b:tnCC', Blruv~5 de transfCrCnt'ill dos rcc:unO:!I certadoS 
do IOF. Anteriormenle. a panir de 1975. como consta 
uqui deste TeiCJI.. Foram dntinadas ao Banco do NordL-s
te. a:l"("a de R'i- da Ra:eita deste impo5to. DLopoi5 e~la 
paniLiJ'Inçilo foi elevada, e chegou at~ 2flll·. Surprecnden~ 
temente. o Conselho de Desenvolvimento Econõmicn 
mudilicou CAIO critério reduzindo o referido percenlual. 
Diz d telex em quatl\o: "Vale acentuar que. no momen
to. alguns empl'tstimos fcilos a als:uns E!itados e M unicí~ 
piOR du N ardeste pelo BN D. nli.o esllo ~endo pagos e 
esta inadimpli=ncia agrava ainda mais as difi.:uldades do 
banco- f!Oill se ele deixou de rccc:ber o reforço nnancei
ro do IOF e a inadimpléncia dos clientes. iSIIo c::riuu um 
C'lraft1ulamc:nl0 na capacidade de empri:l1ímo do ban
co. Então uma,; das medidas seria a plena aplicaçilo da 
medida anlcrior de 2CR do IOF coloa~.dos 11 disrxwiçào 
do bunco pura emprtltimo - e que. diga-se ck: passasem 
nilo é um dinheiro dado~ pois o bunco paga juro5 50bre 
ele. 

F. uma oulru medida, Sr. Presidente. Sn. Senadores.~ 
a que !C refen: ao De:n:tc,.lei n' 1,7, tãu criticado por al
guns c:oonomislas e ul~ por alsumas autoridade~ du setor 
eec:onómico. Corno 05 Sn. sabem. esse decreto regula
menla a aplicação de 5!1- do lmpcmo de Renda d .. peso 
IKNIII Rsicus para serem aPiiclldos em empresB5, atravts 
dlli instituições que o coh:lam, quer dizer.as in11tituiçtlea 
financeiras. Entlo. a nossa idf:iil. aliAs uma idéia antis:a. 
pois jA debalemoo e.,. assunto aqui no Plenlrio'do Sena· 
do, er. 6 ••or• oolicitada atravh doa brsiloo de d .... da 
ind6&tria. A proposta 1: para que esses 5I' do DCC"reto-lei 
n' I ,7, nlo seja e~tinto. mas reservado 11. aplicaçlo exclu
siva no 1i1tema produtivo da Regilo, alravl:s do Banco 
du Nordeote. 

Leio o Tdn: 

•• Aproveitamos a oponunidade para 1uprir que 
o citado Decreto-lei nilo aeja extinto, continue em 
vigor, e os seus recun;011 pa11sem a 1er a.cluldvamen
te aplicadol em mblçriçiu ck capital de empresuli~ 
tuuda1 na'i ngitlm Norte e Nordeste do Bruil. Des
te modo. possibilitariam agilizar os empreendimen
tos neslas regiões carenLes de recunot" de capitaL 
vi1to que as aluais dotaç6ea terminadas para a SU
I>ENE e SUDAM oilo insulidenlel para atender oo 
firojetm upruvado11 e em tramitaçlo naqueles 6r-
8''\oll. F.11tas provid~ciLIII iríam de enoontro aos obje
tivo,; de capilalilac;ilo que necessitam • naliado5 
com u mbima urgéncia. a fim de minoar a crise 
cconómico~nmtnceira da11 empresu destllll ~"~~iões. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. continuando DR tomen
lAriCii a respeito do telex da Fedc:rado daslnd6strin do 
F.stadu da Paraíba, este úrsiio de cl1:11111e adiciona outra 
medida. Aqui ji i uma critica: A Federac;ii.d das lndds
trias dil: 

l>esejamos nos po&icionar oontrd.ri01 a quaisquer 
aumentns de allquotas do Imposto de Renda sobre 
dividendos distribuídos por empresas de capital 
abL"'"lO ou fechado, como tamb&n, contra novas tri
hutaçõessobre as empn:sas produtora5 de bens e in! 
summ. 

Em contraparlida. achamos justo que. havendo 
imprescindf\"el necessidade de aumentar a arreca~ 
dau;Lio do er6riu da r6brica ""Imposto •/Renda", 
Cfite aumento recaia sohre p:anho11 de capital com 
aplicações finanL-eiras efetuadas por pessoas jurrdi
cas ou R11icas com papi:is de renda fixa. F.xemplo: 
O,...M•ket, 0"'-Nipt, CDB, ORTN llc. 

QueN aqui abrir um pal'tntcse, lembrando ao1 Sn. 
Senadores que atau lendo um teJex que traz um apeJo. 
o..-namente formulado antes do Decreto~lei .,. 2.065. En 
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tio, creio que ate item est6 superado. A seguir o telex 
trata de remlhimen101 compul56rios erduado5 pel05 
bancos comerciais. eujas. agencias funcionam no Norte e 
no Nordeste do Brasil. Eln. da .,.ede111dC' du lndlls.triali 
da Paralba, repilo, oeeund1ndn apelo da Fcdor•çilo d .. 
lnd6.1triali da F.s\H.da de Pernambuco, pedem que Kja. 
ohle'rvados, obrigatoriamente, os limites de aplicaçio, 
n&JI praça!il onde !lio originados os dep6silos, nos termo,;, 
da Remluçilo "' 7%. do Bonco Central da Braoil S.A. 

Di;~: oTeln: 

ICM- FGTS 
Somos ab50lutamente mntrArios a po~siveis altc

r&\.'Õel nas atuai5 tllxa5 de ICM e FOTS. As empre
sas do Not<bte nlu tCm mais condiç&.s de IUpor\ar 

novo5 6nus tributairim e aociais. 10h pena de c:ncar· 
rarem suas alividadcs por se: tornarem inadimplen
\cl pelo ni\\l cumprimento du obripçba impollas 
pc:lo oo~c:rm,, 

RCIOiuçlo nt 7% do Banco Central do Brasil S. 
A. 

Sugerimos que 01 rcc:olhimenlos c:ompulaóriol 
efctuados pelm hancua com aaencias funcionando 
no Norte e Nord.e&tt do Brasil, seja. obrip\Dri&· 
mente. aplicado.~ na região em que deu oriaem o re
colhimento do compulliÕrio. nos termos da Re50· 
luçilo n' 1%. Como 11e trata de regiõe1 carentes de 
I"ICcurso.s. a lihcraçlto permitida de S'l: 1eja allerada 
para Jft dnde quc aplicadas no Norte e Nordesn:e 
do P11is. em empresas comprovadamente ncce51ihl· 
das de recursOi para liquidar o pusivo oncroso, de 
acordo com o cxpi'Ciso na Circular n• 757, de II-I· 
83, do Banco Central do Brasil S. A. inHtruindo 01 
hanCOI comei"C'iais sobre a aplicado da Raoluçio 
"'796. 

Atenciosamente, 
Fcma.ndo Marques de Almeida 
Presidente em Exercfcio da 
Fcdenu;ão daslndllstrias do EIAado da Parafba. 

Sr. Prcsidentr, Srs. Scnadorc:s. cometi um li1eiro cn111· 
no na inicio da aprcciac;:lo dcsse itcm. Corriaindo, nilo se 
trata da ohrigatoriedade da aplicado dos recurHOS cole
lados na5 rra.;a)lo onde e1tlo sediada5 as ugCncia1. Tra\õ:l· 
!IIC'. dcth·ante, de: amrliar a JiberaçiJ.o dos depÕ!IitOS C\Jm• 

pul'!i6rio5 de !1\q. para IrA., para aplicaçilo nas empres.as 
'irtliuda!io nus Resiões Sorte r Norde5te atravh da Rc:so
lu10à11 n' 1%. O 4.1Ue a indústria da nMa n~~iiln de!llcja ~ 
que C"'"C:S sq:. llej:l ampliado para I«A: quando 35 apli
cu~ÕCII rorem para as Resiões ~mte e NonJCiile. 

Sr. PrC'5idente. Sn;. Senad"res. com u leitur• e oco· 
mentiria de!'te telex, espero que a.~; autoridadCA da .irea 
c:conõmic11 det:m atenc:io ao!' nossos apelos c: ref"orcem a 
situ~ilo d(l Banco d&l ~ onJe11tt e as condições de rinan· 
r.:iumento pam o setllf produ1ivo daquela res:ill!o. Muito 
obri1udo. (Muito bem!J 

"OOC'L·ME.VTO A QU' SE REf'ERE O .ÇR. 
.411/.TO,\' C.4BRAL 1:'.41 S/:."U D/SCI/RSO." 

F.ll.m' Sr. 
Senador Milton Cahral 
Stnad<l Federal 
Rra5íliu- tDF) 

Tele• n• 77~/~3- FIPBCCampina Grande, 11-
11-RJ 

Recebemos da Fedrrac;lo das lnd6strias do Est»
d~ de PfTnambuco, tele11. chamando no1111 atenc;:lo 
para rwhlrmas do ~ordCAtc: do Pais. 

Tr:msmitimos, a IICJUir. 5UJCStlie5 recehidaR e di· 
ri1im,15 Y\."Cmcnte aprlo ao rre7ado conterrimeo. n!J 
Kntido de: que ofe~a tolul apoio à concretizac;:ll'l 
de luis mrdidas. 

"B11n~o"' do Norde!lte do Bra•il S/ A. 
Fa.r:emn!i. um veemente apelo em favor do BanL"O 

do Nnrdt~ole do RrWiil que no atual momento da 
et"flnomia do Rra'iil vem atrave~~~~ando seria crise de 
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liquidez, e, conseqUentemente. afet&~ndo toda u e&· 

tru1ura económica das emprell&fro privada!!! da resiiio. 
que pod.cr{l Hr rapidamente solucionada com a J'Cfo

lduruçho imedilna dos recurso1 determinadCIJ no 
ona de 197S rela 1!\f 13/74 d011tinondo R~ do IOF 
- lmrnsto sohn ()peraçf>L"& Finan~o.'CiraR - para 
emrrC!Itimo ao RJt-iH e ree51Udar o aumento dc5tt 
perL'CIItudl .,aro~ 20% a vigorar a parlir de 1-1-84. 
confarrnc prometido pelo ExcdL'r'ltllsimo Senhor 
Pre!iidente Joãn f igucircdo. 

Pela Exposido de Motivos n• 1 d11 R.'!uniio do 
C"Df.- Conselho dr Desenvol\·hnento f.L"Onômico 
-.dr 7-11-111. foi mCidificado o LTil&in de fi para 
um rm:cntual filO em f1:1grante dc:~respeito BCI qut 
estipuhw• • IM I 3/74. 

Vale BLTe5CCntar que, no momento, alguns em
prblimm: feitos a alguns estados e municípios do 
~ordeue pelo R~B nil:o C!ltio ltndo pago1. Esta 
inadimplencia ãgrava ainda mai!l u dificuldades do 
hancn para atendLT As necclilidade11 das emprcSHI 
privadu.~;, J'K'Ir razões que nlo siio de1100nhecida1 das 
autoridades redtrais OCaliOnadal pelas C:On!MICJO~n
cias de ~ dn011 de ICCd. 

Decreto-lei n• I~ 
Tomamo,; conhecimento pela impren1a que ~erA 

proposto ao Governo Federal a extinçio do 
Decreto-lei n• I ~7. Aproveitamo5 a opartunidade 
pura 1ugerir que o citado Decrtlo-lei nlo Rja extin
to, continue em vigor, e os ICU5 rccunm passem a 
~r exclusivamente aplicados em lllhRcriçilo de capi
t.ul de cmpre~~as aituadas nu regiões Norte e Nor· 
deste do Brasil. Deste modo, po11ibilitariam asilizar 
01 empreendimentos ne1tu I'"Cfiões carentes de re
cursos de capital, vino que as atuaifl dotaçaes deter
minadas para a Sl:DE!'IIIF. e SUDAM sio insufi
ciences para atender os projetos aprovados e em tra
mitado naquele111 órgilos. E1tas provid~ncias viriam 
de enL'Ontro Bfl5 objetivos de capitalizaçia quC' ne
ceuitam !le'rem reali1.ado11 com a m&xima urgência, 
a fim de minorar a t'l"ise econõmico-nnanceira das 
empre!W destas I"IC(!iões. 

I mJ"'5t'l de Renda 
Dnejamos nos p11icionar contraliriosa quaisquer 

a.umentn'i de: aliquotas do Imposto de Renda sohre 
dividendo• distribufdos por empre'ia5 dr capital 
.lb\.Tttl ou rech:1do. t'omo lu.mftlom. cuntra nova!i tri
hutu.(Õcsmbre as empre5a11 produtor;u; de bens e in
sumo5. t-:m \."'ntrapartidu. achamos justo que:, ha
\'c:ndo impre.cindivel nece;sidade dt aumentar a ar
reca.c:la.cl\o du erârio da rubricu '"lmf'MI.O sem Ren
da". E5tt aumenta recaia 110hre ganhaR de curital 
\."Om aplicnç3eli fin•nceiras efetuudas por pes5oaJ 
juridicas ,,u fitdat.s a.1m pa:pi:is de renda fixa. f.5cm

plo: --· ......ra~t~, CDB. ORTN, otc. 
ICM- FGTS 
Sctmos absolulamrnte conlrllriOA a posslveis.-llL"

rucõ.:s nu5 atuaiR tdxas de ICM c: FGTS. AR emprc-
5115 do Jt-iordeste n.ict tem mais c:ondicôa de 5uportar 
ni.IY!J$ ônu!i. trthulii.rio:!l e sociais. soh pena de encer
r•rem 1uus uli\·idade5 por R tronarem inadimplen
tC5 pelo não cumprimento das ohrisaç6es impoltali 
pelt' povcrno. 

Rc:soiUiiilO n• 796 do Banco Central do Bruil 
S/ A. 

Su(l!erimOII que os m:olhimento1 compulsórios 
efetuados pelos hunt:OI com agi:ncias runcionando 
no ~.,rtc c Nordeste do Brasil, sejam, obrigatoria
mente, aplicados na regiilo em que deu ori(l!em o n'
L"Oihtmentn do camp'UIRório, nos termu1 da ra,,._ 
lu~ào n• 796. Como se lratll de I"IC@"iÕCIJ caren1111 de 
recurs0111, :t liberução permitida dC' S" ~a alterada 
pura loc:i· de!i.de que: aplil:uda~; no ""'ortc e ~urdL-,;tc: 
do Paili, em emf\rCfr.a,;, eomprov•damcntc neCCMitu
da,. de R:Cun;,,s pura liquidar u pas5ivo nnerow, de 
:tconl•' ~.·nm o npra""' na circular n' 7~7. de II-I-
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M3. du Ban~o.'O Central do Brasil S/ A. instituindo o• 
ttunc,,s CC~merciai!l 50bre a aplicação da resolução 
'7%. 

AtencÍillõ.1mente. 
Fernandu MurqU\."!!i de Almcidd 
Presidente em rxerc:lciCI da 
Feder11do da5lnd6strias du Üludo da Paraíba. 

OISCIIRSO PIIONl'NC/Af)O l'liLO SR. 
JO.~O LOBO NA n;çsAO D~'Z.'·I/-1/J E (11/f.", 
H•7'11F.Gl:f:· À REVISÃO DO OR.4DOR. SERIA 
Pl'B/./('ADO I'OSTERIOIIMEN'I'E 

O SR. JOÀO LOBO I PDS- PI. Prununci• o seBuin
tc d~un.o. Sr. Preiidente e Srs. Senadores: 

Ouvim!J'I ~o."Om muita atendo. como sempre u fd7em!J6. 
a palll\"ra do Senador Itamar Franco, possi\-elmente o 
mais hábil '"tt'Cudor da realejo", nas palavras do cmj.. 
nenlc: Senador Benedito Ferrei r•. 10hrr- i110 que hoje til
tA rmpol1undo o Pais. que a impren11a está jogando cm 
cima de toda. a Nac;:àu: a. eleição direta.. 

• Agora, go1111ria de ler, para 1runscriçilo no1 Anaill des
ta C lUla, um artigo de rundn, publicad,, noJ'.,... ......... 
• de antem, dia 24·11-83. 

O artia:o é " ~e~uinte, Sr. PI'Ciiidente: 

"RF.SID110 RF.VANCHISTA 
.4.ntes de e5tar condulda • abertura do regime, 

regi5tra-se um prematuro rrenesi politiro motivado 
JlCla eleição diretu.. Na metade do pracesso de tran&
fnnnaçào do regime, os aprai!iados de IICmpre que
rem salt•r a etapa maili importante e nborrachar na 
deiçiil• dircla do Pmidcnl< <la Rop~bli,.., Ou scjo, 
um Vtlho instinto rolftieo IIUicida quer dleg_, Ji cri· 
5C' que funciona wmo o coração das gntnde~ di~pu
tas eleilurais. Mais do que 1amcn\Ave1 incongMn
cia. a consumado do engano pode vir a ~~er um env 
irreparlivcl. 

Se eleição di reta de Praidente da Rcpbblica fOSlle 
!i.Uficiente para rundar e manter uma democracia. o 
Br:.l!lil estaria muito mai11 distanle deli!la pc:ri1asa 
p~imidade de impasses institucionais em que vive. 
A idéia dt: razer o rcg:ime evoluir do autorituri1mo 
pura iiS formus democdticas de G ovemo R sustrn
l:lY:J na aQ9taçüu tá~o.'ita do araduali5ma nos prazo5 
\lUC:: US rc1oUhUdi.ISio \"i\0 delini 1d0. 

O Pn:sidentr J:igueiredo conduziu o pi"OCt:!lln d• 
abc:rtura ~o.-omo,:undo pela ani5tiu, alt-as eleiçõet; ge
nli" de 19P..:!. c: pa55ando por umil reformulaçao par
ttdârin qu~ fi"vu muito uqué:m das ne~o.-asidade5. 1-"i
c~u faltando u print'ipal c:lapd, que é a du acaba
mc:nln inslituciomtl: tornou-se cxJ"C"Clativa pral que 
ii Rft1rma da Conslituicin wnsi1a cnnllruir a base 
de su5tenlac;ào e monlar o mCC"anismo C!llabilizador 
pura um res:ime que 1e po55a chamar de democracia 
e durar mai11 do 11ue o tempo de apena11 inicillr outra 
I!Cr:JÇil.,, nu5 vule~r~ da liberdade:. 

:\a metade: d11 aberturo~. pon11n1o, quundo a 
eleic.ih."l direta dos Governadores acentuou u necesli
dilde da J:rande rcrormil (."CJr'l5tiluÇianal. viU•IC o Go
YC'rno resvalar n~s re5ulladoR du obra inCflmpleta. 
Despropramnu-!i.c: sem Fa7ilO rundamentada a reror
md da Con1tiluiçilo e todas ali atenc:cles do mundo 
pollticu pa55arum a re"voar em torno de uma suces
sio prsidencial penonall$tica e rrematura. Tão 
prematura e per.ionalizada que desors:aniitou os sen
timentos e as hoste!! do 1uvernismo repreACntativo, e 
dc:u ao Praidente da Rep6hlica o sentimento de 
um:l rru5trantc pulveriluc;üo partidária. 

DC!1rro_pr11mado par:1 a reforma oonstitudonal e 
scnlindo o tcrrent, 5UCCs!oáriu fupu-lhe uos (k."'s. o 
Presidente manireNtuu em te~t c: rm gr:.u pe!l!lloal 
nrinii\(1 ra\"Ofli\"el ;1~; deiçÕe~ direta!t. J-:m lelle. C: n:io 
rura ~<>C attlicar a uma realkh•de f'l'lhica bali,-;lda )l\)r 
n11rmw; que a~til(' vir,mmdo delde antes d:as 
clcic:,'rs de H:!. Ou ~;c:ja. :1 o;er cogitada par:t o futuro. 
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Subiam - deitara c candidatos - que as umas 
de 1 S de novembro de 1982 atavam acolhendo u 
rorçu que iriram compor o Col~gio Eleitoral que a 
15 de janeiro de IS Je ina~mbirl de elcpr o Presi
dente du Rep6blica para o pr6ximo mandato. Por
tonto, o Colfsgio Eleitoral tem direitos adquirido1. 
Pretender violâ-loa i: um BCJipc que nio pode ser c:o-
tz,iludo em nome de aspiraçõea democrilicas. Os 
brasileiros querem votar para Prelklenle da Rc
p6hlica mBA C!IIB aspiraçio terA. que respeitar outra 
vonlade que lcm preccdincia. pois os eleitores vota
ram em 82 !IBbcndo que stavam escolhendo o rutu
ro Colégio Eleitoral. 

lanorar ou dai'Cipeitar na marra uma decido 
dcmocrilica 6 um aotpe que nlo atinse apenu a 
vontade eleitoral de 82, mu daacrcdita e CXJmpru
mete todo o pi"OCCIIo de abertura do reaimc:. A que 
thulo rc pretende mudar ar "'rll do .iOflo que oo
moçou h6 um ano? Quem m......, toda pn:ccdencio e 
a reronna constitudonal, para que o Para daesue a 
padrões democ:rAticos definitivos e ultrapme o a
ligia indefinido de abenura. O proccuo de trans
formuçiio pode conviver com uma Constiluif=lo 
adornada de autorilariiiiiO.. mu nlo 11r6 lk:ilo 
falur-11e em dcmoc:rac:ia anlel que a reforma consti
lueional rec:sereva • linhu e.enciais de um regime 
dis:no de se chamar democracia e de ler respeitado 
como tal. 

Elciç&s dirctas, com prioridade. oob que julllifi
c-.ativall? Um c:asuismo niio e mdhor do que outro 
apenas porque serve aos intereues oposicionista~. 
Nem 6 porque ave As desmedidas ambiçGes oposi· 
cioni5tali que a eleiçilo direta 1: um c:aso ftqrante de 
cusuimo. O casuismo dos 10nho1 oposidonistas 1: 
ilqilimo nlo porque • funde no imcdialismo dOJ 
scuH flinteressc:s pollticos. mu porque pretende da
re;peitar direilofl conferidoa pela IOCiedade a um 
Colq;io Eleiloral nascido do voto dirao. 

A qulllio preliminar 1: ata. enio qualquer dos 
sofilimas com que o l'renesi aolpista trave~tido de 
oposido pretende derrubar a vontade eleitoral de 
82.1\nl ... de pretender sovcrnaro Pala, o I'IIIDBe 
as correntes menores de opnsiçl.o deveriam, por 
uma sutisfaçilo clemenlar de c:ocRncia com o que 
diziam anta. sustenlar a na:euidade de dotar-te o 
Pais de normas constitucionais que representem 
uma aarantia. A prantia de que nio 1e vlo utilizar 
do autoritarismo embutido no resime para pratic:ar 
o reva"'.:hismo implfcito no 1m ruscruimcnro."' 

O Sr, A.._ c.urp- Pennite V. Ex• um apanc? 

O IIII,JOi(O 1.080- Sr. l'n!lidcnte. .. ,. o tato do 
anigo que eu sostaria de ver t111nscrito n01 Anais data 
Casa. o anigo de fundo do.l'...a IIDIIJull, no momento 
em que concedo. com muita honra. o apane ao nobre Se
nador AO'nnso Cumarso. 

O Sr. A.._ c.urp- Nobre Senador Joio Lobo, 
unlcs eu PftJURiaria • V. Ex•, porque me parece natural, 
,. V. Ex• estA de acordo com o aniso do~-.., ar. ., 

O IIJI. .1010 1.080 - Perfeir.mcnle de acordo! 

O Sr. A«- eu.,.. - Mas e illo que n61 Ollra
nhumos. nobre Senador, porque 6 difldl para o Consra-
5n Nacional. na hora em que tem conhecimento de que a 
opiniilo pllblic:a brasill:ira. em todu a pesquisas feilas 
at~ attora. em que mail de 80'la da populaçlo favorbel, 
alt por um problema cultural e bi>tórico do PalJ, e de
pois das dedaraçÕCI feitaH pelo Senhor Praidente da Re-
pllhliea de que i:, peMOalmentc. a favor du eleiçÕes dire-
11111, e nilu s6 do Pre~idenre da Rep6hliea. de ilustra Par
lumenlan:s. correligioni.rios seus de Plll'lido,- inclusive 
o Senador Marco Maciel jé fez deelarac&s a favor d11 
eleições diretas e aU:: jA se formou um lnii'CJ dentro do 
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1eu Partido, que pareec-me chamar"'< Grupo da Dite
tas. enfim. um grupo que defende •• eleiç&s diretas
que V. Ea• p01sa pedir a araniCriçilo de um artigo que es
tA invertendo todo o pi'OCCIIo democrético brasileiro. 
Hã poucos minutos. aqui no plenirio, at6 me penitenciei, 
porque hnia cometido uma injustiça com o PDS, quan
do fiz algumas consultas • Justiça Eleitoral. partindo do 
princrpio de que o nouo Partido nio tinha n6mero para 
mudar a Constituiçlo 11 eu ac:hava que o PDS nlo iria 
aceitar u eleições diretas. E hoje. sinceramente - nio 
estou querendo fazer ironia - atou Jelltindo que o 
problema da eleiçio direta, como at6 IBiU publicado nos 
jornais de hoje. deelaraç6a do Uder Nelson Marchezan, 
11 um problema que vai se tomando irrevenfvel, 6 um 
problemo de int..--.. hl umo _.lo da opinilo 
p6blica: o Praidcnte da Rcp4blica oe diz ravor6vel o me 
parece que, realmente, o Co~aio Eleitoral vai rar ultr• 
pliPIIdo com oo ocontccimenlol. lndlllivo, eu queria li> 
fllilllrar aquela afirmaçlo do um artiao do 1 .... .., 
.... de que o povo. quando alava votando direta
mcnte Citava olcscndo o Col'sio Eleitoral. V. Ex• oabo 
que asrande maioria do• eleitores. na hora em que esta
va elegendo os Governadores e Deputados. nlo tinha co
nhecimento de que estava elesendo o Coii:J;io Eleitoral. 
Acho que prevalecem anta 11 pesquioa• de opiniio 
pllbliea que dizem. elaramentc. que o povo braileiro
e isso ~~emprc foi assim, porque 1: hilt6rico e tradicional 
- 1: a favor das eleiçaes diretu. De modo que. eu lamen
to e, se depender do meu voto, apesar da tradiçlo da 
Cua de ICmpre aceitar todos 01 pedidoa de i•erçlo de 
unigo• de jornais. mas, realmente, eu nio concordo com 
a ...enci• dOIIC artiso do~- • ..... 

O IR. ~010 1.010- Eu vou diri1ir um oputo o V. 
Ea•, Senador, e talvez o Partido de V, Eat, tenham come
tido muilu injustiça• com o PDS. Talvez iuo tenha sido 
a causa da1rande dec:epçio do V. Ex• com o PDS. Quan
do era p6hlic:o e notório. no dizer de V. E:~•, que o PDS 
era o partido do sim ~enhor, do am&n, da concordlneía, 
de repente surgiu aquela nrpreendente disc:ordlneia da 
vontade do Prelidente. De que ele concordava com a 
elcit:Ao direra: quem nJo concordaYa era o PDS. Que 
partido era CIIC. annal de contu. que •tava lllraindo, 
que estava aparecr::ndo na opinilo p(lbliea bralileira e 
que 111 opunha ao desejo do Senhor Prelidente daRe
p6blica? 

Enllo. V. Ex• tem sempre cometido a irUuatiça de Ira
lar o PDS com pouco cuo. c:om menosprezo. N 6s do 
PDS ICXIJGI politicai militanlel, 1011101 pollric.vl praia
dores de aerviço, tanto quanlo V. Ea• da Oposiçio. N6s 
tamb6m somos homensliaados ao povo e tamblm temos 
uma c:arreira polftiea a zelar, e temos tanto intereue no 
bem-csrar p(lblic:o. no daenvolvimenlo da democracia 
deste Pais quanto as po~içõea. Simplesmente n6s nlo 10• 

mos obrigados a ado1ar as bandeiru que a Oposiçlo ele
J.IO. A Opaoiçilo, muito juotamcnto, P"''ll 1 oloido di rela 
como pregou virias outros temas como uma bandeira de 
luta. Porque • Oposiçlo jl perdeu e11a eleiçlo. 

O Sr. Atr-~-Ao Opc!lif;ilca c o Praidcn
te da RcpQblica. 

O SL ~OÃO 1.080 -O Senhor Prclidcnto da Re
p6blic:a tem a sua opoiniii.o própria pessoal, como Yiri01 
pedesflitae as tem, rambl:m, 11 que nlo alo as do Partido. 
absolutamente. Eu c:onheço tambtm virias peemedebi• 
tu. que têm opiniões dilcrepantes da orientaçlo do Pari
lo de V. Ex•. da Oposiçio, e nem i110 faz com que o par
tido tenha meno1 validade, men01 wracidade noa :teUI 

temas. O PDS ainda nlo se pronunciou sobre este assun
to. 

O Sr. A""- Cu11110- Mu V. Ex• tom convic:çlo 
que a maioria do ICU Partido é a favor das eleiçõa indi
retaL EstA eonvieto. 
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OSR • .101.01.080 -.Eu adio que a maioria no meu 
Partido. por uma quati1o de bom ICIIio, do bom 11n10 

que 10111pre tem praidido as IU81i decisões!: a favor das 
oleio;&& lodlr-. nesta ocuiio e nCite pleito de 1985. 
Porque j6 foi donosroulo o processo, porque CAto eleiçlo 
j61: uma conquista do PDS. n6s nlo temos razbes para 
aplaudir ou para ac:nmpanhar o realejo que as Oposiç&s 
atlo fazendo fundonar em toda a opinilo p6bliea brai
leil'll. N61i não preeisamos c:orrer o riBCO de outraeleiçlo. 
n6aji a nzemos. quando em novembro de l982u umu 
deram o Coiflsio Eleitoral para o PDS. Nlo aiste razio 
para termos o dausombro de vir a pdblico, dizer que 
n6s queremos a manultlllçlo de um dlnito adquirido. 
nba temos um direito adquirido com a maioria da Collt
aio Eleitoral dado pelo voto dirolo - oleif;ilca de 1912, 
voto dircto que tomou vlolido tanto-Coi6JIIo oloJtoral 
como 01 atuais mandatos legislativos e aovernamentail. 

Entlo. ilulllN Senador. cu manJrcsto ata opluilo na
te momento. como tenho monifatado om todu u oca
oiilcs: oou pelo monutcnçlo do Col'sio eleitoral nata 
eleiçlo, porque .... - jl roi deJiosrado, chaml-lo 
de ilcsltimo, lutar pelos aleif;ilca dirctu ~ um direito du 
Oposil;ilca, porque olu jl perderam .... eloiçlo, 0111 

pr6xima oucculo. N61 do PDS nlo. li a te11101rcsura e 
pranlida por lermo comlitudonal. 

O Sr, c.lao AhiD - Permite V. Ex• um aparte? 

O llt JOÃO 1.0110 - Concedo o aparte ao nobre 
Senad.or Carlos Alberto, com muilo prazer. 

O Sr, Clrloa - - Senador Joio Lobo, V. Ex• 
faz transerever nos Anais do Senado o edilorial do .r.
.al .. lrull,jornal que merece. adma de tudo. credibili
dodo do toda 1 opinilo pQblica bruilcira. Ji tenho tido, 
por dc:Yersas vezes. oportunidade de a: lema r o meu pen
samento ;u:erça das eleições presidenciais. indUiive atra
vá de um oniso que fiz publicar na,_ •11. PlldD, 
analisando o falso eumplo arsentino que as Opoaic;aa 
hoje dorondem. Porque entendo, Senador Joio Lobo, 
que antes das olciç&s de 1982, 1 Oposiçlo bruilcira teve 
oponunidadc. inelusive, de fazer reformas. mas nlo u 
rcz. Por q~ Porque a Lidenlnça do PMDB •pcJBva 1 

conquista do Colqio eleitoral nas eleições de IS de no
vembro pas&ado. Ora, qualquer reforma na Constituiçlo 
era com metade mais um. Anta du eleições, em mo
mento alsum, a Opo~içlo apresentou uma só emenda 
para que fouem reformuladas as eleições presidenciais 
do nouo Pa(s. O PDS conquislou naa urnas. porque fpi 
respaldado pelo voto popular, a condiçilo de indiear o 
Presidente da RcpQblica. Ora, as olcif;ilca de 15 de no
vembro de 1982 do estu eleiçltes que aconteceram qo
ra na Arsenlina. e que a Oposiçio estA srit.ando por CMC 

exemplo argentino. Quem dcge o Presidente na Argenti· 
na. ~ um coll:gio eleitoral. Nlo roi o povo que elc:aeu o 
PrCHidente argentino, mu 1.1m coll:gio eleitoral. S6 que 
na Arsentina. o povoj.t tinha eonheeímento do eandída
to. No Brasil. nlo se linha conheeimenlo do candidato. 
mas o povo apoiou. Apoiou um partido. apoiou um pro
Jrama. apoiou um Jinha de açio JOvernBmental. Ora, ou 
MI vota eontra o O ovemo, ou se vota a favor do Gover
no. Se o povo, em IS de novembro de 1982, deu a sub• 
tancial maioria ao PDS. para que ele pudesse. entlo, in
dicar o Presidente da Rep6blic:a, evidentemente que ate 
povo deu a condiçii.o.. e concordando com o Govemo, do 
PDS fu::r o suhltituto do Presidente Fiaueiredo. 

Um oulro exemplo que eu scttaria de cirar aqui bem 
claro. meu nobre Senador Joio Lobo, i: que BJDra se dis
cute - e, eu peco v!nia a V. Ea• porque jlestou loman
do seu tempo - Mas ... 

O IIJI. .1010 1.010 - Com muito prazer, eu ouço 
V. Ex• 

O Sr, Culao AIINita- ... ou poço a v. Ex• pacienci• 
para que eu pos58. extenar o meu penliamento. Veja 161 
N6s qora começamos a diKUtir u eltições diretas para 
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p~f&:il05. porque já cxi1te uma emenda aprescnlada na 
Câmara dOA Dq~utadulli, por um Deputado paulista, que 
pNmuve umu reforma para que nós possamo•. entill), ter 
o rcslahelecimenlu da5 eleiçõe!; dirctas nas Capitai5. E. 
çom'' me chocou quando abri as piginu doa jumaia c li 
umu declarado du Pra~idcntc do PMDB dia:ndo que 
''J1rimciro, a eleido prc5idenciul: que elek;:ão de prefeitos 
du111 Cupilai5.. u(l:ora nilo''. Ora. 5C o que estri cm pauta, o 
que est(i no lahuh::iro dalli discuuàel, o que no momento 
C!ilt\ cm trnmitaçiio nu Congresso Nacional 1lo as 
elrh,"Õc5 diret;1" para as prcfeitura!i dus capitais. eis que a 
Opo~içàCI !iiC mnnife5ta ~em nenhum intcrcMr. Eu tenho 
a,;, minha!' d6vida5, Senador Joilo Luho, de que esta 
Opo111idn rompareça i\ sessilo do Conare5SO Nacional 
p1m1 votar ;ts c:leiçõelll direta5 na5 Capitai5. E sabe por 
que nii.,, vai comparecer'! l:!u di{!o por antccipaçlu- nio 
AOU nenhum adivinhiln. nlo tenho bolinha de cristal aqui 
para adivinhar o qLie vai acontecer, nilo. mas euj6 tenho 
absoluta r.."ertc.:u que a Opo5içilo nio vai compareçer 
)"'ura ~ot11r as eleiçõr:~ direlas na5 Capitai1, porque nio 
intere~~sa 110 Sr. Franco Muniam, em São Paulo, ni.o in· 
lere!llll ao Sr. Leonel Bri1ola, no Rio dã Janeiro, nl.o in
lerC!WI ao Sr. J056 Richa. no PIU"anA. nio intereu• ao Sr. 
Tancredo Nc:\'e!o, em M ina~~o Geraifl. Agorv., colocar em 
diKU!ililo porque no presc:nle momenlu- veja V. Ex•
,, Govemad\Jr mail impopular de5te Pafs. o Governador 
de: mo1iar impOJiularidade na opinião pCiblica. 6 o Gover
nador do Estado de: Sã,, Paulo. 1:! qualquer dei~o que ,;e 

fiur na f.M.1i.du de Sio Paulo, o PMDB perde a eleição 
na {"apilal. F.ntilo. não hâ intercuc para a Oposiçllo. em 
discLIIir eleição direta. N'ilo tenho medo da rlc:ic:ào dircta, 
1.Ui: porque sou homrm do povo, venho 16 debaixo, c:omo 
Vereador, sou favorilvel .la eleiç&l direta1, admita dis
cutir. debaler amplamenle uma eleido direta nute Pafs.. 
ali= pDI"C.IUe a minha formação i= de voto popular. dmde 
Vereador ali: Senador da Rep6blica. Mas, entendo que 
ata deido- como di11se V, Ex•- jA foi feita. O povo 
jii e5rolheu o Presidente da Rep6hlica. Agora, evidente
mente que a Oposição tem que se dobrar e vai ter que •· 
per.u que o PDS e~colha o seu candidato, apresente o 
~eu nome ao Canp:I'Cisu Nacional. para que o nome deue 
cidadão 1eja homologado pelo Col6aio Eleitoral, mas 
lembro aqui que a maioria do Colqio l:!leitoral 6 do 
PDS. t bom que IIC diga is50 pura que nlo se rKfue aqui 
dL.-balendo eleições diretu, diiL"Utindo, quando. na ver
dade, a eleição jii foi feita pelo povo em 1982. do mesmo 
jeito que na Rcp6hlicu da Arsentina. Ui IIC fez o Coli=giu 
Eleitoral e o Sr. Alrlmsin foi quem sanhou neste Coll=aio, 
nilo rui u pm.·o quem vu1ou em Alfonsin. Nio vamos fa· 
lar que hoje temos as Senadores indiretoa. H• Senadores 
indirel01 no PDS, mas hâ tamhf:m na Op01ido, c nem 
par i!iiCJ fala mm qu~ f: casuismo quando 01 Senadores in· 
direiOS derrubam decretos do Governo Federal. nio ra
lilmll!l em c;uiu('mlo coisa nenhuma. 1: bom que 11 diga 
i11so. "" eleiçôe» furam feitas. Cabe aaora ao PDS indicaT 
'' nome, para que o povo brasileiro poRRa conhecer CMC 

nom~. Quantu1 nomes a( e~tilo. v•rios. no tabuleiro das 
di,.eu1sc'\es. inclusive, u de um companheiro nosso. o Se
nador Mun.:u Macicl, que tambim 6 a~ndidato ii Presi
dãncia da Rcp6blica. hê. vArias nomes sendo discutidos. 
t!: esle o meu aparle e congratulo-me com V. Ex• pela 
rorma CC'Imo culuea em debate aqui na Senado Federal, 
um urlign que me merece credibilidade- a Oposic;lo 
não vai discordar tamh&n, porque ~ahe que o JarMI U 
Bnlll e- um c.'Jrgilo de profunda credibilidade junto a opi· 
nillo p6hlica brasileira- e eu .:hn que o jornalista ana
li'iiJU dr maneiro profunda, as eleiçiirs que: serio proc:es-
5ada5 U~Jura partt a fiUCCS!IIilo do Presidente Joio Baplista 
de Fii'Ueiredo. Fra c5te o meu aparte. 

O S1L JO li.O LOBO - A.gradeç<> o aparte de V. E•• 
qur enriquece sahremodo o meu pronunciamento. Nla 
!111U tiku im(liedUM, com u Opo5içõc:s, acho que o 
PMDB. lem ra.di.u. O PMDB tem ra.t:ãu em presar 
rleiçào direl.a para Presidcnle da Repilbliea, como tem 
ra1.ão em não querer discutir u Lieiçlo di reta para as Ca-
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pitais. O PMDB estâ tentando se preservar. manter po
!toições adquiridos, direitus adquiridos. Nilo hA razio 
J1Uru põr cm rit\:o a Capital de Slo Paulo, a Capital de 
Mi nus Gerais, a CaJiital do ParanA, a Capital do Riu de 
Janriro. NilO h4 razia p;ua iMO. já sio conquistas reitas 
rch.15 Orusic;l'le5. 

Pan11Rio. acho que o PM DB tem ra1lo em tentar ga
nhar u OJiinii\a püblicu.. em tentar mavimrntar c: plvani· 
lilr Ioda Nudo brasileira para a• eleiçõe1 diret11s, porque 
as 0JIC.'siçõcs jâ perderum a eJeiçlo pura a prbximu lU· 

c:eMnr dv Prc5idente Joio Figueiredo. 
C ,,ncetlen:i nnte mom c:nto o a pane, pela "relem, ao 

nobre Senador Ciutãa Maller. 

O Sr. G- Mllllor - Nobre Senador Joio l.obo, 
c:onttrutulu-mc com V. Ex•. porque num fim de tarde de 
uma ~exta-feira. V. Ex• conseguiu motivar o Plenl.rio do 
Senndo federal e a a!l5istencia. para um anunto da 
moda que. principalmente para n6t poUtiCOI. é impor
tantíssimo. Mas. coloco-me numa posiçlo totalmente 
aJntrflria ii posiçlo da Jarull do llrMII. Acho que o 
per(odo da5 Cleic;ÔL'S indireta!l, que foi Uma fa!iC TCVOIU• 

.:iuni.ria e rapeitivcl nale Pais. j6 estA superado pelo 
(11'6prio procesiD de abertura inM.;ado pelo eminente Pre-
5idente0ei~el e quase concluido pelo eminenle Presiden· 
te Fiyueiredo. Eu jil havia lido u anigo de fundo do JDI
_. .. Brua, comentei comigo mesmo e. agora. atou 
comentando de pUblico. Quero agradecer ao J__. •• 
81'111111:1 por ji1 admitir. atrav~5 do seu anic:uli5ta, que 
numa eleiçilu direta o PM DB ji aanhou. o que nla 6 a 
opiniilo do próprio PM D B. O PM DB admile ... 

O SR. JOlO LOBO - A.bsolutamonle. 

O Sr.~ Mlllor- O jornal di1 .... 

O Sr. JOlO LOBO -O jornal diz: "Nilo hl razio 
pura c:orrennos o risco ... " Correr o riiiCO é uma coi11., e 
admitir que a c:oi11.ji estl. acontecida, i=oulrL nobreSe
nldor. 

O Sr. a.da MID• - Tanto acredita, que jA parte 
tumhim Jlilra dizer que nós, se formo11 vitoriosos -
Como ele admite nas entrelinhas, partiriamos tambl:m 
Jlftra o rcvanchismo, quer dizer, o jornalista coloca o 
PMDBjll c:omo vitoriofiD numw deiçio direta. o que nio 
Heriil ... 

O SR. JOXO LOBO -A. idioia nio oeria propriamen
te do PM DB. Quando ele diz que o rcvanc:hiRmo poderia 
surgir. ele quer falar nas Opnsiçlles. Eu acho que as opi
ni&s pllblic:us t!:m dado mais pont01 favorAvcis ao Sr. 
Leonel Brizola do que o PMDB. 

O Sr. Cul• Alberto- Vall'tOII discutir, primeiro, as 
cJdiçÕes das capitais. 

O Sr. Gullo M•llr- Qu•nto ao prejulpmento do 
eminente c jovem Senador Carlos Alberto 10bre a po
Hic;11o do PM DB contra aa eleiWe& diretas na c:MJiitais 6 
totalmente prematuro. 

O Sr. C. ... ADirtD - Nilo oou eu quem diz ~ o 
nobre Depuladn Ulyase~ Guimarle1o. 

O Sr. Gollia Mllllr- O Deputado t;lyo500 Guim•
rilrs di""f' muito bem. E: a tal da inlerpretuçilu. t a me~~
m:l c:unvrnm du Presidente- Fipueiredo. 

O SR. JOXO LOBO- EliA voltando ii baila a ques
tão dilll interpretaç&s. At~ o Presidente do PMDB, 
Uly5~ Guimarila~. Eu arho que~ mal de Pre5idcntes. 

O Sr. GlllloMillllr- ~o mal do Presidente. Elo dis-
5c: que estâ nu momento primeirissima prioridade do 
PM DB a eleic:üu di reta para Presidente da RepCiblica. 

O Sr. Corloo A-- O qut aotli em rauta ~ a da• 
capitais. 
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O Sr. Glorio MIDI•- Mas por qui:? O que od em 
primeiro lusa~r 6 a eleiçlu dircta para Presidente dà Re
pCiblica. A emenda do PMDB sobre o assunto i= anterior 
a do Deputado Armando Pinheiro. Mas somos favorA· 
veis posso dizer aqui em nome do PMDB com a autori· 
dados do Vic:o-Udor ... 

O Sr. Cariai A...._- Vamos ver no dia da votaçilo. 

O Sr. Gllllio Mllllr- •• eleições diretu doo prefei
tos dali capitais. Aprovamo& com entusiasmo, com 
aplaus01. a Emenda M aura BenevidCiio na época. E por 
que nio apoiA-la agora? Apoiaremos. aim. F.staremot 
Jlr~SCntes pura votar. 

O Sr. Corloo A.,_- Na~- ora para prefeito do 
cupilal. F: pena que o PMDB nlo tinha nenhum prefeito 
de capital. Apoiava na 6poc:a. Quero ver agora. 

O Sr. Gado MIO•- V. Ex• estll panindo de uma 
premis11u errada. Quem lem o prefeito de capital nl.o ~ o 
PMDB, nem o PDS, quem tem a preFeito de c:apital i o 
JIOYU. atravb do voto. Foi o JIOVC) quem acolheu e vai 
CIICOiher. 

OSR.JOlOLOBO- Mas o povotambl:m oocolhou 
o C uiL"gio Eleitoral. 

f.ntilo o povo já nc::olheu o Presidente da Rep6hlica 
do PDS. 

O Sr. Glllio Mllllor - Sobre o Colqio Eleitoral o 
aninenle Senddor H61ia Gueiro5 vai defender outra tCRC 
c: eu nio quem me adiantar a dele. De modo que, H o 
PM DB Iom ovcnlualmentc a P'""" da Prefeitura de Sio 
Paulo. niio signifJCB que o povo vai lhe conferir nova
mente numa eleição direta. Pode ser que !leja do PDS, 
pode ser ... Dizem que 14 f: imballvel o Jlnlo Quadros! 

O SR.. JOXO LOBO - Mas nclo osta11101 querendo 
dizer a pena• que o PM DB nio nti querendo correr o 
risw. 

O Sr. G- Mm.- Por qui:? 

O SR. JOXO LOBO- Tanto~ que nlo cotA inlerei
SIIdo. nas palavras do próprio autor do projeto. Hoje, ou 
untem, nio me lembro bem, o itust1c Deputado Arman
do Pinheiro dil!iC que esti notando. chocado, que nl.o hA 
nenhum entuaia1mo nas OposiçÕCI pela flUI emenda. 

O Sr. Gullo Miller - IIRO ~ veneno dele. Senador 
J oilo Lobo, qual fr o risco'! O risco de o povo 1anhar u 
eleic;ões atravts de um candidato que nlo foi apraenw
do JICIO PMDB?Nio vejo riacu nenhum, ganhou o que a 
maioria quis. Agora. ~eja bem como 6 a lituaçio em re
lac;-do à eleição direta para Presidente da Rcpilblica: Se 
ni.o fo!li!IC o Presidente Figueiredo- vamo1 razcr justiça 
- retomando as eleiçac:s diretas para aa~cmadores de 
Esluda. V. Ex•s estariam argumentando aqui que em 
Goi6s devia ser sovemador do PDS. porque a Maioria 
da Auemhl~ia C do PDS: que em Slo Paulo devia ser um 
!ovornador do PDS, porque • m aiori• ora do Deputa doa 
c:5laduai5 do PDS: e vejam ai o resuhado eleitoral no 
voto direto. E não houve risco de ningui=m. houve o risco 
n:nural dos cundidata5 indicados pelos parlidos 
suhmelerem·sc:, democraticamente, ao julgamento do 
pc.wo. E em nove F.111ados o risco do PDS perder roi 
m!lior e ele JM.'fdeu. R i1oc:o de ptrder democraticamente as 
push,-õn que tjnha se poderA conquistA-las fulurament~ 
l11o f: um jotto democrúliL-o, entilu, nilo h6 ri~~c:o de per
der naJ capitais. Que ri!iCU'! De perder por uma decisilu 
popular'! Re1peitamos a dec:iHilu (IOpular e niln hã risco 
nenhum ni5sa, portanto, u.o meu ver, iluM.re Senador 
Joàu Lnb11. Queria congratular-me com V. Ex•, repilo, 
pela ensejo que nOA dA de dahtllrr usunh, tão interessan
te: e liio atuitl, principalmente na pre.w:nc;a de um pre11i· 
dend6•.-cl, que estâ aqui prcRente, no5 honrando OJm a 
5Ua uudiincia. que~ o Senad\Jr Marca Macicl. 
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O SR. JOIO LOBO - Nobre Smador Oastio 
M Dllcr. naturalmente acompanho o nu:ioc:lnio de V. Ex• 
c parti"ipo do pensamento 'de V. Ex• de que as prereitu
rlL'i. 05 sovemos. a Presidi:ncia nio pertence a ninsufm, 
u partido algum. Acho iuo tam~m. comuqo com o 
pc:n5amento. com a id~ia de: V. Ex• Mas. somos polllicos 
profiuionais.aomos polltic:os panid6rios. e&tamos discu
tindo um tema eminentemente politico e eom toda since
ridade nao encontramos argumento nem nenhum con· 
vencimento da cc:in~~eii:ncia ou de apirito p(lblico que 
nos encaminhe no sentido 'de aceitar a eleicio di reta. s6 
porque a eleiçio direta 1: uma bandeira du Opoaiçbel 
neJUe momento. 

o •. c-·- - Senador João Lobo. v. Ex• 
me permite? 

O sa. JOli.O LOBO - Darei jl o •pane a V. Ex• 

O Sr. CuiDo A...._ - S6 por• razer um adendo 10 

ACU pmnuneiamcnto, ~que o Senador Oastlo MUller, 
me deiMJu aratincado, nata tarde. no momento em que 
V. EK• apraenla o editorial doJ'....a IIDBrull; na hora 
com que eslamOfl diRcutindo a Jepitimidade de Col6sio 
Eleitoral e falam01 entilo de eleiclles daa capitais. o n01110 
querido Senador Gaslào MUller falou da legitimidade 
porque foi D povo, Ofl prefeito• daR capitai1 tem o apoio 
do povo, o rapaldo do povo, porque foram os governos 
eleilos pelo povo, nio i: verdade? Nilo foi isto, nobre Se
n;•dõr-? 

O llr. - Mlllllr- O. aluais? 

Ollr.C-Aibem-Sim. 

O Sr. c .. lo Mlllllr - 0• Kluais nlo. 

O IR. JOIO LOBO - S. Ex• queria dizer que o• 
PrcfeitOJi escolhidos do os eleitoa pelo povo. 

O Sr. C.rloo A1H1to - V. Ex• ralou da l'l!itimid•de. 

O Sr. Cllllo Mlllor - Eu disae que na l'l!itimidade 
não h11.veria risco. como se falou- o Sr. Senador Joio 
Lobo falou: ""0 PM DB corria o riRco de p..-rder o Prefei
to da Capital."' 

O SR. JOli.O LOBO - e evidente. .. 

O Sr. Gullo MUU•- E eu rer1untei: qual to risco? 
O risco de respeitar a decido do povo e ter na Prefeitura 
de Siio P•ulo um homem. que nlo t do PMDII? Nlo hA 
ri.::n alaum. 1: respeito à decido popular. 

O U. JOli.O LOBO - 1: verdKde. t:ste roi u a111u· 
mcnto. 

O Sr. BSia Goolrw - Permite V. F.x• um a pane? 

O SR. JOIO LOBO - Pois nlo. Ouço, oom muita 
honra. o aparle de V. Ex•. nobre Senador Ht:lioGueir01. 

O Sr. Bato Goolrao- Sobre S""ador Joio Lobo, em 
primeiro lupr. quero dizer que tenho o maior apreço e 
respeito pelo ......... llrMB mas nlo considero artig01 · 
e ediloriniR de jomai,; cnmo rrutnR da infalibilidade pa
pal. lliHCOrdo, à vontade, tanlo do .IGIIIII .. BNIIII como 
d~ qualquer outro jornal: algumaR veas coincide c ou
IraR YC.lC!I nilo coin~idc. De5ta ve:t: não coincide coiRa ai
(!Uma o meu pensamento com o pcn5amento do .1 ... 11 
lia &r.ll. Ele 1em o direito dr ter o pc:n5umento dele mu 
nilo lem o menor direito de 50brcpur a opiniio dele 
sohrc qualquer outra opiniin aqui de qualquer braflilci
m. Qu~o.TU me referir à observaçln do nobre Senador 
Curlus Albcno que di55e que o PDS jA ganhou a elciç.iln 
de PI"Cflidcnte d11. Rep6blica no ano pagado. ~ a primeira 
YeJ que als;uém que tem menos vuto5 ganha uma eleição. 
Por islo ai. vC V. r:.:• a ilq:itimidade, o truque .... 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O Sr. Carl• AllloiiD- A maioria~ no voto propor· 
cional. c n.i1o no majoritlario. ~obre ~nadar. 

O •· HMio c.tn.- ... o truque que IC apliçoU n01 
vitorio101 da cleiçlo popular: ... 

O •· Cariai Alterto- Se formos contar os votos da 
elciçilo proporcional. o PDS tem muito maia votos do 
qu• o PMDB. 

O Sr. Hfllo G..,_- ... o truque que K aplicou para 
dar a vilóriu a quem perdeu o jnao. 

O Sr. Corloo AIMrtD - N6s estamoa no pluripanida· 
rismo, nobre Sen1.1dor. 

O llr. IUIIa Goolr. - Nlo, V. Ex• ralou ai o tempo 
tud,, cm opo5i~o"Õcs. 

O •· Cariai Alterto- N6s atam01 no pluripanida
riliimo c V. Ex• nilo pode falar pelo PT. pelo PTB nem 
relo PDT, V. Ex• tem que ralur somente pelo PM DB, 
opo,;içào a que V. F.x• pcnence, o PMDB. 

O llr. Blllo Goolroa- Eu prextei aten~lo muito bem. 
O Scnudnr Carlm Alhertn se referiu aempre que a Opn
Riçào perdeu 11 elei~ no ano paiRado. Acontft:c que o 
ünicu modo de IC verificar quem p.nhou e quem venceu 
eleh;&5 popularu ~ 511ber quem teve mais votos popula
reo. 

O Sr, C .... AlleriD- Foi o PDS. · 

O Sr. Blllo Gooln11- E, ano pa"ado, nobre Senador 
Julio Lobo. a1 Opoaições tiveram Ris milhões de votos a 

maiR do qu~: o PDS. 

O Sr. c.tc. A._.. - V. Ex' est4 sofi~omando. eu 
falo de clc:içõel majoritlariu. 

O Sr. Bato C..._ - E q ueru dizer que o Sen•dor 
Carlos Alhc:rtu disse que quem nlo queria votar no Go
verno. votuu nWi OposiçÕes. e quem queria votar no Go
verno, votou no PDS. Pois bem. nobre Senador CariOJi 
Alberlo, seiR milhões a mais de bra1ileiro• votaram para 
que o Colé:JiO Eleitoral liciWC com a maioria da Opo
sição. 

O Sr. Culoo Allerm- O PDS t que tem o maior n6· 
mero de vereadores, Deputados Federais. Deputados e5-

tudUIIi5, prefci101 em todo o Braail. · 

O Sr. HIIID G ... - Agora. por um truque, uma 
manirulaçlio, atruvá da qual o Estado de Sio Paulo, 
c:nm não sei quantos milhões de habitantes. pasaa a ter o 
mesmo nllmero de votos que o Estado do Acre, por CIK 

tipo de joaada houve alia suposta vitória do PDS no Co
l~in F.leiloral. ma5 é: uma vitória absolutamente ilcglti
mu. e1p6ria. fruto ... 

O Sr. C- Aa.n.- Siio Paulo nio repr-nta • 
vontade popular brasileira. Senador. 

O Sr. B81o C-- ... de arranjo5. !'O o"""" d• Ar
(!entina. que o nobre Senador Carlos Alberto •.. 

O Sr. C.rlal Alberto - Eu considero Siio Paulo igual 
an P.o1ri.. 

O SR. BI:LIO CUEIROS- Nobre Sllllador, ~ ronoi
dcrado iJ;uod aio Par&. mas proporcional à popula!lào. 

O Sr. c .... A.llterto- Tem que ter o mesmo n6mero 
nu Colégio lilcitoral. 

O Sr. Bllla Coolraa- ''"" ta rep .... entaçlo no Sena
do. 

O Sr. Corlaa AlllertD - e o rexr•ito ao Par~. 

O Sr. Hlllo Gllllrol- No ca~~ou da Argentina. houve a 
RimuJian~idade. São tenho qualqu~r rurridto ii eJriçlo 
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indircta próxima. imediala, porque não tem nada de in
dirctil. apcna11 o mecanismo i: que 6 supo5tamcntc indire
to. mas. nu realidade, h direiO. 

O Sr. c..--- Se Ulyu,. Ouimarleo bris• 
fiel a Pmiidim~o.ill do PM DB. quanto mai5 pela Presidé:n-
çia du RC(IIlblica. Seria um novo ditador. · 

O Sr. H81o GMinl - Agora, CSiiB invenc;io. como 
pretende o Senador Carlos Alberto. que i: muito inteli
J:cnte, muilo per5piCUl. c muito arguia. admitir como 
lcailima e rcspeitatda uma eleição ... 

O Sr. Cm• A-- Não admilo. não; o povo roi 
quem admiliu. 

O llr. BSia c.-- ... de Pre5idente da Rer6bli<:a, 
cujo nome nem fiC Habc ainda, es5a na,, hA ~ucm aguente. 

O Sr. C...._ Alterta- M111 foi o povo que quis a• 
1im. Senador. 

O •· Htllo G..._ - Maa o povo nlo di voto em 
branoo p&tra ninsuim. O povo nil.o dA cheque cm branco 
pura ninsuf:m. 

O Sr. Culaa Alberta- Mas acedita tanto no Governo 
FiJuein:do, que deu. 

O Sr. H.lo c.etraa- Estou lomando maifl tempo de 
V. F.x•, Sc:nador Joilo l.obo ... 

O SR. JOÃO LOBO - Poio nlo. 

O Sr. Blllo Caolrao- ... porque o nobre SenKdor Car
los Alberto. com a auajuvcntudc incontida csiA Rmpre ... 

O Sr. Jaot FrqoiU - Buliçooa! 

O Sr. BSia C ..... - Buli<"Dsa! 

O Sr. Cariai A.llerto - V. F.x• -'ikl sabe como me or
pulht' de r11rlicipar clrste dcbalc '-'Dm V. f.x•ntou apren
d~o.'f!do com V. Ex• 

O llr. B81a Caolrao - Quero, reoumindo, dizer que 
nlln se pode con1idcrar legitimo e digno, no bom sentido, 
nilo CHiou querendo ofender, CIQiC cnlqio eleitoral forma
do atravé:fi de truque5 e artiflcios. Agora, o Senador Car
los Alberto. dCfiCUipc nohre Scnadot João Lobo estar 
re5pnndendo mais ao Sc:nador Carlos .'t.lhcrto, mas S. 
Ex• tomou (!T"ande p11rte do Rcu di5euno. Mas S. Ex.• dis-
5C qur. hoje~ dia, no Brasil, os governadora mais de
!liuen:ditadO'i "siio os do PMDB c que, portanto, o PMDB 
ni\o elege mais ningu6m. nem nas capitais. que slo seu 
reduto principal. Ora, se assim é. nobre Senador. vamos 
PBI!ar para ver. 

O Sr. Clllal AIN!rlo- Senador, nilo comelu I amanha 
injuRtiça com 1e11 amigo! Nilo cometa injustiça 1o.-.1m este 
5CU companheiro! NW.1 :110u eu quem di.i!:, t o IBOPE 
quem eslá dizendo. Nlo cometa Cfita inju5ti~a com !iCU 

ami(!o. Quem diz iuo 6 o IBOPE e nit.o cu~ 

O Sr. HfUo Culraa- Se o Senador Franco Montara 
nào &cm mpifl qualquer prcstfaio. cm Sào Paulo; se o Go
vernador Tancrcdo NC\·cs tambi:m nilo ~m prcstfgio: se 
o Cio\·c:rnador José Richa lambi:m nillo) tem prestígio, cn
tiio m~lhor para o PDS. Vamos b um111. \ollmOA ver IC o 
povo confirma es.\a vantagem de 6 milhôCII ou se prercrc 
o PDS. Por Qllimo. ~em qucrerabullil.r de V. b•. quanto 
u esta emenda do Deputado Armando Pinheiro .•. 

O Sr. Clll• A.IHrta- Dcmocr.iti~o.-a. 

O Sr. Hillo Guehl- ... é: uma pilhé:ri11. S. Ex• vem 
com um jugo de sinuca. quer dizer; joga aqui para depois 
atingir por 15.. S. F..t• nilo d.i autonomia alguma ls cari
tais. 

O Sr. Culos A.llerto- Por que V. Ex• nlo apresenta 
umu emenda? 
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O Sr. Hélo Gooln11- S. &• oimplam..,te diz que as 
auembiE:ias Jegi5lativas que quiserem podem dar autono-
mia das capitaifl. Se houvesacsinceridade da parte: de S. 
Ex•. simplesmente S. Ex• aprovava a medida geral: todas 
u capitais do Bruü ru:am rcsbulrada.s em sua autono
mia~ e manda,·a famr eleições direta. Mas nlo, S. &.• 
vem eom um subte-rfúgio, uma manobra que nem ata 
nem desata, não resolve coisa nenhuma, nio estA dando 
autonomia, coisa alp.ma, pa.ra u capitais. Com a apro• 
vac;lo da emenda de S. Ex•. tudo fica como ati. Nenhu .. 
ma eleição ba\llrA em capital IIJOra, a não aer as as-
aemblf.iHS legilllativa5 do PMDB, Cll811 sim .•. 

O Sr. JoJoi FropiU - As assembltiu lesislativas do 
PMDB darão. as do PDS. oiio. 

O Sr. Hél., G-1- ... dario autonomia. enquanto 
que as do PDS deixaria tudo como e&ti. E mais uma vez 
quero dinr a V. Ex• que me L-ongratulo, como disse o Se
nador Ga.'itio M(lller, pelo interRe delpenado pelo as
sunto de~tn"Wo1vido nesta tarde, por V. Ex• 

O Sr. Cor ... AI- - Senador Joiin Lobo, eu pta· 
ria que V. Ex• me concedesse um apane. 

O SR. JOlLO WBO - Eu conoedo o aparte a V. E••. 
com muito prazer. 

Ilu5tre Senador. acho que o usunto despena a 
atençio porque 6 'xatamente isto. O a11unto estA po1to 
em fooo. estA po~to em movimentaçlo pelas oposiçê5e~o 
CXJnSlilui uma bandeira de luta das oposições. E a con
Q)rdli.ncia. ou não, de V. &.•. 

O Sr. A Ir-CulaiJO- O Prcoidento da RepQblica. 
V. Ex• estA esquecendo disso sempre. 

O SR. JOlLO WBO - A concordãnda. ou nio. de 
V. Ex• com o artigo de fundo do JoDII 6J BNIII.e pren~ 
deucluaivamenlc aofalodedeser contrârio •opinil.oe 
ao teor normal do5 arti&os publicudo1 diariamente. ma~ 
ciçamentc:. em toda a imprensa bnuiileira. Evidente, que 
V. Ex•s só poderão padir tranacriçio e concordar com os 
artigo5 que não ooncordam com 0$ pontos de viiUI de V. 
&ts. Um attigo como ar.sc ... 

O Sr. JDII FnpiU- Os ADais do Senado nlo oeriam 
auficient.el para esses artigos. 

O SR. JOlLO LOBO - !!vidente. M u a palavra 
nuente e vibrante das Senadora e doa Deputados da 
Oposição, estão enchc:ndo oa Anais da1 dua1 Çasas com 
as eloiçila diretas. e o PDS estA encolhido modeatamen~ 
te:, cteutando. como se u PDS fosse men01 legitimo, 
como 5e nós fÕMem01 poUticos menoalegUimiJI e menoa 
populares do que 011 Srs. Parccc que" nús10mos culpé!idos. 
Nós estamo."ii mais ou menos 'ncantoados. E. eu acho 
esta atitude do PDS - do meu pa.rtido - e vuu me dizer 
na primeira oponunidade - condenãve1. Nós devem05 
ter a ... '"Orai!Cm dt 3'S!oumir o õnu11 do momento, pel111 ido
ias uu atitude!! que nn!ii inlCreMan. 

Legitimo (1U nã,,, ~., Culépio t.lcitoral foi estabelecido e 
a regru niW roi mudada. A regra do Col6gio fJeitoral, 
voblda c:m novembro de ICJISl. permanece a mesma.. Se 
era il.:gftima. se a nLimero de vl)tOI não ia dar legitimida
de a ane Coltgk> Eleitoral. nlo roi discutidu, não foi Je. 
vantada e5ta premissu na OC'IIsiào. As opusiçôes aceita~ 
ram o Col!a;iu Eleitoral. partiram para uma eleiçio e se 
elea,ert~.m em lOOo o Brasil c em todos os n(veiK. Senado
res, Deputado5, Gcn-ernadore!J da oposição :u:eitaram as 
regrus ntubelecidas naquele momento. Estavam p11i11 ta
citamente IH.""eitando as reprdl anabc:lecidas para oCo~ 
gio 'Eieitorul. 

O Sr. Cut•-- l'l:nnite V. E•• um aparte? 

O SR. JOlLO LOBO - AI ora oonoedo o aparte • V. 
Ex•. Senador Carlos Alberto. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

O Sr.Callao AIH18 -Outro dado interessante quet 
necaúrio. reualtar principalmente. ao Senador Hf;lio 
Ciueims. no aparte a V. Ex•. maiiiCII'Ipre se diriaindo a 
ell.e companheiro. Eu acho o Senador Hilio Gueiros 
uma das fip.ras mais brilhan~P. S. Ex• tem. se constltuf
do como um dOI Senadores mai11 atuantes neste Conarr~s
so. Eu JDilaria de dizer o ICJiuinte: o Senador H61io guei
ros dillic que 111 opaiiçüc:5 (lanharam de IS de novembro 
de 1982. Primeiro. o Senador H61io Gueiroa nlo tem 
procuraçlo aqui de qualquer partido para dizer qua ~ 111 
opOIIiçõL"I. O Senador Hélio Oueiros fala pelo PMDB. 
tem que f•lar pelo PMDB. S. Ex• nilo pode falar pelao 
op01ições. O proarama do PDT nilo ii o prosrama do 
PMDB. O prosrama do PTB niio l' o proarama do 
PMDB. 

O Sr. JOI6 Fraplll - Todos siio iJuais! 

O Sr. Cad,. Alloeno - O programa do PT não t o 
prosram• dn PMDB. 

O Sr • .JOII fraRtll - Nlo há dif"erença. 

O Sr. Cut...AIIIolto- Entio, ap..,as !azendu um pe· 
queno p6r~~:o para dar uma demonstraçilo_ porque f; ne
cellliirio que se diga a esta Naçlo, e eu ji estou cansado 
aqui de tanto ouvir ralar que .. opo~iç&:s ganharam 81 

ek:içCles. 

O Sr. Hélio Gaelral - Em vot01, ganharam! 

O Sr. Cor ... Ahto- Entilo. vamoo ver. A1 opo
sk,"Õcs ganharam: qual o maior número de prefeitos de 
capitais? 

O Sr. J.- frqell - Em votos! 

O Sr.C.._ Allll't8- qual o maior nC&mcru de pn:
reilos no interior do,; f.lliLado!i? Quem é que tc:m o maior 
nU: mero de prcreitos'! f: o PMDB ou o PDS? Junte todt'!ii 
u5 pnrtidos d.: opt'!ih;.ilo. para ver quem f: que tem o 
maior n6mero de pref'eitm no Bruil idteiro. 

O Sr. Hélio Gueii'DII- Vamos juntar 05 eleitores! 

O Sr. Clllo1 A.llterto- Vamos ver quem tem o maior 
nU:mero de vereadores: vamos wr quem tem o maior nÜ· 
mero de sovem adore!, eleitos pela vontade popular; va
mos ver quem tem o maior número de deputado• esta· 
duais. Qual o partido que tem o maior n6mero de Depu~ 
tados Federai&"! E qoa1 o -partido que elegw o maior n6-
mero de Senadora? Agora, o PMDB. o Hf;lio Ciueiros. i 
wn homem bastante inteliJente. E: um homem por dc
mai!l inteligente para faar eoloc:ac;ões e envolver. Se nlo 
tivermos jottO de cintura na hora, caim01 na jo,gada do 
Senador Hélio Queiras, mas ca.imos tranqUilamente. 

O Sr. Holl., Goolnla - Nilo •ruiado! 

O Sr. C.rlot A.hto - Porque S. Ex• quer c:olocar a 
\"it6ri3 da opo111içào, coi!Jcando a vitória de S4o Paulo. 
como 11e Siu Paulo reprelliCntWI!iC o Brasil, porque a 
moioria de São Paulo foi de tanto5 milhões de votos, isso 
11ignirlc:t a \"itória do PMDB brasi1ciro. :-..:au i: verdudc: 
VamOfl re.,.peit:.r. Senador Hélio Guciros, vamos respei
tar a opinião púhli.:'a bra11ileira que definiu " quadro 
para &5 eleições pr6ximõDo. Vam,, I"CIIipeilar o Pari. como 
respeilemosu Rio Grande do Nme. Slo Paulo porque é 
a maior do qUI:' o Rio Grande do 'Sone. Sla Paulo por
que é maior do que o Pan1. tem o direito deditarnonnas 
e rq,ra~ para fazer eleições daquele tipo carê com leite. 
ou leite com caR: de antipmente'? N'ila. Senador! E: exs.· 
lamente por isso. por ser o p"vo o responiável direto pe· 
1m.. caminhos que este Pais deve uilhar. E porque o povo 
dec"id iu \"Otando em programai, quem votou em 82. vo~ 
tou sabendo que estaria dando respaldo paru que se de~ 
sesse um Praidente da República. Se hoje u PMDB !o .. 

se maioria no Colisio Eleitoral -ai meu Deuo do au. 
Eu q ucr-. ver o Senador Hélio Guciros, aqui. discutindo 
eleições diretu, se o PMDB fo•e o detentor do Colf;gio 
Elo~oral. 

O Sr. A.II'MIO C..11110- V. Ex• me permite um apar
te? 

O Sr. Culal A.IHrto- Eu atou aparteando. não pos~ 
10 conceder apanes. Eu estou aputeando um Senador, a 
nio ser que mudem. Se houver umil reForma regimental 
urgente ai aim poderei conceder o apane. 

O SR. PIIES.IDEN"IT. (Milton Cabral) - l'a .. ndo 
soar a camp11inha) - faoo um apelo ao11 Srs. Senadores 
para que enccrn=m os aparta. porque o tempo do orador 
que está na aribuna estA encenado. 

O Sr. C-AIMrlo- Nobre Senador Joio Lobo, eu 
desconfio muito dos democratas, principalmente de um 
danocrata chamado Ulysses Guimarles, que fala tanto 
em democracia, que clama tanto por democracia, e nlo 
aceita r.equcr ..• Se e•e homem chega•e • PresidCncia do. 
República., seria. um ditador de planli.o, seria muito mai1 
autorita\rio do que todos 0510vernanta que jâ passaram 
no regime de aeeçiu. Ati o PDS, o Partido do Governo. 
que se dizia tanto aer uma casa politica de dizer amém, o 
PDS dilpulUu. no dia da sua convenção. voto por voto 
quem deveria ter o Presidente do PDS. O Pre.idente do 
PMDB, Ulyuc:s Guimaries. ditador de plantio, autori~ 
l.ário. hoje não aceita sequer discutir- tem de ser pelo 
consenso a eleição dentro do PMDB. De forma. Senador 
João Lobo. cu dC!iiConfio dos propósitos des11e democra~ 
la. Se ele chep1se ao Palácio do Planalto. ai desta 
Nação, teria então o regime mai5 autoritârio de todos os 
tempos. 

O Sr. A.fl'•• c .. UIO- Senador Joiio Loho. permi~ 
te V. F..x• um aparte? 

O SR. .JOlLO LOBO - Apesar do Presidente estar 
me advertindo do tempo, eu não p0550 me privar da 
honra e do prazer de escutar o nobre Senador Alfon10 
Camarao. 

O Sr. A.fl'o•o CamiiiJO- Primeiro eu não queria 
aceitar, de forma alguma. &5 quali~IC:Içcla, que considero 
sro•eiras, e ati= me surpreendo, pela forma como foi fci~ 
ta pelo Senador Carlos Alberto. oom relação A r11ura do 
Preaidcnle do nosso Partido. Em segundo lusar, para di
zer que o PMDB tem ~empre defendido. atravis desta 
61timos anos a eleiçilo direta rara Presidente: da Rc:pllbli· 
ca. 1nclu5i,·c, pretendo truer aqui todalli as propoatas fei
ta,. perm:~nentementc pelo Panido em favor das eleiçüei 
direlalli. E terceiro. não é um n:paro, mas quero confir
mar que estamos divergindo da i~ial. de V. Ex• nobre 
Senadtll" João Lobo ma11, in\.':lu11ive. louvando sua atitu
de. Fk:amCJII, com a imprc~siio de que a tese das eleic.-ões 
dirclall era uma lese que t:5lBY"J cmpola;ando IJ Panido. E 
cu dill!oC, ante!». e repih'. qu.: a nl"',;sa expe~laliva era de 
que o PDS lilc: finnasse na el.:id." indirtta. c"mo V. Ex• 
BJ!ora e:otA se CX'Iocand". Então. acho que o louvo porque 
e um confronto de idlia'i.. Nós e~\a.mos. derendendo outta. 
idCia. mas lounmos ii atitude de V. Ex• porque. hoje, 
podemo~ diU'r que V. Ex• está inaugurando o grupo das 
indimas n" CoDJre&="' Nacional. 

O Sr. Hllo G•lro•- Permite V. E11• um ligeiro apar
te'! 

O SR. JOlLO LOBO - Se. V. Ex• for breve. concedo· 
lhe com o maior prazer. 

O Sr. Hille C.lrol- Apenu para re10lver. atrtWs 
de um aparte. minha presença na tribuna. poi1 eu ia pe
dir a palavn loso em seguida. Quero fazer uma homcna
sem ao Deputado Uly!IICI Guimarães. rebatc:ndo a crfti~ 
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c:a dura do Senador Carlos Alberlo. S. Ext, no entaino. 
proYOCado pela feliz intervenc;Ao do Senador Itamar 
Franco; ji concor'dou cm diminuir o fmpeto do ICU ata
que ao Deputado UlyRes Guimarães. Na verdade o De
putado Ul)'lleS Guimarães nlo 6 ditador, 6 um democra
ta sincero e deu provas dis10 durante toda a viginc:ia do 
Al-5 quando sempre se manteve um firme e CXJrreto de
rcnsor du liberdades civil, elas libenladcs pQblicu no 
!lrasil. Aoho tamblm que o pasaado de S. &• deve mere
cer o maior rapeito dos bruileirol e muito especialmen
te dos seu1 coleps cona:rcui&tas .. De modo que apenu 
reitero aqui o apelo do Senador Itamar Franco, apeur 
de queji roi atendido pelo nobre Senador Carloo Alber
to que, como eu diue. neues Jmpetoa dejowm, b YCZCiw 

eKorrcp •m pouco n• expressões contra uma filura 
venerável e rapeitável como a do Deputado Ulysa 
Guimarães, que nessa ICISio do Cons:raso Nacional, 
onde nio estew: em jogo nenhuma conotali!o politica ou 
eleiloflll, mas sim o problema das finanças dos Estados e 
Municfpios, tendo inclusive rec=ebido uma espontinea e 
consq:radora 'manifestado tanto no PlanAria do Con
s:raso Nacional, como das aalerias"ali preaentes. Era só 
o aparte que eu de~Cjava, abUiando da sua boa vontade. 

O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente; enc:erro este 
meu pronunciamento dizendo. finalmente. que mante
nho o ponto de vilta que aposei no inlc:io da minha fala. 
Eu sou partidllrio da corrente do PDS que propuana 
pela eleiçlo i!Kiireta para Prelidente da Rep6blica. 

Acho que todas aa araumentac;ões que o PMDB usa, 
com muita inteli,Cncia, o faz pan \nanter ace11. a dlama 
de uma srande reivindicaçilo opoaicionista. O PMDB le
vanta IIIB bandeira. tencando invalidar o Col'aio EleiW· 
nl, lentando o arsumento de que as Oposições tivenm 
mais votos numericamente do que o PDS. Loso. o Colt
gio Eleitoral eleito pelo PDS é il'lftimo. Dilc:ordo. Sr. 
Presidente, veementemente dar.se arcumento e deua eo
lo<:açilo>. 

Aoho, Sr. Presidente, que um Deputado eleito por um 
Eln.ado populoso c:omo São Paulo nlo 6 mais les;ltimo 
que um Deputado deito por um Estado poooo populo10 
como o Piaul ou o Acre. Acho que ambos tem o mamo 
peso polkioo na escolha do Presidente da Rep6blioa, que 
serl o supremo mandatAria de toda a Nado brasileira. 
De manci.n nenhuma .eria justo que prevalece• a den
sidade dcmos:rt.riCa de um ou dois Estados. em detrimen
to dos outros, das ahas reivindk:açaes dos Estados me
no• populo101. Aoho. Sr. Prcsidente, com toda a honeoti
dade. com toda a sinceridade, que o proccuo do Co16gio 
Elekoral. di>idido entre toclc• 111 &t.ados da Federaçilo, 
daria uma rcpresentaçlo muito mais legitima e muito 
mais justa ao supremo mandatirio da Nac;lo. O proces
so indireto é adotado. talvez. pelo mais democnta de to
dos os pai,.. do mundo, pdo maio liberal, os EEUU. O. 
Estados Unidos adulam o sistema indireto e 16. na 
ARrica se pratica. talvez. a mail legítima democracia dat 
lodo o mundo. Não h6 razio, Sr. Presidente, para que 
e"" Colqpo Eleitoral, eleito em 1982. com....,... oonhe
cidas de anteml.o. regras que nlo foram mudadas. seja 
eo•ida-ado ilegftimo e venha a prejudicar a próxima e. 
<olha do Presidente da RepQblic:a, que jâ atA eleito, que 
seri eleito pelo PDS, ap&l a sua convençio. 

Sr. Presidente. encerro euas palavra•, agradecendo a 
tolc:nincia de V. Ex• 

Era o que cu tinha a dizer. (Muito bem!) 
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(•) ANEXO 40 ATO Nt 21, D!t 1!112, DA 
OOMISSXO DIREI"ORA 

Qaodro * 1'-' CLT (TIWo -) 

Oodo•lt: . 
GRUPO- ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATI
VO 
CATEGORIA FUNCIONAL- ASSISTENTE LE
GISLATIVO 
Clu•oc: ""C"' 
Reforénc:iu: N M ·29 
N• de ocup:1.ntc:s: 01 

01. Luiz Alencar Monlc:iro 
QRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DF. NIVEL SU
PERIOR 
CATJ;GORIA FUNCIONAL- Tf!CNICO EM CO. 
MUNICAÇÃO SOCIAL 

C"la ... : ··a·• 
Referim.i:1: NS-12 
N• de oaapante5.: 01 

01. Munoel Vilela de Magalhies 

Lolo4o: 
GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DENIVEL SU
PERIOR 
CATF.GORIA FUNCIONAl.- Tf!CNICO EM CO. 
MIINICACÃO SOCIAl. 

Clu,..: ""B"" 
Rd"erincia: NS-12 
N• de: ocupuntcs: 02 

Ot. Manoel Vileh1 de Mqalhiln 
0:!. Luiz A.lenc.:~r Monldro 

1•1 Retifi.."lldo por haver ald&• CXIIII .. c:orre;ae. no DC"N. Sec:lo 11, 
dr 6-IZ..I'M2 e lendo em ••• o IIIUC CIO•t• do Pmcalcln' 0061'JO 1J .. 

(
0

) ATO DA OOMISSÃO DIRETORA 
N• r7, DE l!IID 

Oodoselt: 

ANEXO I 

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NíVEL SU· 
PERIOR 
l"ATEOORIA FUNCIONAL- Tf!OIICO EM CO. 
MUNICACÃO SOCIAL 
QUADRO DF. PESSOAL CLT (TABELA PERMA
NENTF.l 

CLASSE "B"" 

N• de aervidores 01 - Ref. !-IIS-16 

ANEXO 11 

Cla•se ""B"" - NS.I6 
Rererénc:ia- NS-16 
N• de ocupantes - 01 
Relac;ilo nominal: 

01. Manoel Vilela de Magalhios 

1111 Rcpublbdo por h~r~er 111do com lnc:G1'111;6a no DCN. ledo 11. 
~ 7-10.1911• lindo em •a• o que oon• do "-o nt 0116170 13 
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ANEXO I 

GRUPO- OUTRAS A TIVIDADES DE NIVEL SU
PF.RIOR 
CATEGORIA FUNCIONAL- TP.CNICO EM CO
MUNICAÇÃO SOCIAl. 
QUADRO DE PESSOAL CLT (TABEI.A PERMA· 
NENTE) 

CLASSE ""B"" 

N"' de ~ervidora 0:!- Rc:f. NS-16 

c1 ... ..., ""B" 
Rerorénc:ia - NS-16 
Nt de ocupantes: 02 
Relaçio nominal: 

ANEXO 11 

01. Manoel Vilela de Maplhic:s 
02. Luiz Alencar Monteiro 

( 0 ) ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 31, DE I!IID 

O.Usell: 

ANUO I 

QUADRO DE PESSOAL Cl.lf 
GRUPO- ATIVIDADF.S DE APOIO LEGISLA TI· 
vo 
CATEGORIA FUNCIONAL- ADJUNTO LEGIS
LATIVO 

CLASSE '"ÚNICA"' 

N9 de servidores - Ror. NS.I4 

CLASSE "ÚNICA" 
Referén•ia: NS.I4 
N• do oc:upantes: 59 ...._, 

ANEXO O 

ANEXO I 

QUADRO DE PESSOAL CLT 
GRUPO- A oiVIDADF.S DE APOIO LEGISLA TI· 
vo 
CATEGORIA FUNCIONAL - ADJU"IO I.EGIS· 
LATIVO 

CLASSE "ÚNICA'" 

N• de servidores 58- Rer. NS-14 

CLASSF. "ÚNICA'" 
Referência: N5-14 
N• de ocupantes: 58 

ANEXO D 

Fica exclufdo da relaçio nominal o nome do servidor 
Luiz AIL"11car Monteiro, tendo c:m vista o qUe consta do 
l'roooll10 n• 006170 SJ B 

1•) Rl'tinc.do por h•ver akktCIHII inaorr-.""- no DCN, SIÇio 11, de 17 dc 
nnverl\hm • 19113. e tendo em will• o qoc ~~••• do PrcJc.oeno nt0061"l0 
13L 
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(')ATO DA COMISSAO DIRETORA 
!11• 36, DE 19113 

OaH•Iê: 
GRUPO-Ot:TRAS ATIVIDADES DE NIVEL 
SUP~RIOR 

C!I.THiORIA I'UNCIOr\AL Técnico em 
Comunic.:uçào Su~.:ial 
Clll'illoC; u(""' 

Rererêm:ia: ro..;s.2n 
r.i' de o"'UF'•.nles: 02 
RelaçUu m1mina1: 

01. MUrciu Wcinen de Abreu Torelly 
02. Munocl Villc::la de Mlllalhães 

Lela-ae: 
GRl'PO-Ol:TR.~S ATIVIDADES DF. NIVEI. 
Sl'PioRIOR 
CATEGORIA FU:IICJONAL Técnico em 
(.\,munk·açdo Social 
t'laMe: '"l''' 
RcfC'rCnda: SS-10 
~··de ocurantes: 03 
Reluçãu norn1nal: 
01. Múrcia Weinerc de Abreu Ton:Jiy 
02. ~anue! Villela de Magalhilc5 
U.l l.ui1 .1\lenc:u Monteiro 

PORTARIA N' 52, DE 19113 

O Diretor-(ieral do Senado Federal. no URO de suu 
illr•bui\r"ÜCA e '-"OD5iderilndo o despacho aulcni7ati"o do 
Presidente du Senad.., Federal no Procesllo n' 
00~14~/~3/4. re:~~ulve d~ignar Mário L6ciu Lacerda de 
\ledeirus, Taquigrafu Legislativo. ClaRae ''Eipec'ial'". 
RciC.réncU.\ NS..2S, dc:t Quadro Permanente do Senado 
l·nicrill, l"ara. na IOrma do arliso 289, inci50 IX, do 
Rcr:ulamento Admmislrativo. aprovado pela Rcsoluçiio 
SI- n" ~. de I Q12, c demais di1J'0'5oU;..'\es 1q,ais que regem 
u matéria. L"tlmu adulados JICia AdminiRtra~oiio do 
Srnudo 1-ederal. freqüentar. no prazo minimo de (2J duis 
anos, a partir de março de 1984, \."Ur.il"l em nivel de p6s
gradu~ilu. na dreu de Puhlh: AITair1, nu State: Univer~ity 
of Ne" York. cm Albun~·. l".studuR Unidos da Am~rica 
d\) 1'-r.one. 

Sçnado t-"edcrill, .:!K de novembro de 198J. - AI-.. 
Nopt'ln d• G•ma, l>irctor-Cieral. 

I'UNil.~ÇÃO t.:llõiVERSIDADE DE RRASILIA 
COr\C:lJR SO p!J BLICO PARA ASSESSOR 

PARLAMI::NT,\R 

AVISO 

A Coordenação Geral du Concurso em epigrafe, 
Considerando ali jus&as rudes aduzidaR por 

numemsu~~o prm·üveis candidatos e demais iniCI"C55Ildos, 
re'l'idcnteo;, c.m dislanla Unidader. da Fcdera~o. que se 
re.ssernem do5 óbices nalurais a fim de efetivarcm suas 
incriç,)L'1i. dtnlro do cxlguo pra1o estuhelecidu; 

tcnd\) cm -.:1s\a, ainda. que, em muit'~ ca!Kli., os 
inlti'C!i5ildOs nilo lopraram obter. em tempo hábil, toda a 
documcnts.ç-Jo exiJ;ida, 

RESOLVE: 
I. Prorr1.1gar o pcriodo de in!iCriçlo de candidatos a~ 

o diu 9 (n1.1ve) de de:lCmbro vindouro. 
2. 1-"i,ar ~dia 12 (don) de dezembro para recebimento 

de eventuais pL-didos de devoluc;io da taxa de inscriçio, a 
que liC rcrere o ilem 2.4 do respectivo Edital. 

3. Manter inallerado~~o oa demais itens do lidital 
ruhlicado nu DCN, Seç;lo 11, Página !5017. 

Brasiliu, 2R dt novembro" de 1983. - Proressor 
<Uulllu Láclo c-., pelo Oral.o f.xecutor do Convi:nio 
- Harhllle S.O.:Uio, I"· Sct:rcté.rio. 

1•1 Retifi.:•do por lulveryfdocam inc:omçilnno DCN.Wo li. de 17·11· 
IWIJ. e lendo1 em v111• o que consLI du Pruce.u n' Dll6170 1311 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSAO DE SAODE 
50 a-11• (Extr-lnrto), 

R........, em 15 de- •• IIIIJ. 

À5 du horas do dia quin.LC de ~etembro de mil 
nu\c..."CDta5 e oitenta c trt\, na Sala de Reuniõn. da 
Comi:u11iu, na Ala Sen.ador Alexandre Costa, aob a 
Pn..,idCnL'ia do Senhor Senador MArio Maiu, Presidente:, 
pre,.~nles 01 Senhores Senu.dore.s Alm1r Pinlu, 
Claudionor Roriz. Marçondes Oadelha c Marcelo 
Miranda, reúne-se: extra,udinariamtnte a Comiulo de 
S:.nidc. 

Deixam de compan.-cer, por motivo justificado, a 
Senhuru Senad1.1ra 1-:uniL-.: Michila e o Senhor Senador 
tuurivlll Ba("li~la. 

Havc:ndo mlmero rcgimcnlal. u Senhor Presidente 
declura ahertt'!i 05 trabalhl."ls, di1pensando a leitura da 
A lu. da reunião anterfur. que é dada por aprovada. A 
~guir. Suu F.x~o."Cii:ncia wmunica que a presente reuniio 
de\linu~~ à aprec:iaçio do parecer aprtsentado pelo 
Senh,"lr Senador Claudionor Rori.r;, aohre o Projeta de 
Lei do Senado n• 18ts. de- 1.9M.:!, que "allera a redaçlo do 
arti1u I" du Lei n' 6.686, de 1979". Para o que, aolicila 
ao Senhor Senador Maramdes üadclha que pr~"Cda a 
leilura do parecer. em r:uilo de nio u poder fazC..Io, pur 
eslar acometido de problemas dcntiirio5, o Senhor 
Senador naudionor llori..:. ProL-edida a leitura do 
purc"-er, que L-unclui pelo subrestamentu do Projeto, a 
fim de que 11cjam conv,,cado5 para sobre ele se 
pronunciarem, n:pre11entantcs do1 ~inisli;rios da 
F:duca(Uo c C:ultura, du Trabalho. da Saóde c 
rel"rrsenlantto; dos Cunselhu!O dali BiomédiCf.J5 e 
l"amaci'ulicoll; C o mCM1u submetido à disculillio quando 
USilm dn palavril, para di5Cuti-lu, os Senhores Senadurai 
Almir Pinlo, opinundo r11Vors.velmcnle au mesmo, 
MurL"Undcs Uadc:lha e '-ian:elo ~iranda. contrArim. I! 
ao fin:1l, o Relator. Senador Claudiunar Ruriz, 
ju~~otili~andv a~ f".JZ&)c5 dt 5CU parecer. Encerrada a 
di\CU!i!oilU e L'UIOCildO em VOiaçil.o U pam.:er, resistrilm-IC 
dni!<> vnlu5 fnur:Í.\"eis c duill contrários. vntundo pelo 
dcsern.,ale, conaráriu iii.J mesmo, n Senhor Presidente. 
Rejcitad,, o parecer upre5entado pelo Senadnr 
Cluudi,,nnr Rori~o. u Prcsidéncia dnigna. para relatar o 
'lencid''· u Senhor Senador Marcondes Oadelha. 
Finali1ando, " Senhor Pre5idenLe u~a da palavra para 
ju~tif•~o.·ar seu ,·uru de dosempute:, C&Jntrãrio ao parecer 
al"rtscntadn. quando enalta.-e o "rilhantilimo do estudo 
reali.cado pelo Stnhur Senador Claudionor Roriz, 
salienlandt.J que a5 ra.tõcs que o levaram a dar seu \"Oto 
foi pelo convencimento de que a matéria já fora 
tAU.U5Iivamenle analisada. 

1\iilda mail havendn a tralar, enL-.:rra .. se a reunião, 
luvrundl' cu, Paulo RobcrhJ Almeida Campoa, 
A~~o~~oi5tcntc du Cl.lmig;J.o, a pre~tCnlc Ala que, lida e 
urr,,-valla, será il!'llinada pelo Senhor Presidente, indo A 
puhlicou;ãu juntamente c"m o apanhamento taquigrãlico 
da reuniilu, por delerminaçiu de: Sua I::AL'Ciência. 

ANf:XO Ã AT.4 /lA 5• RF.UNf..fO DA 
COMISSÃO DE S.AODE, REALIZADA EM 15 
DF. SETEMBRO DI:: IPIIJ. ÀS 10:00 HORAS. 
Rf."LATII'IIMF.NTF. A 0/SCL'SSÃO DO 
PROJETO Dli f.fif DO SEN.4 DO·"' IRS. DF.IWI]. 
()l'E SE f'l'BLIC.4 OF.I"IOAMf."NT!" 
A l'T0Rf7.A no PF.LO SE.".VHOR f'R!"SIDfiNTE. 

PRE."SIDE."l'TF.: SF.IHOOR .lti.4RIO MAIA 
VICE-PR!"SIDENTE: Sf."i'U DOR 

CLA l'nWNOR RORIZ 
I!O"F.GR.4 no .4f'ANHAMF.N1"0 

TA(/l'IGRJHC'O 

O SR. PRESIDI!r\TE (Mdrio Mai•l - A li&ta de 
presenc:u acuRa o comparecimento, nesta reunião, de 4 
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Srs. Sena"dora. Havendo n6meru nsimental, declaro 
aberla u rtunil.o. 

Sob a proteção de Deus iniciamo!! 01 nouoatraba.lhos. 
Paula dos trabalhos desla Comisslo para esta reunilo: 
Pn>jl:to de Lei da Senado n' 188, de 1982, que ahera a 

rcd:u:ão do artigo I' da l.ei n• fi.8Rfi. de 1979. Autor 
Senador Josf: Lins. Relator Senador t•laudionor Roriz. 

Achando~ae o relulor cum l"roblema dcntãrio asudu, 
eu peço au c:olcaa Senador Marconda Oadelha que faca 
a leitura do relatório para conhec:"imento da Casa. 

O SR. MARCONDES CADELHA - Sr. Preoidente, 
Sn. Senudores. t e5ta a (ntegra do relatório do erninenle 
Senador Claudionor Roria:. 

No eJF..crcicio do meu primeiro mandato leai•lativo, me 
~ L'()nliada a re1ponsabilidade de relatar mat6ria 
exau5ti\oamente analisada e estudada por 3 (tri5) 
legislutura5 con-=utivas, embora reconheça nilo ser uma 
tarc.(a fú.cil. tenho o mtu trabalho amenil'.ado pelos 
imlmeros purc:a:rts de ilu5tres parlamentares e tknico11 
&Jo Executivo, que me anLCL-ederam no e~tudo do 
proceK.IiO que envolve bimni:diws c farmac!uticos
hioquímic"s. 

HiÍ 20 (vinte) anos, tanto no e~:erclcio da minha 
profill~~oil&J, como na de homem público tive oportunidade 
de conslalar, no dia .. a-dia. o!l problema5 de saóde do 
noo;1o povo. cm lodoR os seus nlveis: tisico, mental e 
!KK:"ial. Sc'u ta~temunha do pmgrasivo agravamento do 
csluliu da saúde comunitária, da educaçilo e da 
CC."t'nomi:~ no no550 Paí!il e ~tUII reflcx.O!il no mercado dC' 
lraho~lho. Tive particularmente oportunidade, tam~m. 
dt L"Unviver oom Olll farmuci:uticos, ainda boticãriN, e 
acompanhar 1eu proccno de c:onsolidaçio como 
mcmhm :nivo nu equipe de saúde. Mais recenteme-nu: 
convivi com L"OitiOS hiomCdicos obaervando Rua 
perf'-'rmum.~ no eJF..e:rck:kl da func;i.a na saúde:. 

Se tenho, hoje, a responsabilidade de relallr CIIH 
malirit\, que trumita hã 19 anos. sem saluçlo~ nos 
MiniRtf:rius e no Congresso Nacional, cheia de erros e 
acer1u5, o fuça L"Um cena tranqUilidade, pois alfm de 
~..-antar cum 11 colabor~io doi que me an\C:cedcram c 
com n5 conlatoR dialrios que mantive com os 
proli'iliiunais de saúde-. sinto-me, entio. na obrigaçio. 
como lelJ,isladnr, de ruer csle relato, l lu.r; da 
ducumcntuc:io citadll c da realidade sócio-politico .. 
económic:a-adminislrs.tiva bra1ileira 

Hlltllrkol ..... olhD 

Para uma análise espeLifica chega b minhas mlo5, no 
Strmdo f:edcral. a emcnd:r subRtitutiva da Câmara dos 
Derulados ao Prnjelo de Lei n• 6.171 de 1982. cujo 
ronleüdo altc:ra a rcd:açio da l..ei n• 6.6116, de li de 
!il:tcmbro de 1979, que dispae sobre o cxcrcicio da. anAlise 
clinicu-laburatorial e dc.'lcrmina outras providéncia11. 

Fa7·11oC nl:f..-nsârio reportannos a portarias. pam:era., 
resoluções, anteprojetos, projeto• e: leis do Minist6rio da 
Educuç:lo c Cultura. Minist~rio da Saóde e do 
('unsrcsso Nacional. para uma. reavaliac;lo do conjunto 
que uri.-:inc uma linha de raciocínio norl.cadont1 do nOSIIo 
truhalho. 

lniciaranos a 51Jund11 fase de~te relato tranacrevendo 
a emenda suhstilutiva ao Projeto de l.ei n• 6.171-C de 
19M2. 
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El\fENDA SUBSTITUTIVA APRESENTADA AO 
PROJETO N• 6.171, DE 1!111% 

Qllo altera a ndoclo .. art. I• da Lei "'6.686, de 
li do ..-bro 4e 197!1, que 4llpae ..,.,. q lllmOido 
da UIÍIIIO dáoi<Ha ... atorlal. 

L>i-se ao proj~o.1.o a sesuinte redaçio: 

Allen a ndacio do Lei "' 6.686, u 11 do 
- do 197!1, .... olllpào ..... o ......... da 
aniflle dinlco-faiJoratori'al, e dttermlaa 0111n1 

..... llliodu. 

O Congrcs!IO Nacional decreta: 
Art. 1• Os ans. I• e 29 da Lei n• 6.686, de 11 de 

setembro de 1979, paSIH a vigorar com a seguinte 
reduçlo: 

''Art. I• 05 aluais ponadorea de diploma de 
c:iCnc:i85 biológicas, modalidade m«lic:a, bem 1:01110 
os diplomado! que ingrcsaarem nuse curso em 
vestibular reali7.adu ai! julho de 1983, poderio 
reafi1.ar análiK dinico-laboratoriais, aPinando 01 
respectivos laudos, desde que comprovem ler 
cursado as diKiplinas indisp:nsâveis ao eJLerclcio 
dma5 atividades. 

Art. 2• Para ereito do disposto no artigo 
anterior, fica igualmente assegurada, se necessária, 
a complementaçilo curricular, a matricula dos 
abrangid~ por esta lei nos cursos de farmAcia
bioquimic::a, independentemente de vasa.·· 

Art. ;zt ~ vedado o cxcrc(cio de anêli!ICii cUnico
luboratoriais aos diplomados em Ciincias Biol6sicas, 
modalidade" mklica. que tenham insrasado nC51C c:urso 
apú• julho de 198). 

Art. 3• Respeitado o disposto no artigo anterior. o 
"-urso de CiCnc:ias Bioligicas. mocbtlidade mé:dic:a. 
aprovado pelo Pan:cc:r n• 107/70, ter6. seu çurric:ulo 
rcdin:c:kmado pc:lo Minisll:rio da l:::duc:açio e Cultura 
que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dia1, farâ uma 
ampla rcvisiio. a fim de que sejam melhor definidas •• 
cspa:ializac;iies ou opções que a m~dalidade comporta, 
bem como as disciplina.s que as c:~mporlo. 

Art. 4• Os cun~s de Ci~nc:ias Biolóaicas, ao 
cretuarem as inc:ric;&l para vestibulares destinados A. 
modalidade mét.lica. divul&arlo no edital a finalidade 
dos citados c:ur10s e recolheria dos in&eritos doclaraçlo 
d~ c:onhecimento desta dcltinaçilo. 

Art. 5' Esta lei seri rqulamL'I1tada. no que couber. 
pelo poder cxercutivo. • 

Art. fll F.sta lei entra cm vigor na data de 1ua 
publicaçilo. 

Arl. 7' Revogam-se as disposições cm contrârio. 
Climara dos Deputados, 16 de junho de 1983. 
O procts.so teve seu inicio em 1931, c:om o Dcc:reto n• 

19.606, de 199dejancirode 193l,do Governo Provisório 
du Repllblic:a dos ~:Atados Unidos do Brasil. 

"Art. 5• A profissão ranndutica cm todo o 
território naeional será excrc:ída cxclusívamenLc: por 
rarmac:Culiru graduado ou diplomado por instituto 
de: ensino oficial ou a este equiparado, cujo titulo ou 
diploma seja previamente registrado no 
DepurtumcnhJ Nacional de Saúde Pública. no 
Diaolrito l"cderal e naa rcpartic;clcs 1anit6rias 
c:ompct~:ntcs, nos ea.tad05. 

§ 19 O IHnnaL'iulico graduado ou diplomado 
por instituto de ensino ufic:ial ou ufici111i11do de 
outro pai~t. fica cm condiçües idõnticas ao graduado 
ou diplomado por instituto de enRino oficial ou 
equiparado da repdblica, doido que ao habilite 
perante este, 01:1 forma do respectivo regulamento. 

§ 29 Sio mantidos os rec:onhecimenlos de 
diplomas de rarmacêutioos estrangeiros cfetuados 
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pelo Departamento Saeional de Saúde Pílblic:a ati: 11 
data do prcolit'nle d«rcto. 

Art. 69 O excrcicio da profisdo rarmacfutica 
1.:omprecndc: .. 

a) a manipulação e o L"Om~n:io dos medicamen
lll'i uu remédios ma[!istruis: 

b) a muniruh•do e o rahriL'U do5 mcdicamcnto!l 
13lênic."O! e dus CRpCC.'iliiJdadefl rarmaci'uticwr: 

c) n comêreio dircto com o con11umidor de to
d,lli os mediCitmtntos oficina.til', espceialidadL'!i rar· 
m:k.i:uticus: produt01 qufmícOll pali:nicos. hi~IÓ8Í· 
L"ns. ele .• e plantw; medicinais de aplicaçlk:s terapi:u
ticu'i: 

•> o fabrico dos produtos biológiL"OS c quími~o:os 
uficinais~ 

e) a 'i anúJisc:J reclamuda.'i pela "·Uni~o:a ml\lica: 

O a funçftu de qulmieo bromatologifila, bioln· 
pista e lf:F,ista. 

~ I"' As atribuições dus alineu1 C A F não !W.o 
pri\o·ativus do furmaL-f-utico. 

~ 2t O fubrH:o u que JC refere u aJincu D só aerQ 
p:rn1itido ao m~dico que não exL'TÇB. a clínica." 

f.ste decreto foi substituído pelo de n• 20J77, de 8 de 
letL"mhro de f9J r. em cujo an. 29 slo rc:c:onhec:idas. com 
identica reualva, aquelas mesmas atribuiçcles do 
farma.ci:utiL'U, apenas retirando-lhe a runç.ilo de legista, 
índi!k:utivclmentc fora do seu c:ampo de açio. 

Ten10S conhL'Cimcnto da profisli~ do rarmacêutiL"O 
desde o si:culo passado c. durunle t~dos esliCS anos, 
atran."'s de sucessiviUI modificações curriculai"CSI, esse 
sctnr profissional tem se adaptado às transrormaçôel 
opcr-.ad:1s no seio da aocicdadc. 

Na medida em que o selar profissional m6dico amplia 
seu leque de tsl*iali7.açõcs. gradativamcnte afa1ta-se do 
excrcJciu da anãli51:s clínicas. criando um espaço no 
mercado de lr3balho que vem sendo ocupado peluli 
furmacauticos. 

Neste pruccs=w n:lo hã atrilo, afinal ele I'C.Iulla da 
salda gradati\o·a de um sctor profissional do mercado de 
trahodh<• c a entrada de outro. Oc:urrem pacificamenle 
pequenas modificações ati= 1960, quando criou-se a l.ci n 
3.8~. de li de n~vembro. que define e regulamenta o 
CJI.el"\:'iCiC'I du prunl!iiO de rarmllcCutiCO, 

l.ei n• 3.820. de li de novembro de 1960, que ~:ria o 
Conselho Federal c os Consclho1 Regionais de 
Farmãciu. e d4 outras pr"vidi:ncill.!l. 

Com es!IB. lei. os rannduticos tiveram criados o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
FannAcia. Porém, a normatizaçio da lei n• 3.820, de 11 
de novL"mbro de 1960. somente ocorre ap6s 20 anos, ou 
1eju. cm 1981. atravt:s do l>ccreto n• 85.879, de 7 de abril. 

Decreto n• 8S.878, de 7 de abril de 1981, que eatabeleee 
normaJ para execuçilo da Lei n• 3.820, de li de 
novembro de 1960. sobre o cxcrç(cio da profisslt.J de 
farmuceutico, e di outras providencias. 

O momenlu ~ oportuno para Clita casa parar e meditar 
um pouco sobre o desoompasso entre o Legislativo e o 
Exc~o:utivu. Durante 20 anw a Lei n' 3.820 roi vigente, 
pon!m sem normatita!iio. Quais os mecanismos que 
controlam eue proc:eRIO? Por que t.anto tempo? Slo 
indap!iik:S para IIS quais nilo tenho respostas. 

P:ualtlamenle, outro setor profi!llsional procura 
le!!ali1.ar c regulamentar 1eu espaço na so.:.icdade e 
con!i&."t..tlenternentc no mercado de trabalh~ - slo 05 
bióiOJOii. fatcs. Wmbi:m, modificam e adaptam seus 
curriculo!ll. Em 1964 orguni1.a-ae o bacharelado em 
CiCndas Bioló&ict~lii. con1tante na Portaria n' 510/64, 
basc=uda n~ Parecer n• 30/64. Nessa panaria fita clara a 
rossihilidude de or1anizar vária• modalidades de 
ciCntia!l biológicas. uma deliUI L'lpccifica pafll. a Arca 
midiL .. ..I, porém, i desaconselhado o uso da denomínaçilo 
..bl.c:hurclado em Ciin"ias Biomedicu". Relaciona 
aindll. as muti:rias que Rrvirlo de auportc para o 
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mC'itrudu ou doutorado em Ciências BioMgicas. 
mudlllidadc: medica. 

F.m C) de dezembro de 1966 roi elab.Jrado o Parecer n' 
!'71, por uma Comiuilo Espc.:ial do Minislirio da 
Educuçà,, c: Cultura. p.~~ra criação do Cuflio de Ci~ncias 
Biológi~o:ulo, diversas m~dalidudes. 

Arrolando imperali .. ·os de urdem social. para eJ1.rlic11r 
a cxpansilo do ensino mi:dicu nu pal!i e as dificuldades 
paru a IOnnaçàu de pn'iOul docente. principalmente na 
áre:1 da'i matl'rias bã:aicas. propõe: 

"l.:xpli~o:am·~e. por tai1 motivos. O!i planos que se 
vem dcbatendn cm vãria11 faculdades de medicina do 
Brasil, no sentido de se cslabciOL."Crem cur101 de 
graduaçiin c de pós-graduado nas chamadas 
"'(~iimcias Biomi:di~o:ali", com aproveitamento d~s 
re~.:urs~H materiais e humanos existentes nos 
luburah\rios du prórriu!i raculdadcs de medilo."ina. 
lle!olinam-5e cs11es cursos. precipuamentc. A. 
r,Jnna.;àu de pCSRoal docente para as ciimcias CUjo 
ntudu serve: de base ao prepar~ dos chamados 
pr"li!lllionais da 1áude enlre os quais se incluem os 
mêdi~o:us. dentistas. farmaci:uticos. veterinários. 
enrermciros e nutricionistas, Ah!m disso. os 
~o:urri~o:ulos propostos pelas vãri11s fa..:uldades 
deVC"riam também habilitar Mo desempenho de 
utividudL'!II em diferentCR s~o.'IOI'eli da indüstriu e de 
ucupaçõe"' de cdrllter auxiliar das mesmas 
"prolis:aõc:s du sa6de:• 

Em 4 de fevereiro de 1970 é aprovado ~ Parec:er n' 
107{70. do Conselho de Ensino Superior. c:ujo 
anteprujeto antxo - RC!IoluçlhJ n' 69. d qual '"fixa os 
mínimo' de L"Onte6do c dur-.a.;ào a serem observados na 
,,rgani1.açilu dos cursos de ciineias biol6pica:a". 

Nesta rvsoluçào está prcvi11to ao Bacharel em Ci4!ncias 
Biul,;p.i~o:u:~, modalidade mêdica. "atividades auJ~.iliares 
das pruli!i.\õcs mi:di~. entre as quais a de laboratório 
cliniL"U. rudioJUJ~ia, hanL'\.1 de 5a11JJue". F.m seu arLiJO J• 
revogu as re!iOiuç&., anteriores. 

ANTI:PROSETO ANf,XO .~O PARF.CER N' 107{.70 
RESOLt;ÇAO ~· 69 

Fi•• ao nrfnllnoa do oaaklido e duraçio a.....,. 
oboorYadoo •• oopnlzaçio ... - de diodaa 
blallillou. 

O Conselh,, Federal de Educaçio, na rorma dt.1 que 
dispõe: o un. 26 da l.ci n• 5.540, de 28 de novembro de 
J 96H e lendo em visla .as conclusões do PareRJ' n' 
107/M. t.~ue a es.ta !liC incorporou. homol~gado pelo 
Senhor Ministro da Edu~ção e Cultura. 

Art. JP O currículo mínimo dos c:ursoR de 
licen~o:iatur-.a e cii:ncias biológiCWI e ao bacharelado em 
Cién~o:ias Biolõsieas. modalidade m6dica. compreendem 
as seguintes mat~rius. aDim diszribuldu: 

•> tronco L'Omum nos dois cursa1: 
hiolo&ia J!eral (incluindo citologia. s,en6tica, 
embríokrgin. evoluçio e C'Cetlogia). 

Matemática aplieada 
Fi!iica c Biufisica 
Quimka e BiCKfuimic-o~ 
F.lementns de fi,_iologia a:eral e de anatomia risi~lo8ia 
b) rur-..1 u licenciatura em CiC:ncias BilJió&icas: as 

materias do tronco comum c mai,;: ZOtll,tgia (incluindo 
morroJ,,pia. m"rrogc!net~e, filiiologia sistemática e 
CL."Oiup:iu do,; animais vertebrados e in .. ·crtebrado!i). 
Butãni~o:a (incluindo mor(ologia. fisiologia tislem4tiça c 
o.:olou:ia dali plantas c hotànica econõmica). 
gC('IIopiu (incluindo p3leontol~giu). 
m:uloríu!i pc:dagógit.:~l'l, na ronna do Par. n• 252/69. 

e 1 para o Hacharelad" em Ciencia!i Biológicas. 
moduhdude má.li~o:H: 
As malérias do tronco comum c mais: 
elemtntus de 11na1omia e fisiolo1ia humanas. 
inlroduçàn ao Clltudo da Patologia humana. 
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lnstrumcntuçilo médica, comportando diferentes 
especia.limçclcl, incluindo atêgio de dunçio mfnima de 
aci& mcscs cm laboratório• univerMtA.rios e orientada 
para uma d:as mat~rias pli-profissionais do cunu m6dic::o 
(bioquímica e bioflsiea m6dicu. ou anatomia e 
hisLologiu humana ou fisiolosia humana, ou 
microbiologia, imunologia e parasitologia m&licu, ou 
f11nnacologia ou amuomia patológica), ou para as 
alividade5 duxiliara da profissão málica entre 111 quaili 
de laboralário ~Unia\, radioloaia, banco de. sanauc. 

Art. 2' Os cursos de que trata a pi'Cilliente resolução 
teli.o a duraçio mínima de 2.~ horas e ~erilo 

mini5trudos no minimo em U'CI e no mhimu em einoo 
anos. 

An. J• f"i.:am ~YOfd.Cias as resoluções anteriores 
deste Conselho rercrentn ao currfculo mlnimo e li 
duraçio d05 cursos de Hi1tória Natural e- de Ciências 
Biológicas. 

Neste momento inicia-te a metbilizaç;lo do Consc:lho 
Federa I de Farmd.cia, por considen.r-ae a 
inoportunidade ''da criação da pmrisdo de Biomédicoa, 
encaminhando repre5entac;lo ao Sr. Ministro da 
Educac;l~ e Cultura e ao Sr. Pre5idente do Conselho 
Federal de F.du.:açio''. 

Do Oficio n' 134/70. datado de I• de setembro de 
l910, *" Sr. Ministro da F.duc:açlo e Cuhura retiramos 
algumas citações as quaill definiam o sistema de 
IU!Itentac;ilu do setor farmac:flulia:J cm sua posiçlo. 

I•- O.pJk:açio H Prollldaaols -' "Insta notar, Sr. 
Ministro, que o tipo de profissional propmto para a 
execuc;ilo dc5111ills tarefa~ -o Biomldico- representa, na 
verdade, a duplicac;iu de profissionais para a mama 
irea, n que to contrArio à puliaica educacional do 
Minist~ri('l da &lucac:lo tio firmemente diriMido por 
Vossu Excelimci:l"'. 

2•- Cllrrfrulo - "Para a formado do Biomá:lico 
de5tinilda ao excn:icio de anAiiSC5 clfnicu uiae-se uma 
c-.usa horária de 2.500 horas, nas quais estio incluldas, 
ainda, o estágio em laboratório. Para o uen.icio da 
mesma especialidade. do farmacêutico 1e uipm 3.000 
horas de fonnaçâiJ, além do estésio de seis meses em 
laboratório"' (art.igo~&o b' e 79 da Resoluc;ilo nY 4/69. do 
CoMCiho Federal de liduc:açlo). 

'"Pnrtanao. Sr. Minisu·...,, para o exercício de uma 
ati,·idade para a qual jll exis&em profissionais 
sulicientemenle preJ)ilrados, e com uma caraa horAria 
muito mais expre51iva, pretcnde-ae dar corpo a uma 
nova prolissãn, data vimia, formada com muito menos 
emhallillmcnto lécnic:o e cientlfim." 

l'io Ollcio n• IJ.I/70, o mcn:ado de tnLbalho tcitado 
-não definido- em seu l• parAgrafo. Portm nu Oficio 
n• 82/71, datudo de 16 do junho de 1971, •o Sr. 
Presid~nte do Conselho federal de Educac;ilo o 
cumponenle que faltava para c:omplet.ar o trip6 e melhor 
delinidu. l"itamos o panigrafo em sua totalidade: 

"lU. ainda um aspecto ponderlvel na qucslio. 
Sr. Presidenle. c que ati sendo aquecido pelos que 
propugnam pela criac:lo de!l5e tipo de profissional: 
o mercado de trabalho. Com toda a sua experii'ncia 
de de-~ anos de u.istênc:ia, o Conselho Federal de 
Farmácia alinna a Vossa E~r.celincia que o mercado 
de trabalho nio suporta esse tipo de profissional, 
nas modalidades que enfocamos. Segundo 
teslemunh~• trazidos ao CF.F, nu suas plenArias c 
awcembl~ias, nas quais há participes de todos os 
tel.:'antos do Brasil, o IClor de An.6.1iiCS Clfnic:u 
tende a saturar-se.n 

Devemos lembrar que cata jA era uma situaçlo 
concreta há 12 anos: e c:onvi:m lembrar que nlo era 
upecific:a dc111c selar. O que u1istimos durante lodo• 
ICII.e~ anos foi o asravamento do problema de mercado 
de trabalho juntet "um outros asravamenlos do modelo 

_ de desenvol\o-immto; 

I 
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E:m 197!ii é enc:aminhad~ ao ExeelenUIIiimo Senhor 
Pre~idenle da Rep6hlica exposição de motivM elaborada 
por um arupo de trabalho in\errninil\erial -
representantes dos Mini1~rios do Trabalho. Educ~o e 
l"ultuna c Sd6de - sobre o exercício profissional de 
bawharéis em Ciõncia1 Biolõaica•. Nesta upo~içio de 
motivos, principalmente voltada para o Biom6dic:o, 
rH:dm definidOR Campos de alua~ destes profiuionais. 
TriiDRCrevem.-m o parágrafo: 

"Ao nível d~ aradllaçâo, Di profissionais terilo a 
seu earso a rwruladlo de serviCiOI na complexa 
lec:n~logia que 1urorta a modema pritK:a médica, 
in"lusivc nas ind6strias, laboratórios de patologia 
clinica. ban&:el5 de sangue. unidade~ de anatomia 
palológica, de radiologiu. unidade de sa6de pública 
e &erviçU& de aJ")-io l pesquisa cienUfh:a em 
institulos especializad\Js ou univenidadn.•• 

Logo depois tem inl"i~ a tramitaç.ilo, na C.imara doa 
Deputado~~o, do Projelo de lei n' 1.660-A, de 1975, do 
Puder Ex&.oçutivo. cujo oontetido reaulamenla a profissão 
de Biomidieo. cria o C'unselho Federal e os Conselhos 
RetJiunais de Biomedicina, e dá outras providi:nciu. Em 
sc:u artigo 2• fica definida a panicipac;lo do Biomidico 
em equipes de satide, nas atividades complementares de 
diqnúllico, 1 •fwel teaoldak:o. A reali7.aç40 de anAlises 
"linico·lilboratoriais, quando de inaeresse para o 
sanc:ameni\J d\J meio amhiente. Nana ucaaiio vAria• 
enlidades manifeslarum-se &."Unira ou u. favor do projeto. 

Finalmenle, ~m J de s.etembru de 197Q, o 
F.acelenllHimo Senhor Presidente da. Repllhlica dec:rela c 
liollnciona ii Lei R' 6.6H4 que resulamenta a pmfilsio de 
Biólogos e Biomkli&.'Vi. l>a qual lranscre"-cmos o seu 
capilulu 11: 

"Do PraDMia ~e .._.., 
Arl. 3' O nerdci.u da profmio de Biomklic:o 

e prinlivo dos portadores de diploma: 
I - devidamente resistrado, de bacharel em 

curso ol'ir.:ialmente reeonhecido de CiCnciu 
Biolósicas, modalidade mklica: 

11 - emilido por instituiçaes estrangeiras de 
ensino superior, devidamente revalidado e 
rep.istrado como equivalente ao diploma 
menr.:ionado no inciso anterior. 

1\n. 4' Ao Biomklico compete aluar em 
equipe~ de saúde, a nh-cltecno16sic:u, nas atividades 
&."Omplementan:s de diilgnÕIIic:nR. 

Art. !i" Sem pRjul7.o do exercfci..., das mesmas 
alividadcs por outro1 profissionais igualmente 
habilitadoa na forma da lesislac:io especifica. o 
Biomklic.:o p\Jderi: 

I - realinr anãlise" nsico-qulmicas e 
miL•robio)ÕJ,iCWI de intera:se rara 0 1aneament0 do 
meio ambiente: 

li - realizar sc:rviços de radiografia. uelufda a 
interpretuc,:.ilo~ 

III- aluar, sob superviailo m6dia. em Rrviços 
de homoterapia, de radiodiagnóslico e de outi'Oii 
rwara os quais esteja lea;almente habilitado: 

IV - planejar c u.ecuUir pcsqui1111 cientificas em 
instituic;Ues p6blicas c privadas. na ira. de sua 
apec:ialidade profiss.ional. 

Partgraro único~ O uen:k:io du a\iYidade5 
referidas nos inciso& I a IV deste artiao fica 
oondic:ionado a\J currfculo efetivamence reali7.ado 
que d.:finirá a e11*ialidade profi111sional." 

Havia al1umas diferenÇ&.a fundamentais entre a lei 
110ra de.:retuda e ~ancionada. e o Projeto de Lei n• 
1.660, de: 1975. que tanta pulimica provocara. 

1v -. reduz-se a c:ompeu!ncia do Biom6dic:o a 
"'1\n;Uises Fl111ico-Quimieas e Mir.:robio16gieas de 
intera~te paru o ~aneamento do meio ambiente". 
Anteriormente e558 L"Umpel.Cncia abrilDJia. alllm das que 
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permane~ram, u reali~açilo de Anãliscs Cllnico
Lahorutoriuis, Bmmatolõsicall e AnAiiiCI para Controle 
de Medi&.".t.men\os; 

2' - suprimiu·IC 01 parqrafos V e VI. 
V - .. l:xen.-er o magistl:rio. de qualquer nivd. da5 

disciplinus con5larues do respectivo currículo de 
formuçilo, ob5ervada5 11 demais exigCnciu pertinentes"'. 
A lei mio dá &.-umpet~n"ia para o exerdcio da (unc;io 
paru o qual o curri"ulo foi criado, em sua justificativa 
inu.-ial. 

VI - "'Exercer outras ali'lidades relacionadas ao 
serviço de i86de"'. 
~o dio li de ICICRtbru de 1979, a Lei n• 6.686, dispilc 

sohre o exercleio da anãli11e clfnico-laboratorial 
CISJ'CCifi"umente reh:&cionada L"Om os diplomados em 
ciC:ncia1 biol,;sicas, modalidu.de médica. 

"L~I N• 6.686, DE li llE SliTEMBRO DF. 1979 

Dllpie ... ,. o ·-a onilloe dlak:o
loborolorlol. 

Art. I Y Os atuais pnrtBdorcs de diploma de 
ciénciu~~o hiom~icas. modalidade midiea. e 01 que 
venham a concluir o mesmo cunu atéjulhode 1983 
poderio reali7.ar anãlim clinic:o-lahoratoriais. 
assindndo os respectivos laudos. desde que 
c~mprovem a realhr.ac:à'o de disciplinas 
indi'i.,et1!Íiveb. an exercício dessa atividade. 

Art. zr Par;r 01 efeitos do disposto no arlri<J 
unlcrior, fica isualmente aSJq~urada, se necessária à. 
complemenlaçol~ curr1cular. a matricula dos 
ahrangid\J!II por esta lei em qualquer cur1o, 
indepc:ndentemenle dr vuga. 

Art. J• 1:111a lei entrará em viJ('Ir na data de sua 
publir-o~Ç:1io. 

:\ri. 4' Rno(!am-se as disposiçilcl em 
&."Onlr;iriu. 

Hra.liiilia, II de sclembro de 1979." 

f.m turn~' desta lei. hoje,p.ra..,·itam n0ilia5 atençõei. !'lo 
diu 2H de ''""'·creiro de 1982, foi lido, no expediente da 
~ss.ãu. o Prl.ljetu de Lei 00 Senado n.• 188, de l982, de 
ini"ialiva do nobre Senador Jo1é Lins. cujo leor altera a 
n.-daçüu do artigo I'' da tei n' 6.M11. O Requerimento 
210/82, subKrito pciiJ!I SC'nudun:5 Josi Lins c Humberto 
Lucena, solicitando urgência para tramitaçiio do projeto 
fui aprllvad&l; arro,·ada u reda_.ao final, foi encaminhada 
ã <.'iimura d&ts llepulados com ~ Ofir;:i\J n• SM-225-.30-
\l'l 1''2. l-:nt::aminbadu às t::omis51.\cs, es.\a roi a seqUhncia 
do pr~IL"L"SSt.' e ulgurnas de suus "ilaçôe!l mais elucidativas. 

A Corni~sào de (."onstituiçtlo e Ju1tic:a opinou, por 
unanimidade, pela &."Onslilu~ionalida~dc, juridi"idade e 
ti:cnicu legi1lativa do projclu. 

A Comissüu d~ Educaçüo e ('ultura: 

••Finalmente. expres50U o Conselho Federal de 
Farmácia sua preo"upaçlo no que se refere ao 
mercaÜ&I de trubalhn. o qual nio supona um novo 
tip..., de pruliuional atuando no campo das análisL"S 
cllnku.s, das vacinas e da wrulogia, setores que. no 
enlender do conselho lendem a salutar-se, com real 
periso de que se esva7iem as própria5 faculdades de 
J'armáciu.. 

Para:e-no11 devamos levar cm oonsideraçlo nio 
só os srsumentos que jli. expusemos mas, tambml, o 
fato de que jli cm I %6, por ocasilo do Parecer n' 
S71, do Conselho Federal de Educac:ilo. drias 
faculdades já ha,·iam instituldo cursos de 
hiomedieina e outras tanlD5 estavam organizando 
cursos dessa mama natureza. lle 16 para d .• um 
inconlestdvel nUmero de biomfdicoa foram 
dipl,•mudo5 nc:osa nova profiuiiJ, sem que o 
mercado de trabalho denuneia1sc qualquer sinal de 
salur~üu. Da mesma forma. nem de longe se 
verifioou o temido uva1.ismenlo dali faculdades de 
rarmln:iu I'IO!Iulsdo oomo a con~~equencia natural da 
np-.J.miii\J dos cur505 de hiomcdicina." 
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11 - Voto do Relator. 
Nos Lermos do relatório aupra. opinamos, 

quanto ao mérito, nos limites da competincia 
regimental desta ComiasAo de Educaçlo e Cultura, 
pelu aprovação do projeto. com a quinte emenda: 

"Fica revop.do o arliJo ICJURdo a Lei n• 6.686, 
de li de 11.1embro de 1979," 

Jus.tilicativa da Emenda: 

••o arl. 2' ora revoaado teve a finalidade de 
ampan1r os profisslonaia beneficiados pelo disposto 
no art. I' da Lei n• 6.686/79, que ficanm com o 
direito de nercer as atlvidades de andlise 
laboratorial, at6 julho de 1983. 

ConsidL"''ando, entretanto, no que o presente 
projeto de lei retira o carit.er de temporalidade dos 
benefícios em pauta, aasegurando aos portadores de 
diplomas de biomedicina o direito permanente de 
exercer as referidas auibuiçcJes, torna .. se 
desneceuirio o disposto no an. 2', motivo pelo qual 
propomos "'" revosaçio ... 

Do ..,.....,, da Cornisdo de Educ:açlo e Cultura 
conrim citar o trecho em que ficam claras a& 
prcocupu~rr"Õel com a polltiea nacional de edueaçlo. 
Preocupoçio ata que extrapola o problema em pauta: 

••o que ae volta a observar com a trKmitaçio do 
presc:nte projeto, com a prc.sença anaustiante de 
profi55ionais e cnudanlei das Areaa de farmácia e 
oiênoias bioló1icas, ~ o rcsullado da poi!Uc:a 
cducuc::ional errõnea que levou A. proliferaçio de 
escolaR paniculare. c formaçlo de tcc:n61oaos 
dis50Ciados da realidade social." 

Mais adiante comentando o parecer do consultor 
jurídico do Minist~rio da Sallde na aposiçlo que fez 
per.ante a Comissão de Sa6de, o pa.rt;:er volta a 
comentar o si5tema eduau:ional: 

""Os biom&licos e farmaciuticos slo apenas 
vftirnas de51a má politica educacional que estA 
desc:aracterizando e comprometendo o próprio 
proa:SiiO de crea.imento, o que vale dizer Hm 

arroubo de qualquer espic:ie, a própria soberania 
nacional. 

Não K tr.ata de um exagero. Nlo se pode pensar 
cm povo livre c independente se nlo houver uma 
sólida rormaçiiJ educacional e cultural. 

Tais renexôe1 decorrem da5 colocaç&s feitas 
pelo con5Uitor jurídico do Minia~rio da Sadde que 
mostrou com muita clareza a contradiçlo de 10 criar 
cunos e impedir o ace550 de nu• formando• ao 
mercado de trabalho, agravando a questio aocial. 

~ hora de &e repensar a poUtica educacional 
bnasileira."' 

Outro" sub5tituti'IOI foram apresentados. todos eles 
em torno da manutençlo ou nio da lemporalidade do 
exerc::icio du análi&e-1:1inica laboratorial. 

O purcx:er da Comiuio de SaCr.de "'nlo deixou de 
considerar a sravidade do problema mu, outrossim, 
entendeu que a melhor solução para o mamo aert a 
n:jcic.-üo, pura e simplea., do Projeto do Senado". 

foram feitos v.irios votu& em sepan~.do e emendas 
ofcre.:idas em plenário. O projeto fiCOu assim reduzido à 
sua verdadeira dimcnsloi o exercício das anAiim 
clinicus-luboratoriais e seu mer~ado de trabalho. 

l:m 16 de junho de 1983 a Cdmara dos Deputados 
aprova emenda 5ubstilutiva de pleniirio ao projelo de lei 
do Senado Federal j6 relatado nesta exposiçlo. 

A Comis.oiiiln de Cunslituiçio e Justiça •• ... em nome da 
bml té.:ni~a ICJislativa, do principio da isonomia e do 
nec&."SSÚrio enauujamento aiJ esforço dos que trabalham. 
sem pretender exclusividade no mercado laboral. 
opinamo1 pela aprovaçilu do Projeto de Lei n' 188, de 
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1982, do Senado Federal, rejeitando-R o subltitutivo 
apn:senlado pela Cimara dos Deputados''. 

Este t, resumidamente. o caminho percorrido por case 
pi'OC.'CMio ao nivel do Consresso Nacional. Relatam01 
seus momentos principais. e nlo poderia ser diferente, 
51" muitos 01 pareceres e slbios em suas coloc:ações. 
Questiono-se: desde o Sistema Educacional Brasileiro ao 
direito do exercicio do conhecimento. Tudo isto exise 
muita renexilo. 

CONTEXTO HISTORICO 

"Pianejamento, maia do que uma simples metodolosia 
de formulaçlo e disposlçlo de planos, serl entendido 
como processo capaz de introduzir, conduzir, criticar e 
reordenar mudança: ponanto, terA caréter polkico e nlo 
10111 um Hwrumonro neuhV. Jtento e, por conSCJuinte. 
inquestionAvel". (Sallde e medicina no Brasil -
contribuiç.ilo para um debate. Coletlnea oqanizada por 
Reinaldo Guimarlcs - 1978). 

A evoluçlo das ações profillionais e RUI espaços no 
mercado de trabalho resultam de acomodações ao 
sistema de produção. 

A evoluçLJ da boticam - Estabelecimento conduzido 
por um d nico profissional, ao mesmo tempo: 
pesquisador. qufmico, bioloa:ista e t.:nólogo - at6 a 
farmdcia moderna - essencialmente um 
estabelecimento comercial - resulta da evoluçlo do 
sistema de produdo dos medicamenros e similares e 
ainda. com maia profundidade, 6 resultado du relações 
do próprio sistema de saCr.de. 

A c:onsolidaçlo da ind6stria farnarceuli&:8 moderna 
easenc:iulmente uma indllstria de transformações que 
emprega tec:nolosia em que predominam procesaos 
fi111ir..-os - faz desaParecer a antisa figura do boticêrio. 

Paralelamente a farmicia adapta-se ao nDYo sistema 
de produeilo - na medida em que ae conaolida no setor 
de sa6de e no prdprio pdblico, urna preferõncia pelos 
produto!li industrializados. A farmâcia torna« um 
estabelecimento em que predominam as açilea 
comerciais c inclusive incorpora a venda de produtos 
nilu específicos - pentes. escovai, perfumes, etc. 

No c-.1mpo da ari"idade indush'ial o farmac:turico 
gradalivamente evolui de sua posiçlo, no pwado 
dominante, para a posiçio de membro de uma equipe na 
qual o engenheiro qulmico 6 o centro de um conjunto 
multidisciplinar em que panicipam m6dicos. veterinirios 
e quirnicos, entre outi'OI. 

Nun dado momento, o currlculo de formaçlo do 
farmaduti~o. foi tornando-se critico. Num dado 
momento, o curri\l:ulo do curso de formaçio, 
excessivamente sobrecarregado de disciplinas dfapares, 
fe1. do farmaciutico um profissional amplamente 
informado, mas superficialmente preparado, tanto do 
ponto cientflico como tknico. Com a qravante da 
inadequaçilo dessa formaçio tanto às neccssidada das 
indCr.atriu farmar..-&lticu como As da farmicia". (PII.recer 
n• 287/69 C.E) 

loolado do oioterna de produçlo, aviltado no 
suhsi1tema de comercializaçlo e 1ubutilizaçlo no 
1i:~tana de aaCr.de, o farmaceutico tem que procurar 
espaçOs no mercado de trabalho, mais sólidos do que 
empte5tar ~eu nome e tkulos i inddatria fannac:iutica ou 
ia fanmlcia, ou ainda, concorrer com o profissional 
mtdico no &etor de an6.1i!ICS clfnieu sem profunda 
fonnaçilo em patolosia. Para i11o resta-lhe ampliar seu 
leque de conhecimentos adaptando o currlado daa 
falo!'uldades às novas exisfncias do mercado, o que foi 
feito, criando-se os J niveis hoje existentes de forma~iQ: 
o farmadutico. o farmacf:utico-induatrial e o 
farmuc:f:utico-qulmic:u. 

Através de um aju5te na Cfitrutura do currfculo 
L'Oioc:ou-se o profissional em c:ondiçiies de ocupar novos 
C51JíiçOS oo mercado de trabalho. 

A triaçilo du currículo de biiJmedicina. modalidade 
mtdilo!'u, ohc::dr..""'-e a outras varibeis por6m, tamb&n 
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relac:ionada1 com o sistema de pruduçlo e em funçlo 
deste com o modelo de de5envolvimento adotado pelo 
Pais nos llltimos anos. Citamos aqui, u principais 
variAvei5. 

I•-O alto custo e tempo gutos para a form~lo doa 
profissionais da sallde na Arca de ci6nc:ia blslcas e 
c:on!leqOentemente a 11ua e1cassez no mercado de 
traha.lho. Vale a pena citar as palavras do eminente 
professor Clementina Fraaa Filho em conl'erCnc:ia 
realizada na Escola Superior de Guerra, para a 
811ociaçlo doo diplomados, ern 19-8-1974: referindo-ao 
ao doc:umenlo: "a expando da rede acolar" elaborado 
pela Comisalo de Ensino Médico: eomisalo esta criada 
pelo Ministro da Educaçlo, na ocaaiio o Cel. Jarbas 
Passarinho: "Tornaram-se flasrante• os erros e 
distorções, que nlo poderiam aer corrisidos, na Dl&ioria 
da1 vezes a curlo prazo. Por aemplo. o problema de 
fonnaçilo de profeuores. Leva-se muito tempo para 
preparar um professor de nfvelauperior. O número de 
docentes nessas CKolas m~dicas, aeralmente, era 
suficiente. De modo que isso obriaava a um 
desdobramento das atividades de professores que. 
alsumas vezes, lccionavam em nada menos de Ris 
escolas. em lupres diferentes. Professores itinerantes. ou 
de fim de semana ou com outras designaçiJea maia 
pejorativu. Elses professores, muiw vezes. C&tavam 
pn:alando arandes serviÇOI: trabalhando em ireu 
básicas, escassos no Brasil. deslocavam-se. com IICI'iflcio 
pessoal, para divenos pontos do Paf&, para iniciar a 
formaçio de srupoa especializados. Assim em 
bioquímica, fisioloaia. biofísica, farmacologia, 
microbiolosia. etc. E': claro, por6m, que com prejufzo de 
seu trabalho, at~ enllo maia ou menos concentrado 
num11 IÓ universidade. Professores de J a S ucolaa era 
muito numarosoa. EaMI era, talvez. o maia strio 
problema". (JBM - abril, 1975.) 

2t- O aperfeiçOamento de n.c:edentel univenitArios. 
as cuslas de um sistema educacional distol't'ido, ~oltado 
para o atendimento aos anseios da clasae media e nlo ao 
conjunto da aociedade. Principalmente nos anos 66, 67 e 
6H 01 excedentes foram em n6mero de g!nero suftcientes 
para funcionarem como sistema setorial de prado 
(satide e medicina no Brasil - contribuiçlu para um 
debate. Coletãnea organizada por Reinaldo GLiimarles 
- 1978). 

39 - Proliferado das C!ICOiu médica1. A Camissl.o de 
Plunejamento de Fonnaçlo de Médicos do Minis~rio da 
EduCR.;J." e Cultura - em pleno clima de otimiamo da 
carta de "Punta dei Este"' e aliança para o proj:rnso 
previra para o periodo 1963/1983 a criaçlo de 20 novas 
escolas mtdicas. ou seja, uma por 1100. Que ocorreu? 
criaram-se. neste Pais entre 196S e 1970, JJ novas escolas 
- rnas ou m"""" 5 por ano. (JBM abril 1975.) 

4•- A incorporaçilo de tec:noloaia av•nçada. 
complementar i açilo m6dica exigindo de seus 
operadores rormaçio mais sofisticada, para 
exemplificar: em 1978 existiam no pais 94 bombas de 
oobalto - l/900 mil habilantcs, quando a proporç.lo 
para paiscs dco&:nvolvidos 6 de I/I milhio habitanta: 37 
aceleradores lineares: 4S tomósrafos computorizadosi 30 
dos quais locali1.ado• em Silo Paulo o que resulta uma 
proporc;.lo de 1/1,6 milhik:s de habitanta, quando o 
fndi"" na França 6 de 1/5 milhões de habitanta. 
(F~Jnnaçlu de quadros de pe.ssoal para a &aCr.de e 
produçilo de conhecimentos na Arca m6dica- 1981 -
FUSDAP). 

Após analisar tudo1 e~ses dados ~chegado o momento 
de 110 p&.-rguntar: o que o..::orre? Pas5ad05 todos nsnanos 
de discussões nu e!f.e..::utivo e nu legislativo continuamos 
no impu55e de uma briga que, em dltima inst.4ncia pode 
ser resumida em uma disputa de mer~ado de trabalho
mesmo quando slo evnr.:ados direito!li adquiridDi por 
procedimentus lc.'8:.1is ou carga horária de conhecimentos 
cientifi..::os. ~ oportuno lembrar que 5e e5te nlo 6 um 
mer..:ado de trabalho em ex.tin!lln peln men01 tende a ser, 
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a çadll dia mais resumido -silo auustadora OIBYancos 
du automuçilo ne~ttc ldur - haja vista. os ROl'OI 

~U~ulisudora: de pus. tr.uto-caiibrbeis ou a díueminaqio 
do u1u de kits que eliminam a elapa de manipulaçio dos 
n:ascntes ""5 laboratórios bioqufmicos. 

s~. nos enclausurarmos no dellllhc: da competbr:ia 
puru u exercício da ~n.ilise-cllnica. cataremos reduzindo 
o problema à sua dimcnsio menor, por razõeA que 
envul"em u próprill evoluçlo d11ta eompetinciK no 
tempo. A cumpctCncia pilra. o cxerefcio de uma 
determinada técnieoa resulta do seu conhec:imento e 
domínio. A imposiQ],, de limites ou regulamentaÇio, 
:nro~vb de mecamismOJ lepis, tem a finalidade. entre 
fJUtras. de atender aos interesses maiores da sociedade: 
se, em c.:onseqac!ncia protele especificamente 
determinado 5eiOr proHAional nilo O ra1. Ulaticament.c: e 
sim de uma forma dínãmica. F..xernplo deste dinamismo 
pod10111os encontrar na própria evolução da profilllio de 
farmacêutiN do anlip,n botici:rio - em perreita 1intonia 
cmn um sis1aru1 de prududlo arteun.11l - evoluiu e 
oçupou tn. "CfoJVai\"Utõ criadas pelo sistema de produçlo 
indu5lrhll. A Ira vá de modilieac;Ges currieulares, hoje, o 
rarmu~o.-tuti..:u C5tiÍ apto para trabalhar DO selor 
indwnriil1. C'Omtrcial ou de aniliD laboratoriais. 

A dinâmico\ histórica nio t ap».ni&io de qualq\ICI' actor 
pndillional t Him do conjunto da sociedade. Yi1to por 
Cllc ãngulo nüu hú cc1mo impedir que 01 biomédieol 
exerçam quaisquer atividades c:ompatlveis com sua 
rurmaçãu cicnlir~ea ou q~alquer outra da qual venha a 
adquirir ,, respeelivo conhecimento. 

Do exposto cuncluimol que abordar a problemiltiea 
pelo !ICU aHpedu curricular ~ simplificar e nada 1'C50Iver. 
Acreditamtl$ que temos que enfrentA-la dentro de uma 
dtic:a mai'i a~mpla. em que sejam quettíonar todas 11 

variAvcis aqui citada5. 
Vi,cmus. hoje. um periudo qudo de crise nacional 

c:uju maklr impa-A:to tem ac;io no mcn:ado de trabalho e 
con!lleqacnlemente no alto rndice de daempreao 
verificado. O pl"\)blemu não e5tA mlritu ao embate pela 
fatia dn men.'Ddo relacionado eom o actor de anAlisa 
clinioo-lothor:.uoriais. A c:rif;e afeta todo o •istema de 
!illllde c seu,; di"-enos Rgmentos profiuionais. O 5istema 
de: ~aCide nao ~ i!i\1lado do mac:rossistemd que con5titui o 
fSI.aOO canhl um tt'ldo. 

lnkht.lmentc queremos ilustrar o problema 
JCncricamenle no selor Lmivenitil:rio. CitamOJ a)J:uns 
'r«hos dO 11r1igo "'1:"1Ue ano, m. dot dc:lemprepdos tãn 
ni,el superivr··. Publicado no jornal FollllldeS.Paalo
dia 26 de de-Lembro de 1981 - anico que ilustr.s. muito 
bem a Lutai raua dto correlaçio entre o aparelho 
fonnador uni"·trsitArio e aa reais nec:essidades do 
mcr.:-o1.dn. 

··P..ua O!li ~ni~o."O!Ii do Minist&io do Trabalho, 6 
nCllo."Ç!Ii!l:iriu que o Governo oriente o t"CStibulando a 
c!iCOiher carreira!!. que ofereçam trabalho de falo c de que 
o puis \:ar«e. O perm dos estoques de alui\Os que u 
uni,en;idud.:.oi p011suem atualmente e que deverllo se 
formar ali: lliN!i, não cointidcm em nada com as 
previ!ltc:111 .Je necc.litidadll!i dr profissionais projetadu 
pelt, Ministérin du Trabalho para o mesmo ano. 

Eslc:'li nC.mcr~1'- mo!totram. portanto, que apenas 117mil 
uluna1~ un•,en.hãrio!l d!Js I,S milhiu e,;tilo conciliando 
suas carreir35 com u mercado de trabalho. Os outro5 
1,3K milhão estia s~ c:!iipecia.Uzando em jreas 
C!totrilamcnlc: urtlana!l. lais cc.Jmo comunic:a\;11) HOCial, 
L"'i1UdU5 !klr.:iai,, letrlb, his16ria, posrafia, pedagogia e 
uma Wic de outras profissões que o mercado nio 
consegue n1:.i,; ab'liurver e. quando muito, como 
suhe01pregu. 

l';.~ru o pel!iual do Minist~rio do Trabalho, i 
lmJUJK~ivcf ~ dlro:kmar o futuro de um e~tudande~ mu 
u crédito edu~o.;alivu pnd~. pelo menos. dei•ar de 
financiur futuraiS dt\Cmpregados. pois foi conslalado 
que o1,; !:ilrrciras que mais TC\."UHOJ recebem foram 
uqucla.01 que o mcr(:3du ni'l.u tem vaga.!"" 

DIÃillO DOCONGilESSO NACIONAL(Seção Jl) 

Com rcluçllo ainda a universidade, conrim lembrar 
tJ'C(:hO diJ artiJ,o acrito pelo Professor Zeferino VIU, 
paru .:ncartc especial sobre educa~o e cultura da reviata 
V$: ••As universidades bnsileiras devem convence,...se 
dclinitivamenlr de que pan1 o bom dC~Cmpenho daa 
alividades de ensino, de JICICIPisa e de pre8lllçio direta de 
aervic;ol a comunidade a candiçlo fundamental. ""sine 
quu mon'". 6 a boa qualific:açio de ~eua docentes. isto f:, 
de ci~nti5tus. literatos e humanistas de bom nível 
cultural. que façum da docenda uma finalidade de vida, 
embarcado!! cm proa:r~t~~~as de pesquisa cientifica e de 
criaçllo de pensamento uri&inal. Univenidades 
oons1rocm-sc com c:irebrus e nio com ediiTcios ... 

Com rel~u ao mercHiu de trabalho para o &el.or 
mtdi«J um esludo publicado pela revi11a da a!IIC)Ciaçlo 
MC:dic-.a Brasileira, em teu volume 25. n' lO- outubro, 
1979 - o Profe550r Jair Xavier Guimaries, na ocasiio 
Diretor da Elcolll Paulilna de Medicina - ad•ertiot. que 
jd havíamos atinaido a proporçio global 
m~dh:o;lmrulante (l/1260) ooliiÍderada aaJiofaJória de 
a.:ordn com ua padr6n rec:omendadc» pela Orpnizaçio 
Mundiul de Satide. Embc.ua f01se um dado conhecido 
rela CC)mUnidade de ticnicos envolvidOI na Arca de 
rcc:ur'SO!Ii humanos da sallde nada foi reilo para reorientar 
a cunlin&en\t que procun. iqreu11.r nas escolas mêd.icaa. 
Asravandu estu siluac;lo temos qur levar em 
considtraçiJo iii áreas de concentraC'io deslu 
prufiASionai~~o- na oca111iil.o em que este trablalho foi feito. 
o Riu de Janeiro rOMi.ulu. um I.Upetá.Yit de 6.l7S m6dicos. 

A fa1ta de uma polftic:a de intcriorizaçlo, atravts de 
incentivos, doa profissionais da saddc IJCfOU o IHOCCUO 
de concentrll;io em ireas npecfficas e o conseqüente su
bempr..,. Um P"''rlma que poderia ler corr;,ido eJia 
11i1uaçio teria 1iclo o pnv-saúde- pro,pama nr.e. boi· 
cotado dade o inicio. principalmente. pelo c:omplc:KO 
hospitalar privado. no no110 Pafs predominante sobre o 
oetor p6blico. 

A irea de peoquisa dentlr..,.t...,ol6gi<a, outro eam
po de abiO!d.o de mio de obra univel"liltria. nlo tan 
creseido proporcional lls necesliidades brasileiras. Este: 
!ICtor pode muito bem ser uvaliado pelas palavru do pro
feDor RoJI:rio Cerqueira Leite. ao coordenar debate 
promovido pelo jornal Ftlllto * S. Pulo aobre o apoio 
oficial A ciencia no Brasil. 

"Em primeiro IIJiar. o apoio à cinc:ia,l pesqui11, tra
duzindo em peroentuais do I'NII (Produto Nacional Bru
to}. coloca a BrasD nurna posiçlo de dsvantagern em re
laçiio 805 ptliles industrializadDii. Estados Unidos, Ale
manha. França e Inglaterra apte~entam percentuais cm 
torno de lo No do PN 8 aplicados em pesquioa. O Japlo 
chega a quase 2,.. O Braail. de acordo com dado1 do 
próprio CNPq, •!suma coisa em torno de 0,6'1-. ~ um ra
tor 4 ou 5 ... ., maior de atenc:ilo 1 peoquloa noo palsea 
chamados lndw;trlaliJ.ados, em relaçlo ao Brasil". 

Finalizando. reconhecemos a existl:ncia de um proble
ma imediato: farmac!ulk:o e bioqulmi.:o, hoje restrito a 
um problema de mercado de lrabalho. Problema que 
nl.o é ex.clusi'tu destn dois ~etota profi,;sionais e sim ae
noralizado no aelor sallde. Reconhecemos. tamhim. que 
nio seriiu 1omen!c- diJf'OIIiljvos legais que .solucionar lo" 
problema 6 o momento de 5e procurar um eaminlkl 
maior. em todos os sentidol. e q~ eja fruto do coMento 
de Iodas as panes en,olvida!ll- MiniJláio da Saúde. 
Minist&io da Educaçlo e Cultura, Ministêrio do Traba
lho, Farmaci:utic<M e BioqulmiC05. 

Concluindo,. na impauibilidade de encontrar uma ao
luc;;ão mc:lbor A luz no substitutivo onr cm CA'ame. nos 
termoR do art. 164, inciRO IJ proponho que. sob a 6gidc: 
desta comiuào, no menor prazo poasfvel sejam convoca
dos. conjuntamente. repreiiCIItaniCJ dos Ministl:rio1 da 
Eduoaçllo e C'ullura. do Trabalho, da Saúde: c represen
tantes dos Conselhos dor; BiomêdiC'os e Fannaduticos. 

S6 assim encontraremos um novo projtto de lei, co
mum a tudOii os sclol"ft, e que podeni tramitar em cará-
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ler de Urséneia nata Cam. Esta n01 parece a melhor so
lução e. tenho cert.Cia, que a travá dela serlo abertos no
YOI caminb01 para a Saúde e Educação no n0110 Pais. 

Proponho ainda que, a comiaio requeira ao plenêrio, 
nos termos do anilO 370, incita 11, o sobrcltamento do 
referido substitutivo. 

OS&.PRESIDENTE(MArioMaia)-Anleldecolo
car em dlsc::usüo o relatório vou ler 01 artigos citados no 
RcsimeiiiD para ,. Sr>. Senadora tomarem <m~bec:i
rnento da lei em que 110 bueia o Rdator pan dar o seu 
pa~Ket e pedir o sobrestamento de refi=rido sub•itutivo. 
O RolaiOr diOu o arL 164, inci10 11., )Iii. 72. 

Das Dilisinclas e Consulta• 
ArL 164 - Para elucidado de qualquer matiria 

aujelta oo ... mudo, poderio as comiuileo: 
I - propor ao Senado: 
a) a convocação de Ministral de Eltado, 1101 

termos do dispoato nos arts. 418 e HBUinta: 
b) a tcalizlu;lo de dilistnciu: 
11 -10liciw o parecer ou a colaborac:ilo de 

qualquer 6rP,o de outro Poder. de autarquia ou 10• 

ciedade de CCXJnomia mista, 6QP1o cukura!, iDid
lui;io de ulilidade pllblica e entldade particular. 

e a primeira parte. do aniaJo, eitada na concluslo da 
impooaiblHdade de 10 enconiJar uma M>luçio melhor à 
luz do sublaitutivo, ora cm exame. E. para o IObresta
mento, dia o art. 370, pis. I :10: 

Do SobreatamcniO do Eatudo das Proposiçi!eo 
Art. 370- O eotudo de: qualquer propooiçio 

poderi. ser sobntltado, temporariamente. a requeri· 
menlo de Comiloio ou de Senador, pera quardar: 

I - a decillio do Senado ou o a111do de Comis
sio sobre outra propo~içio com ela conexa: 

Z- o resultado da difisfncia; 

Coloc:o em dioc:u11io o parecer do Relator, que 6 iD
c:onclusivo. ainda, mas pede o andamento do projeto '"li• 
1ustado, temporariamente., a fim de que dDiJS!ciuiiCjam 
feil .. e eonsultadoo6rsios do Minist6rio da Educaçlo e 
Cuhuro, Minist~io do Trabalho. os farmachlico
bioqulmi:oa, Minilll6rios da S.6dc, enr.m 01 ólJios en
Vot.idol. 

Eati em dio<us&io o projeto. (Pv.uu.) 

O Sr. Ahalr Pllle - Sr. Preoidente, - a palavra 
para dist\\\ir. 

OSILPRDllDENTE(MúioMaiaJ-Con<llldoapa
la'llra ao nobre Senador A1mir Pinto, pan discutir o pa
recer. 

O sa. ALMI& PINTO -Sr. Preoidento,116a eatatn01 
diante de um atudo exa.uativo, Feito pelo Relator, o 
nobre coJesa Claudionor Roriz. e S. ht não consesuiu 
chegar a uma conc:luRio. rsto me faz lembrar. se V. Ex• 
tem canbecimento. de uma hist6ria que se passou. hl al
@Um 1cmpo, com o Deputadoo Josio Maria Alkinim. Clto
gando.. CCJU fe~ a JUB terra nutal, Minas Gerais, IOJo 
aprox.imou ... e dele um rapaz dilendo--o seu afilhado, e 
dcsr"IOU as suas la.mllrias: .. meu padrinho, eu estou numa 
situaçà.!J muilO dificil. A minha CSPIJSB estA esperando 
crianc;ll. eu estou inteiramente desprewnido. t queria 
que V. Et•. meu padrinho. me ajudasse a enfrentar essa 
1it.uac;io dillcil. que ora estou sentido pesar sabre 01 
meus ombros". 

.. E Altimim respondeu: Ora meu filho. voei. que es
perava isto bâ 9 mtlel'. ati desprwenido. quanto mais 
eu que atou ~&bc:ndo agora!" 

! o nosso ea111o. O Relalor, que leu sobre o assunto e 
fez um lrabalho que. vamN dizer ulim. 6 quase anto16-
aico. não con5equiu dad01 conclusiv01 e propõe mcc:tidas 
is quais eu aCI"CS!o.'tnto uma consulta ao Minilt6rio da 
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~videntia Soc:ial, que, de!il.a d'u daquela maneira, ati 
envolvido no serviço m&lico. Acredito que aia o me
lhor caminho. 

Eu quero ser sincero: 10 eu foliO votar hoje, eu votava 
contra o projeto do Senado, porque eu tenho como m&
dic:o, de me basear no parecer da Comis&io de Sa6de da 
CAmara Federal e no parecer do departamento jurfdico 
do Minisdrio da Sallde. Mas eu não quero fazer iuo. 

A ntces5ârio que nós nos instruamo•. porque t um 
projeto que afeta duas elas• importantea. Somos, aqui, 
4 midicos. Apenas o Senador Marcelo Miranda, nio f: 
má:lico, 6 ensenheiro. Nós ubemos das dilic:uldadea. 

Estamos vendo a situaçlo, dia-a-dia, tomar-se difldl 
em todos os campos da medicina. Hoje, niio tanas mais 
o médico de famllia. O rarmac:!utico mamo - como 
bem disso o nobre Senador - ~ vendedor do taloo, do 
pente. de sabonete. Est.i praticamente (ora da 1ua piOfis
sio porque o mercado do trabalho evoluiu do uma forma 
tal que os produtos medicinais industrializados tiraram o 
rarmici!:utico daquilo que na~• alcançamos nos nossos 
sertões - V. ex' li no Acre e eu li no meu CearA - a 
manipulação da pornada. do urope. l51o não exi51e 
mais. Hoje, a rannácia apen:u tem o nome, Jklrque a rar
m.S.cia pode runcionar tendo apenas um rannac&utico 
responsivel. 

Acho então que IC deve ouvir os Ministirios da Edu
taçlo, da Sali.de. e do Trabalho. bem como a Previdê'Jcia 
Sooial. 
~ e~te o meu ponto de vilta. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDE."iTE (M.irio Maia)- Condnua em 
discussão o para:er. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Ga
delha para discutir a parecer da Comissiln. 

O SR. MAJICONDES GADEUIA- Sr. Prosidonlo, 
quando emiti minha opinião sobre esta matiria naCo
misdo de Con11tituiçiio e Justiça, como o farei agora, 
nio a111umi uma po&içào contra ou a ravor de farmedu
ticoa ou biomklieos. Procurei interpretar o ponto de vis
ta e o interesse de uma terceira entidade, a llnica que me 
compete representar nesta CaSll, que 6 a sociedade brasi· 
loira, cujas aaccssidadcs são o melhor crit6rio para um 
jurzo de valor sobre casa matiria. Entio, procurei res
ponder a alpm .. porgunw oimpla. Que docislo con
sulta, efelivamcnre, aos inzcresa da Naçlo ne~~S pol
mica toda? Onde esté o interesse da comunidade, em 
funçio dali atividades e do mercado em disputa? Estari, 
realmente. o Brasil necessitando de uma nova calegoria 
pror-sional para exercer anlli~es cUnicas, ou u duas, 
que sempre estiveram neue' mister, estio se desincum
bindo satisfatoriamente? Existe alguma queixa da socie
dade c:om relação ia anAlisei que estão sendo processa
das. quanto a fidelidade de rcsultad05, quanto a melado· 
losia, quanto a natureza dos procedimentos exercidos? 
Em caso nesativo.. que vanlagem, que utilidade tocial 
haveria em se inve!iliran mais os nossos escassos recur
sos pa.ra a fonnaçlo de um novo tipo de profissional, 
para ocupar, especificamente, wna 6rea que já esti mui- • 
to bem servida? Nesta hipótese, haveria alternativa para 
os biomidicos. para os profi11ionais de Ci6ncias Biol6si
cas, modalidade m6dics'? 

Sr. Presidente, examinando, exaustivamente, esta 
questla, eu seria negliseniC se nlo disseS&e, aqui, c:om 
toda. a rranquera, o que acho que 6 certo nesiC caao. Te
nho a impressiio de que a1 atuais categorias, rMdicos e 
fannaciutica&, estio respm~dendo. satisfatoriamenle, a 
demanda no Pais por 5ervic;os de anAlises cllnic:o
laboratoriais. Como mbiico. cumo polllic:o, como obser· 
vador da eena naeional, nlo tenho encontrado reiistl:n· 
cias ao trabalho desses profissionais em nenhum actor 
desle Pais. tanto da comunidade: '-'ientífia1. quanto dos 
usuiirioti d\l servU.,"\l. 

DIÃRIO DO CONGRESSO JlõACIONAL!Secào III 

Acredito, Sr. Presidente, que: se nós criannos. se nós 
consagrarmos a an61ise clfnica e uma nova caLesoria pro
rassional. nós estaremos instituindo A. maneira das super
populações, em meios confinados e ex(guos. uma espilcie 
de canibalismo profi1sional que nada acrescentarA 101 

interesses do Pafs a nio ~er conflitos, dispuw e inquie
taçio. Esse mercado tende a 1e mtreítar. cada vez mais, 
como bem disse o Relator, o nobre Senador Claudionor 
Roriz. à medida que rorem tendo pleno uso os auto 
análises, cada vez mais sofisticados e que realizam, sozi. 
nhos, um sem n6mero de procedimentos. Nlo sisnifica, 
em nenhum momento, contestar a capa.'-'idade dos bio
médicos para realizarem cumes clínicos laburatoriail. 
Não disc:uto ale aspec:to como niio discuto, tambbn, a 
capacidade dos mf=dicos e farma~ticos para realizarem 
esse tipo de anillise, como não discutiria a capacidade de 
qualquer oulro profissional da Ara mmum de sadde, 
das eiinclas da vida, veterinirios. odontolôgos, enfer
meiras, nutricioniSiaS, de~de que lhes rosRCm atribuldos 
um determinado n6mero de carsa~ horârias em cenas 
disciplinas e o e1tâgio em laborfltorio. Afinal de contas, 
silo lrab:llhos relativamente 1ingclos os que se procedem 
no laboratório cllnlco para o WIO corrente, para a prli.tica 
do dia-a-dia. São contesto eua capacidade. O que me 
pera:uniO i: ande C5tA a racionalidade, onde esl6. a lógica, 
onde estA a fUncionalidade de uma decisio de55a nature
za. de nós afro~Jarmos prur11ilionalmcrue, CJ:erccndo 
par-o~lelilmo de alividade, num circulo estreito ejti ell.tre
mumente delimiludo. 

Por outro lado. em nenhum momento, conte~lo a ne
ceSRidade, a utilidade, a imporlãncia da profissão de bio
m6dico. Considero e-.lremamente importanle o biom«ti
.::o no dia de hoje. desde que a biomedicina seja o &eu ob
jeto e desde que ostilularc:s sejam efetivamenle biomé:di
cos e não analisms clfnicos. Hã uma cari:ncia enorme de 
biomálicos neste Pais. O que lamcntaveJmeniC nlo ocor
reu, ali' aJ!Ora. foi umu deliniçlt> precisa do que eja bio
m~dico. O 5eu campo de atividades lende 11. se expandir 
ex.truordinariamenk: e até antevejo, Sr. Presidente, que 
nós teremos diversos nfveis de sraduação em biomedici
na e leremos diverliBS especializações e subespeciali
.zaçi;a. O acompsnhamenlo da nova ciinc:ia b o pape.la
pec(fico do biom6dico. o biom6dico é o homem que raz 
o acoplamento entre ciencias exata~ e a medicina que. 
aada vez mais deixa de ser arte para 10 tornar. eretiva
meniC, ciência. O hiomé:dico é o que dA o suporte tecno-
16Jico A ação mklica, ~ o que lida com IOda ..,. paral"or
n.S.Iia surgida com a nova ciincia. 

Na prAtica, do que f; que estou falando? Eu estou fa. 
lando que h A um campo de trabalho enonne, do qual o 
Pafs precisa, desesperadamente, e que nlo estA sendo as
sumido por aqueles que. eretivamente, deveriam assu
mir. Entendo que 6 um campo que nos custa dh.·isas. en
tendo que nos cu11a moeda rorte para um Pais numa cri
se cambial crescente e que. asara mesmo. veda ate: aos 
seus turislas o direito de comprar mais de 500 dólares 
pura viaaem, )JHra nio cilar o quadro aeral de df!riCit 
cambial em que ROR encontramos, de desajuste na ba· 
lanc;a de pagamentos e de endividamento externo de 90 
bilhaos do dólares. 

Ora, a Medicina progrediu li rora, esti progredindo 
todo o dia c: proaredirâ, inevitavelmente. inelutavelmen
te, queiramos nós ou nio. os que se encontram nesta aa
la, queiram OU nio os rarmatiuticos, 01 biomklicos. A 
Medicina evoluirá. cada vez mais, num rftmo sempre: de 
acri:.:irno, de complell.idade e de cientincaçlo. Aqui. no 
Brar;il nós ji temos téc:nicas de uso corrente. que seriam 
do domlnio do biomé:dico. Nós temos, por exemplo, as 
que j6 estio citadas em lei - cuidados com o banco Ue 
sangue, ele. Mas nós temos, tambbn, a hemodiAiise. nós 
tcmo5 a a•istencia ventilal6ria, nós tcrlamos os bancos 
de ôrglos para transplanles, oa biomateriais, os diver'SOI 
urttratos para implanta. e, 1mbre1udo, os computadores 
para o uflo m~dico. 
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Sr. Pre5idente, nio e!ltou querendo avançar muito nes
te upecto, porq11e as pc5saas como;:am a pensar que es
tou falando em tiCÇà,, cienllfic.:a se eu dioc:r que precisa
mos de pes!iUaleapecializado para operar leisen para uso 
m&IK."', ma1 queria me fiur. pelo menos, em dois j'OD· 

t011 ou, pelo menos, na pane de informática. Esta área 
tem crescido l!ifiusladonmenle. A Mediclru~ "tenta 

ilh:orpor6-la cada VC7 mais. Nôs nio vamos poder mais 
viver sem compQtadores e dentro de poum tempo. será 
considerado erro málico a nio consulta a um computa· 
dor para efeito de diagnÓRtico diferencial. Ora. nio h.S. 
pessoal espa."ialilado nesta drcH, Ou o m~ico vai ter que 
reei'-' lar, vai ter que voltar para as cienc:ias bisicas. estu
dar de novo, ou n61 temo1 que tn:inar pe~sous para CRRC 
campo. 01 transplantes, na ordem do dia., sio uma nc
ce55idade emergente. ooisa do dia-a-dia. Sr. Presidente. 
V. Ex• viu :~~ora que o lNAMS5u5pcndeu a heritodiAiise 
e mandou substitui-la pela diAiille perinlonial continua. 
com ris.::o muito sério para. pelo menos. 6 mil e 200 re
nais cNnicos exi5tente no PaíR. com problema de insufi
ciencia renal, de anliria ou de olig6ria.. etc. Por que sus
pendeu o J~AMPS? Porque: a heroodirilise E um trata
mento carluimo e cu5ta. pelo meno5, I milhão de cruzei
Ns paC'iente;mr~. Qual a ahernativa RCR!IC campo? A al
ternati .. ·a ~o trnn5plan1e renal, transplante de individuas 
vivos e transplan1es de rin5 de cadiveres. Acunleee' que 
n65 niio Zenw5 banco5 de 6rglo5, aoonle&."t' que nio te
mos pe!i50al lreinado nesse campo. acontece que Lem011 
uma ma enorme de paciente5 e~rerando por um rim que, 
indu5i\"U, ~ negociado de fnnna vil. anun~.iado em jor
nais, como um rnecanismo de superar uutro5 problemas 
de ordem social. ~és não lc:mOf, enrlo. banc-01 de ór
sios para uma tomada de posição imediata. A decisão 
de Uliarmos rim. de cad:heres. neste ca1o, estaria sujeita, 
tambe:m. ao gruu de celeridade com que n6s URBrfamos 
esliC rim. nlo sá com a fixaçlo exala du hora da morte do 
Jlll<ioniO, !lUIS, lamb~m daborar • lipagcm rwular do 
d011dor e do ro::'--ptor em curtf55imo pra1.o. Isto inlensiti
ca a n~cs1idade do uso de compul.adures. Et5e5 compu
tadores precisam ter um conjunto de dados em nfvel na
cional. inclusive interlisados com outro5 palse11, pura que 
pudbsanos ter. aqui, o õrsilo eu lu oferecido por outros 
pafliCs, de acordo com as nca:ssidade5 e com a tipagem 
fi•ular e san,:Uinea do paciente que vai receber. 

Estou imaginando coiw. Sr. Pre5idente? São, isto jA 
estA sendo rei Lo no Brasil. Ainda ontem, o Brasil enviou 
córnea para a Arpntina. Esse campo 1e111 aplicado não 
só na arte médica. na prluica médica diAria, mas, tam
b!m, na área ind6strial e na Arca de pc:squisa. N65 preci
samos criar uma industria neste setnr que evolui verlisi· 
nosamentc; do contrário, estaremos c:ondcnados a ter 
que pqar royalrlrs e. permanentemente, fica.nnos n01 
queixandC) de que as potê:ncias CRtrangeiras nos mwa
cram, de que as economia1 centrais n01 ell.pluram, n01 
espoliam e que elas ficam cuidando a parte nobre, inte
lectual e limpa da produçio, criando patentes e kM"" 
how. enquanto, nós. aqui, sujos de gruu e terra, lic:a· 
mos cuidando apena5 do setor do primário e R«Undário 
da produ~ão. Sr. Pres.idente, não estou inventando nada. 
l:stas coisa11ji aaão sendo tratad1111 no Brasil. O que eu 
tenho. aqui, em minhas mio5, i! um resumo do Sl!timo 
Congresso Brasileiro de Engenharia Bioml!dic.:a, que foi 
realizado em 1981. Hã pelilt"'BS que isto~ uma necessida
de premente. urna neccs111idade urgente e que vêm lralan
do de•c problema há muil.., tempo. 

A biomedicina compuru.. como disse, vârids especiali
dade5, várias suhespe.::ialidades, vãrios nfvei1 de ara
duac;io, que vão desde o que na literatur111axanica eles 
ch•mam do Blom .. col Toaoloclo at~ o Blomodlcol b
IIDftrl •• Dentro deRRe campo. tanta no apoio à prátiaa 
direta çomo RS! çonc:epçàu c dCRCnvolvimcnto de novos 
produtos para a indústria, hú um C"d.mpl)cnormede rron
teíras virtualmente limitada5 para a ucupaçilo pelos nos
sos jovens que, lamcna.avelmenle, não sei por que razio 
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111tio aendo condenados a inare•arem, aclulivamentc. 
no ICtor de anAlises clfnicas, o que con•idero. 1imple• 
mente, um absurdo. para nio usar outra palavn.. Veja V. 
Ex• o que Foi discutido ..... eo .... ..., de 1981. Só, lU· 

ma riam ente. só o rndice para V. Ext ver que estamos pi .. 
i8ndo em terreno concreto. E1~eji t: o 8•Congnuo e foi 
em 1981. Tratou de aplicações de micro«~mputadora 
- isto foi um capft:ulo do temârio. E tanas: "'Micro
computador para an61ile de sinais de Ou~r.o sangOineo e o 
tempo real~ Sistema m\cro-computadorizado simp1cs 
para a análise de experimento e perturbação sináptica de 
neurõnios auto-riL-o, etc. Depois vem a parte de biome
c&nica- ~um outro caphulo. Estudo da c:inemitica dos 
membros inferiores, etc. Depois wm o Controle e Simu
laçlo: modelo eletrônico para o estudos da açiio do neu
rónio para sinipce. etc. Hierarquia de controles biol6si
cos; campos de c:omputaçio: computaçio do campo elõ
tric:o intranuclear: avaliaçio quantitativa de proceiSOI 
patolóaicos severos; estudo da sensibilidade bacteriana 
por t'utocolorimetria. Na parle ed.uca.ional, vem a discu
sUo dos currfçulos de preparaçlo. Acho ati~ que o nobre 
Relator deveria consultar, nesse aentido, tambf:m, os 
currfwlos do COPE. Outro aspecto: elctrodos e transitg.. 
res - transitar capac:itivo para a mediçlo de RUKOI 
aéreos. desenvolvimento de modelo eletrônico e tranaitor 
de prasão. Na parte de instrumenta~o. um siatema de 
transmi5Rlo FM de elet.mcardiografia, por via telef6ni· 
ca. Sio coisa.~~; que estio sendo e~tudadas no Brasil e que 
terão o uso corrente dmtn= em pouco. 

Projeto de radiotelemetria pura e1etrOC"ardiograma, 
video-feedback para 015 prl!iudicados na audição: estudos 
de mCtodos nio invasivos do uame do aparelho eardio
vuc:ular; medida não invasiva do Ruxo aótico; 6rgilos 
anifaciai:!ii e biomateriais. AI vem um capitulo exten&a, 
enorme. sobre o material,aobreos artefatos, etc. Depois, 
tecnic01 experimentais: detecção imuno-ahsorvente e 
imuno-camplexo especifiCo, com a doença de Chqas, 
etc. Utra-som, ultra-sonograrJB n6s estamos importan
do, agora, equipamentos nesse sentido. E vem uma s!rie 
de outros painlis. 

Qual a imponlncia disto, Sr. Presidente? N 6s chegare
mOI, um dia. a ultrapassar esse terra-a-terra de lidar ape
nas com doença de mwa. Eu me pergunto por que as 
P""'""" vão 1 Clevel•nd f82er ponte de safena. Seri que 
os cirurgiões de IA silo melhores que os no11101? i'"lo. O 
argumento que se usa i= de que hi uma estrutura m~dica 
e paramédica que dA sustentaçio à açlo do c:irurgilo 
que, em nenhum momento, ~ melhor em qualificaçlo 
que os nOISos. No entanto, as pessoas se sentem mail se
guru porque hrl. o raopaldo dessa estrutura que &cuidada 
por biomCdicos e por outro pessoal pararM:dico, inclulii· 
ve ena:enheiros eletrõnicos, que panicipam deiiBI equi
pea. oa que cuidam du bombas de circulação extra
corpórea. V. Ex• citou bomba de cobalto, citou 01 ac:ele
radorea linearea. HA toda asa aama que preciaa e que 
deve ser usumida por quem de direito e dentro de cuja 
concep;lo a profiuio de biomedicina foi entendida. 

De modo que nlo vejo qualquer raz.Ao para que n6s 
venhamos a confundir, como foi feito na Comisslo de 
Conltituiçào e Justica. a biomedicina exclusivamente 
com an61i1e1 clfnicas. Estl IA no parecer do eminente Se
nador A.maral Furlan que o Cmico objetivo do biomtdico 
~ a an61iae clfnica, porque lhe dA uma colocaçlo imedia
ta, lhe dii emprego mais d.ireto num laboral6rio. Ora, Sr. 
Presidenle, R este t o objetivo, nio tenho nada a me 
Ol""r contra o fato de que 05 estudantes de biomedicina 
queiram faa:r an6lilc: clfnica. Se eles foram induzido• a 
Uno. ae elas foram convidados a ir, se as portas foram 
abertas para que eles exerçam a anAlise cUnica, 01 que 
entraram na Faculdade estio garantidos nas~e aentido. 
Sane ponto. caa emenda &uhstitutiva da Cilmara à01 
Deputados t extremamente conciliadora porque garanle, 
indusive, aos que vlo se formar, ainda. daqui hA quatro 
anm, esse direito que foi fruto de um acordo. que foi fru-

DIA RIO DO CONGRESSO JI!ACIONAL (Seçiio lll 

to de um entendimento entre partes. O que estamos dis
cutind,, ~o futuro das pe550as que, ainda, nem ingresu
nm na Faculdade, 01 que se encontram. qota, no ae
(!Undo ,rau e que nilo fizeram qualquer opçio. Se CUIII 

querem fazer anllia~e c:llnicu. entio n61 temos •s Facul
dadel de Farmácia. BK faaddadcs de Medicina que lhe 
dlo aae direito. F: s6 fazerem o vc:stibul•r para medicina 
e para farmllcia. Deve haver aiJuma razio por que esse 
(uturo promi1150r HOS hiomáJÍCOI, mi OUtNACampo!l, es
leja. sendo Mo eles esoondido. A a-edito, Sr. Pmidante, sin
ceramente, pelos ndmeros fornecidos pelo Relator, refr
renta& 11 inve~timcntos em pe5qui111 no Brasil, que. talvez. 
haja alguma çorrela~o nesse aentido. E11es nómeros 
ainda estio muito pobres. Dtvo dizer a V. J:x• que uma 
16 empra~a de porte m~io. nio precisa~ ser muitet aran· 
do. 

Acredito que aa Faculdades estejam d•aparclhadas 
pura esl• choque, que nlo 6 maia do futuro, 6 do preoen
te: as raculdada não tem condiçf,ca de orerecer ase tipo 
de treinamento. Mas Rio hl nada 1\Bfll que se Ctl!WB um 
enlace. niio hA nada para que se faça um interc:imbio 
com out111s escolas. Al(!umas jA. estilo afetivamente pro
paradas. outras jA estio efetivamcnte 1e preparando para 
CMe desano. que eu tenho certeza que a juventude brasi
leira assumirá, e acredito que um biomédico. um estu
dante de biomediL"ida. se sentir& muito mais1ra1ificado, 
espiritualmente. de ter usumidu eue desa.fm do q\lesim
rtesmente empurrar e ftlcorrac;ar o seu ~'lega de um 
campo já restrito e em vias de estiolament,,. 

\\:ada C'IMtante. eu canKidero o parecer do Relator c:s
plindidl'l. um par-.ocer muito bem elaborado. muito bem 
fundamentado. O pa:recer foi muito alentado na pane 
hi!il.órica. E, lam-.-ntavelmente, quando chegumÕs à Ci
mura dCI!Io Deputndo1. '' ana par.sado. n611 tivemos meno!l 
de um purãgrafo para o que açonteceu lXJm o projeto na 
Câmara diJI Deputados. !'rlõr. temo11 17 laudas 110bre a 
evolu.;iio desde o tempo dM. formado dt botica at~ os 
dias de hoje, wm uma discrição minucio11a 110bra o que 
lO i dito e expendido em cada "'Omi!i!iilo. quando da apre
sentação do Projeto 188, ou similares, mas quando che
pmos A t."'llenda, na Cimara dos Deputados, h6 um III
to, hli um hiato, uma espó..ic de um aato, que eu nilo 
consegui compreender por que foge um pouco l yqUen
cia, ao cuidado, ii. minilncia histórica com que foi elabo
rado. Nilo roi dito nado aobra a dia:ussilo na Càmara 
dos Deputados, aobre o resultado da votaçio, onde a 
emenda o~e"·e a opiniio favorável de quase 79'1- dos497 
Deputado,; que constitui aquela comunidade ecl6tica e 
plural, representativa da naçlo br•ilaira, que 6 a Cima· 
ra dos Deputad01. Mas eu acredito que Rja porque haja 
História demais, e o nobre Relator nlo quisase alonsar 
um pouco na~e ponto que eu acho muito impunante, 
que eu acho de uma relevãncia extraordiniria: o que 
aconteceu na Cimara dos Oeputadoa. como foi c:anduri .. 
da a di5ÇUIÀO naquela Ca58. 

O parecer rinal. o voto do Relator nlrt t conclusivo. O 
Relator -pede nova diligCncia. Acho que S. Ex• 11e com 
sabedoria, quando julga que hA e11es aspectos novos a 
considerar. e que nlo foram considerado•. anteriormen
te, nem pelo F.xecutivo. nem pelo Lesislativo: o im111o 
do r-roblema 10h o ponto de vista do interesse da socie
dade. sob o ponto de vi1ta do mercado dr trabalho e sob 
o ponto de vista da,; no!lla!il neceuidade!i reai~o presentes 
t= futuras. 

Apesar de tudo, Sr. Presidente, e apesar de: concordar 
com praticomenle tudo que foi dito pelo Relator, quero 
pedir vistas. ou, pelo manN., se fosse posslvel, um escla
rcçimento do Relator sobre que tempo nós terlamos para 
mas dili,Cnçias. S. t:x• as considera neccssAriu, a au
diõncia dQIII Miniat~rios do Trabalho, Educaçlo, Saúda. 
Tenho a impressão de que, dada a rclcvli.ncia naçional 
desse r-roblema, dad1:1 a dilu.:ullio intenaa que tem omrri
do em tod05 os mei&ll, estu Comiaslio teria condido de 
impur um tempo relativamente cur\a pllm H. diS\.'"U!iKi.o. 
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Quero dizer que. em srande parte, as &uaR preoçu
paç~ foram atendidas pelos subililutivos. quando esta· 
belec:r o pra7.o de UID dias pura que o Conselho Federal 
de Educaçilo venha a fat.er uma revislll, uma ro:ielqem 
e um rerxame dct!l curri~ulo!il rara adaptA-los lls nei.'CSiii· 
dado do merauio. Concordo com V. Ell• num ponto: a 
Biomedidna to umu proliss:.io elltremamente plurari1ta, 
ntrem01mente divcnili ... ,.da. e elu tem que se adaptar, 
tem que rarmar divei"5Cis pmfissionai5 com certas nuan
L"C!i, com certa• direrença!i de atividades adartadas ao 
çhamamento do mercado e 11.5 neceuid:J.des dil hora pre
~nle, que a:rtamente niuJ são as de: anlilise~~ cllnica11, 
onde o Pala est6. muito hem servido e onde nuda ~oa
nhuriam,,s em atropelar mais ainda esta situ::~çlo. Gosta
ria de ,,uvir V. Ex•, como pen1111 orientar, como pensa 
cunduzir. at~ que: possa ter o ~eu pu.ret"Cr conclu1ivo,IICu 
parUL":c:r definitivo, que V. F.x• certamente haverii de pro
rerir. 

O SR. PRESIDE.'Vn 1 Mi rio Maia) - Continua em 
disL'US.'iiln e o Relator ae pfOI'Üe a falar no final. depois 
da muni fe1taei\o de todos 01 Srs. Srnadore5. 

Cam a pu.lavru o Senador Marcelo Miranda, para dis
cutir o p11ra:er do Relator. 

SR- MARCELO MIRANDA -Sr. Presidonte, Srs. 
Senadores. eu não J'l.lderia deixar de npressar. em pri· 
mein' lugar. a minha condição de Engenheiro. e niio de 
Medi ... -o. nestu Comiuàu de Saúde. ~ claro que o enfo
que qu~ eu podere1 dar a respeito dos Jl"ojetos que vim a 
C!ila Cumi1sll.o de Saildc e fru\u da experiklcia que n6s ti
\em,,s ,·umu administrador, como Prc:(eih' da cidade de 
CamJ'I.• Grande e como GovC'rnador do Esludo de Mato 
Oro"'"' do Sul. Oe5ta maneira, romo engenheiro, d-.-,·u 
SC'r maifi pr11Jm4tieo. ou Lotalmente prll{l!mlltica, nl'!lita 
matêrii.l e anuJh,fi-la liDb outro c:nroque. E"m primeiro lu
r:ar, n que eu tenha observado. como Senador de rrimei
ru legi!llatura. no1 corredl'lm do Senado t=ed-.-ral. i: eslill 
imensidão de estudantes qur 1aem de 1uas cidades, e 
••êrm ati' Brasfiia para perL-orrer 05 gabinetes dofi repre
sentantes 00 p,wo hr11.5ileiro. truenOO oonsigo 05 seus 
p11rt.owres, as sua:ii inrormac;:õe• para que possamos tomar 
~.:unhedmentn de um lado e nutro do rroblem:J. para que 
possamos ft,rmar o nass&' pen1amento a respeito do que 
acontea: hoje cum us espedalidad·!!i de FarmAcia e Bio
mêdiCM no Bra!lil. 

Eu diria, comu Senador de primeira legislatura. que. 
se: o Cqres10, 5e o Senado Federal tive5SC a prerrugati· 
va de da:idir 1obre assunto ... "'rno este que n6s estamos 
naminando, quando vemos lll estudante5 interc:I5Hdos 
nu ma\i:ria fiCI'COn"endo os corredores do Con1raw e do 
Senado. niio teriamm que aprovar decrelos oom os que 
somos obrisados a votar, a cada dia. sem uma pe!ii!Oa !IC· 

quer a n01 cobrar, a nos pedir, a no!i solicitar, a nos dar 
informae&"!i a cada pa150, a cada tramitação. Hoje. n6i 
111entimos que eue povo, agora representado pcloa estu
dantes, sabe que existe um Senado Federal. 1::!, dL."Sla ma
neira, pragmaticamente. cu aOJtaria, depois de ouvir o 
pan:o:r do n0110 c:omp.~nheiro. O Senador t•laudionor 
Roriz. hi1toricamc:nte bem elaborado, fazendo uma 
anflli~e profundu: dt.opois de ouvir o dobre: Sen11dur Mar
condes Oadelha. que: fez a re5triçilo que lambem eu faria, 
relativa à tramitação na Câmara dOA Deputados, deste 
subltitutivo do Deputado Euclides Scalco, o que traria 
um rouL'"Il mais de conhecimento. 

Eu c:hegaria a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadora, 
que U'i esluduntes do Brasil, de Farmácia ou Biomcdici
na. estteram uma dec:i&ào dos Senadorea da Repilblica:. 
sim uu nilo. Querem os hiomf:dicos. de aoordo com o 
prato que pmsuem pafll dc:cidir. julho de 198.1. que jA 
pauiJu, querem saber, aqueles que pretendem ingrCliliar 
na5 escohu;, quttl a opçilo que fario. Aqueles que querem 
razer análises clínica sc:rào hiomf:diC05 ou farmatiuticos'? 
Ou serio mé:tli~.:us? A opçlio tem que ser 11. lu1 do que 
edste. c. à luL du que cx.if.te. a: pro.:isu que n6s Senadora.. 
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dCC"idama.'i o muis breve po111ivel. Ac::ho que ouvir o Mi
nislf:rio da F.ducac;!lo, da Saúde e do Trabalho, apecifi
c:umente do Trabalho, quando nós sabemos que o Bra5il 
viYe umu eri5e de subempregos ~em precedentes. cada dia 
muis aumentando, seria chover no molhado, seria vir 
uqui ouvir a H-plicaçilo de que todos os campos de traba
lho enio diflceis e que não exi&te iunprciCJ para a maio
rit• dos rormadoa., eomo nc:ou provado e dito aqui no Re
hn6rio do nobre Senador Claudionor Roriz. Ouvir o Mi
ni!lilérin da Educaçio? Nós lemos pa.recercs, tanlo de: um 
ludo ~o.'Omo de outro, dando aos rarmactuticos pelo_..... 
alm que tem, a condição de exercerem anAlise labora
torial, assim como aos bioquímicos. V~mo• ouvir o Mi
ni,;tirio da Edu~o:iiÇli.O dizer que eMeS ...,. .. _ aeriio 
mudado5, nu ruturu·,, l:nliiOt nio ~~:remos nós, atravb 
deste projeto, quc vamos dizcr se fiçaremos com o curso 
de un61isc qufmica dentro do curso de rarmkia ou com 
us biuqufmicos. Teremo5 que dar uma dcc:isio, é isto que 
e~pc:ram pelo que vi e ~enti dos atudantcs brasileiros de 
Fannicia e de BioqufmiCII. 

Eu votaria eloJiando o parecer do nouo Senador 
Claudionor Roriz. mas ante a neceuidade de ouvir aque
ICR órgios citad01- e n& 111bemos o quanto~ difkil 
marcar data, cam na esludantes raaomando Mauu cida
dc5 ou permanec:cndo em Brasnia, para perc:orrer, nova
mente. O!IJabinetes. sou contra. Votarei contra a convo
c.u;ão. Acho que. pela condiçlo que tenho, de engenhei
ro. pn11uo elementos suficientes para votar este proces
*'· Elos:io a exposiçio feita pe-lo nobre Senador Marcon
de!l Gudelha quanto if11 atividades que podem Hr dadas a 
cuda uma du cla55e5, aos biomidicos e aos rarmac.i:uli
CP!i. ma1 o meu voto aer6 contra. 

O SR. PRESIDENTE (Milrio Maia) -Com a pala
vra o nobre Relator, Senador Claudionor Roriz. 

O SR. RELATOR (Ciaudionor Roriz) - Sr. Preoi
dente, nobre Senadores. infelizmente não pude dar me
lhor aclarccimento ê matf:ria. mas o companheiro Mar
conde5 Ciadelha o fez melhor. Peço aos companheiros da 
6rci.l de !IHC.de: biomálicos. rarmactuticos e bioqufmicos 
L'l1 lcndum que CSie parecer retrata nlo a tramitaçlo de 
um projeto que começou com a Rcvoluçlo de 1964. ma.• 
u quc é o P..lis. hoje, no dia em que vivemos. 

E!ilamos ucoslumadOIIi, nesta CaiiB, a receber do Exe
cutivo todu Wi mat~rias. nu quase todu, sem uma con-
5ulta de h115C, como a que atam011 tralando hoje. Per
ponto 805 mais antigo5: quem roi consultado quando 01 
tril Ministros solicitaram a criuçilo. em. 197S, da Biome
dicina? 

Nnle projeto. que estA sendo dirigido, at6 hoje. pelo 
F.ucutivo. nn hora nenhuma vi referi:ncias a consultas 
J'C'IJ'Uiai'C!I ou de quem quer que ICja; ~ja do cliente, seja 
do1 profissionais. Acho que n nobre Senador Marcelo 
Miranda estA. certo. Apenu ac~dito que t muita I'C!Ipon
lllbilidade para O!i cinco Senadore!l, que aqui estio. dizer 
um sim ou nln. Eu não direi aim nem nlo, porque nlo f; 
compcténcia do Scnado. du maneira como esU. tramitan
dn ma mattria "" dia de hoje. d1c1ar a uma conclusilo. 
N65 pm:i1amm m;pnn1ahili7.ar, perante esta Ca1a, 01 
que fi.t:crum trumilar esu: prnjcto: dcvemo!i chami-lo1 
aqui, para que e~ta ComiMi\o de Salid.:" do Senado assu
ma a respnn!lahilidade de dirimir e re!IOiver Cite proble
mu. ma!li nilo paliativamente. F.starA re501vido o proble
mu, AC a!l!lim agirmw. Um lado se scntc prejudicado so
cialmente, se ~ente prejudicado tinanccirumentc:: o outro. 
acredito que nlo 1airâ vitorioiO, porque continuarA onde 
c!ltâ. N65 eoncordamo5, em quue tudo, com o pronun· 
ci:tmcnto do menos de que nós tcmt'l.• que trazer os I'C!Ii

ponsllveilli aqui, Senador Marcondes Godelhu, menus 
com u recusa de para que junto li repruentaçlo das dual 
profi55Ões !ICja debatida ne5ta. Ca!la a mancira de se solu· 
cionar o problema. Temos umu abcrlura, podcmo!i evo
luir, e o Presidente da Replihlica diz que o polflico tem 
que auumir. F.ntiio. ~ uma maneira de nós trazermos 
aqui 3 nu 4 !ICIOI"C!I. J'arn podermos cobrar. para poder-
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mos entender o por que de um projeto api'CICRtado no 
dia 3 de setembro de 1979 e um outro projeto no dia 11, 
oilo dias depois. N6s nio sabemos o por qui: di!lto. N6s 
wmos saber se o Minist6rio da Salide tem condiç6al 
pura a interiori7.açilo da Medicina. para dissolver a mio
de-ohra:. vamosl8ber se o CNPq, ou outro bqlo que 
p011u ser cham11do aqui pode nos dizer, no setor de po
quila, o que o biomtdico pode razer. 

N6!1 tcm01 num primeiro lance, uma claSBe de biom6-
diC05 que nlo tem nenhum ramo exclu1ivo. porque ciàl
cia qualqurr um pode fazer como ser proressor, entrar 
para o mqist&'io. Entlo. pergunto: por que chamarmos 
ii raponsabilidade 11 parta e aqui ntudarmos, dentro 
de uma vido ampla, a reformulaçlo que este Pafs prcci-
51, ~~eja na Arca educacional. seja na Arca do trabalho ou 
no campo de saiide. 

Quanto 6. tramitaçlo das diligencias junto a01 trb ou 
quatro Minilltrio"- colA ligada, dinlamontc. a u,.encia 
que nós temos. Poderemos convocar no menor poulvcl 
prazo jA que tem01 condiç&s Jea;ais, u duu parlei que 
enviaram suas reprcaentaç6& Vam01 ouvir o que 6 que 
o estudante peniB, vamo• ouvir qual f; a perspectiva que 
tem o aluno 10bre o que vai ~~:r feito, profillionalmente, 
daqui a quatro anoa. ou imed.iatamente. jl que ela stlo 
vivendo. hoje, ilegalmente, porque a lei tinha prazo ad 
julho de 1983. 

Dentro de!IIIC prisma da realidade bruilein atual, com 
todaJ as controv6rsias entre o Eucutivo e o Leaillativo: 
diante da rcspon11billdade maior que u.iste do Executi
vo quanto ao Legislativo. que eu acho que deveria 11r o 
contrArio. deveria partir desta Cua a iniciativa, deveria 
purtir d01 homens p6blico1 que via at6 as bases popula
ra, para reivindicar. para saber e para sentir, realmente. 
quais do a& nccesRidades primArias ... 

O Sr. Almlr Plalo- Permito-me V. Ex• um aparte? 

O SR. RELATOR (Ciaudionor Roriz) - Pois. nlo 
c:om muito prazer, nobre Scnador Almir Pinto. 

O Sr. - Plalo- Eu acho que a explanaçlo de V. 
Ex• vem em au10io do que roi muito bem exp01to pelo 
nobre Senador Marc:onck:s Ciadelha. Aaora, mais do que 
nunca, depoi111 da abenura do leque pelo nobre Senador 
Marcondes Gadelha, 6 que eu acho maia do que neces
aAriu a audil:ncia deue ÓFJioS, porque com eles nós va
mOii di!ICUtir. &16 af a infonnAtica. Quanta coiaa mais 
pode liCr atribulda à biomedicina? Qual 1eria o _...._. 
llaaf Então. nada mai1do que neeasArio ouvirmos CMCA 

homen,., diante do que apresentou aqui o Senador Mar
condC5 Gadelha. Tem01 vArias outros rumos, 6 uma 
orientacilo nova que 10 pode seguir. Diao com sincerida
de. cu niotenho condiç&s devolar. Nlo tenho. V. Exte 
o Senador Marconda Gadelha, com a sua sapiincia. 
"'Om a suo a.dtura, jll estudaram o problema e estio per
feitamente orienladOR. Eu poderia votar, baseado no 
voto do nobre Senador Marcondcl Gadelha Ma&, nio 
quero que seja aSAim, encarneirado. Eu quero dar o meu 
voto conscienlc:, saber se, de rato, hA euas novas pen
peclivas, como as apresentado pelo nobre Senador. Mar
condes Gadelha e se poderio ser adaptado aos currlcu-
10!1 normais. para que asa mocidade possa ampliar os 
seus conhec:imentos e não ficar adstrita a laboratórios. 
Este t o ponto principal. que o nobre Senador Marcon
del Giidelha quili apresentar, Rgundo eu pude apreen
der. Hd uma gama de atividades que S. Ex• citou e que os 
M inislros da F.ducac:io, da Salide ou outros poderio 
ac:eitar ou nilo. ~ o ponto de vista de S. Ex• 

O SR. RELA 10R (Ciaudionor Roriz) - Continuan
do, esta pmpORiçlo nio foi feita para agradar a bioqu(
micol ou a biomtdicas, foi elaborada para resolver um 
problema., roi elaborada para que n6s pos!llmos usar a 
força que tem011 como Senadoi'C!I e convocar quem quer 
que Rja a Clita Cua. para chca:armo5 a um ponto defini
livo, em que o biomtdiL'CJ aMuma mediante um novo car-
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......._ med.iante uma nova atrutura, mediante uma 
adaptaçlo d01 que jA do, enfim, e uma a6rie de medidaa 
que poderio 1er discutidas ntlta Cua. Nlo o seria por 
um Senador ou um Deputado isoladamente, m• por to
dos nós da irea de sallde do ConJI'CSIO Nacional, para 
que pnuam01 criar. dentro da realidade bruileira. den
tro de uma conscientizaçlo e de uma ideo&osia poHtica o 
que t nea::sdrio melhorar. para ampliar tudo o qucji roi 
feilo at6 esse 5ubstitutivo da Cimara doi Deputados. Eu 
concordo com o nobre Senador Almir Pinto em acra
cenlar a convocaçlo. tambán. do Minilltrio da Previ
déncia Social. 

P..ua encerrar, eu quero dizer 1011 companheiroa da 
Arca de uiide que a \ramitaçlo., daqui para a tente. se 
ror aprovada a proposiçio ... 

0 SR. PIIISID!!NTE (MArio Maia) - Eu p011o in
formar. pelo Regimento Interno. o tempo de tramil:açlo: 

Durante a dilia~ncia ou a consulta. interromper-se-I o 
prazo da Comisslo para o n.ame da matf:ria. 

ParAgrafo 2t- Nlo cumprida a dilipncia. ~erll reno
vado o apedienle ao fim de um mb. independentemente 
de deliberaclo do Senado ou da Comioslo. Tranooorrido 
muis um mh 111111 resposta. a mat6ria ~erA inclulda em 
pauta da Comis11lo, a fim de que decida 111: dispensa a di
lis!ncia ou se deve 1er caracterizado o crime de raponaa
bilidade previllo no art. 13, item 49, da Lei n• 1.079, de 
10 de abril de 1950. 

O SL RELATOR (Ciaudiunor Roriz) - Somam en
tio. SCI!Ienta dias. 

O SR. PRESIDENTE (MArio Maia) - Daria mar
a:em pan estudo durante ~~~~~mta diu: trinta e mais trin
ta. 

O Sr. Ma.-. G ...... - Seuenta diu de prazo. 
Talvez nos encontrarA. em recesso. 

O SIL PRESIDENTE (MArio Maia) - Em 1'11Ceuo, 

O Sr, Mlll'lllllllro G-- Sr. Praidente, cu sosta
ria de fazer umas consideraç&a adicionais. 

O SR. PIII'.SIDENTE (MArio Maia)- O Relator ain
da não encenou. 

O SIL RELATOR (Ciaudionor Roriz)- Eu cederei a 
palavra, antes de concluir, ao companheiro Senador 
Marcondn Gadelha. 

O SR.PRESID~'IITEIMArio Maia)-Concedo apa
lavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. 

O SIL MARCONDES GAD~A- Sr. ~dente, 
tenho po1içilo firmada a respeito date projeto e data 
emenda. inclusive jA a a.pendi publicamente, na Comia
alo de Cunstituiciio e Ju1tiça. Concordei, inicialmente, 
com o nobre Relator cm prolelar o exame do m6rito da 
mat~ria e submeter a novas diligfnciu. a novas c6cusaan 
por um impulso natural. de pcrquirir a verdade em toda 
a !lua extendo. No entanto, ouvindo u ponderaç(Jcs dc 
S. E'll:' e, po5teriormente, do Senador Marcdo Miranda. 
eu verifico qDC parece temerA.rio nó1 adiann01 ata dis
cuuio e alongarmos o sofrimento dessa gente. 

O nobre Relator alega que n61 10mos apenas cinco Se
nadore5 e ntamm; com um encargo ent'nne. nell.a hora 
com re1pon1abilidsde tremenda. Se atlve5se a comisdo 
completa, esse nlimero nio aumentaria muito, sc:rfamos 

· sete, seriam mail dois apenas. Entio, dividir uma ra
ponsabilidadc enorme: por mais dois apenas, nlo vai di
minuir cm muito a cena de responsabilidade de cada um 
dos que aqui se encontram. O nobrr Relator alega que 
nilo s.1be flOr que existiam dois projetas. quase que si
multâneo!', na orisem di!litO tudo, quer dizer com al1uns 
di:11 de diferença, oito dia11 de diferença apenas. 

O projcto que foi IJ'Irovad\l vedava u~ biom6dicos o 
direito de exc:rc:er an.6.1isea clínicas. So entanto, h6. um 
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aspecto de ordem suhjetiva a comllidc:rar: na ocasilo em 
que uuumiram a raron~oabilidadu de votar, de uma fora 
ma ou de outra, decidindo pela redaçlo ji estabeiCC'ida 
ou decidindo em favor dos farmacf:uticos e aqueles ou
lros que nesociavam, em seu nome- diJo a V. Ex• que 
eu nlo estava prnente ne~te momento - tiveram um 
gesto que eu cansidero de pandu.a, para atender aos 
que tinham ingressado na Faculdade de Biomedicina 

. paru exercerem anllise5 cllnicas: aquele projeto, aquela 
llfi aprovada, aquela matiria aprovada, aquele dispnsiti· 
vo de al1uma ft'rma os prejudicavam na sua boa I!, na 
inteneilo que eles tiveram e no aceno que receberam, de 
que teriam 11 sua graduaçlo e fariam anAiiaes clrnicas. 

Mediante BL'Ordo, enlilo, foram amparados os que se 
enL'Onlro~vam nas esc:ola5 e foi por isto que sursiu uma se
aunda lei. E e&SII sea:unda lei tinha um canlter tempo· 
n\rio, eomo V. Ex• friaou, C\'itava atender o fato criado, 
o fato consumado. Da mesma forma, 1110ra surp uma 
emenda concilia16ria, procurando atender mesmo àque
le~ que fizeram vistasaro5185sohre u limitações de tem
po de perduraçio daquele diapositivo letal e, mamo as
sim. entraram nd. Biomedicina para ncr«rcm anA.Ii&eS 
clini~s. 

De mudo que cu pude lobrip.r nis10 tudo, como expli· 
cw.:ão a V. Ex•, um acato de a:randCl.a d01 que estavam 
do outro lad!J du cerca e achavam que os seus colesas es
tuduntes de Medicina, ni.o podiam ser prejudicados. 
Ma11 fiuvam em lei que aquilo tinha um car6.ter provi
sório e, dessa maneira, foi tudo aceito. lnclu1ive pelo 
própri!J Poder Executivo. porque quando o Senhor Pre
sidente du. Repdblic:a uncionou a lei n• 6.684 l'uncionou 
tamhtm ..:oma lcsi&iu.d!Jr. O Senhor Presidente da Re
pllblicu podrria "etar, no todo ou em parte, aquela lei ou 
qualque-r disposilivo que achuse que asredia os direit01 
adquiridos, qualque-r dispositivo que achallilll que fosae 
nocivo ao exercício das anAlisea cllnicas ou .l qualidade 
do servic;o prestado. Enfim, o Senhor Presidente da Re
pllbliea tinhs. condiçlio de vtto mas o nio apenaaaancio· 
nou a lei e. dell!ill forma, participou, 1amh6m, com 50'l 
da respon.sabilidade, c:omo, em sesuida, o Presidente da 
Rcpl1blica regulamenl!JU a lei. De modo que nilo sublis
tem reparos. 

O eminente Senador Marcelo Miranda levantou pon· 
deracde. importantes dentro do ponto de vi&ta, dentro 
da sua ótica, que di1. respeito ao arrastamento dCISD ma· 
ttria por alsum tempo. Asara eu fico preoc:upado com o 
fato de que nós venhamos a c:air na recesso parlamentar 
e jopr r..-sse problema para o próximo ano. AI, lim, tam
be'm contralm!Ji nós, os cinco que aqui utlo, a responiH· 
hilidade de não dar soludo a es&e problema. li como t 
que nós li&:aremosl105 olhos da Naçlo, por nlo termos 
tomado uma atitude CC"na ou errada? A minha posiçlo 
inicial, que foi de pura conciliaçii.IJ c:um V. ü•. em no 
miH11entiJ ela distou de uma posição que eu tenho jA fir· 
mado, u de que, nós pnx:i111m01 ajuslar nrrkuhlm de 
Medicina, abrir esse campo e tamb&n lutarmos por mais 
direit01 dos biom&iiL.'OS na sua Arca de c:ompetbcia. 

t:::u digo, só a titulo de ilu!itraçlo, só para cilar um as
pecto, que a infonn6tica, a partir de 1984serA, no mun
do todo, o sclur que darA mais emprqJOI. Representa 
para a eoonomia m seral a m•ma coisa que a agricultu
ra representava hã 200 anos atrllis. o que a primeira revo
lução induslrial representou hA 100 anos. De modo que 
eS&U campo precisa ser ocupado, aa DKOias precisam aer 
recicladas e profis~Ms de verdade, dteis, ncc:eaú.riu, aem 
atritos e sem prejufzo para a 1cx.'iedade prec:i&am III' t.Tia
das. 

l>c:st::a fonna, eu atendo a c:oloca.çlo do Senador Mar
celo Miranda, de que nós submetemos a votos o rela· 
tório e antcciro a minha posiçlo eontrêria ao adiamento 
em -"f!Uida. que votemos o m~rito. 

O SR. PRfSlDE~TE (MArio Maia) -V. Ex• tinha 
pedido visto anteriormente. 
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O Sr. Mar-. Gadel .. - Eu retiro o redido de vi .. 
\1. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Mirio Maia)- V. Ex• retira o 
pedido de vista. 

EstA com a palavra o Rel11lor. 

O sa. RELATOR - (Ciaudionor Rorizl Continuan· 
do. eu disse que não cnlendia, e vou repetir. t o fato de 
um projeto nila resul"-cr a situaçilo. Nlo lio 01 cinco 
aqui presentes os responsáveis. Estou me refe-rindo ao 
posicionamento social. ao posicionamento 16 de fora. E 
o que cslilo cobrando 11queles que chq;aram atta mim e 
dii5Cram: se for dessa rorma, os biom&licos pauarlo fo
me. Silo posicionamentos de r.:IIISIC que devam ser ouvi
da!~! que devem dizer o por que? E: por que a Ares de pes
quisa não esu\ dando? E por que a Arca do ensino estA su· 
prruda~ Ni.IJ estA. atingindo a tecnologia'? Nós vamos ou
vir a parte interes~:~da. atrav65 dos ConRihOI que irlo 
trua:r a suu realidade para n61 e nlo projetas feitm em 
aabinelr..'5, sem ouvir nenhuma das partes e sem usar a 
re~ponsabilidade daqueles órsilos que ditam a polll.ica 
que ai 0016. 

Pllra enc.-errar, eu quero, manlendo o posic:i!Jnamento 
inicial, diHr aos companheiros que, ao elaborannosestc 
pareeer. tivemos um objeti\"0, foi trazer ao conhecimento 
dOA companheiros da irea m6dica que a realidade nlo 6 
esta quee•t6. escrita no Projeto n• 1.972, nem noqueestl 
lrumitando ne5ta Casa. Diso validade no sctor de sadde, 
no setor de 1rabalho, no se1or de educaçlo e no Pais em 
que vivrmos hoje. Se n6J11emos condições, como Sena
dor, de modilicar esliõl politica. a&J&:~~Siio 6 esta, a hora 6 
eslu. E podemos chamar à re5ponsabilidade aquelas que 
pratiC".am atas que hoje estilo completamente superad01. 
Murto obrigado. E volt&, a palavra A. Presidencia da Me... 

O sa. PRfSIDENTE (MArio Maia)- Com a retira· 
da do pedido de vista feito pelo nobre Senador Marc:on
dr..'5 Oadelha, resta colocarmos em V!Jtaçio o parecer do 
Relator. 
. Os Sr!i., membros da Comissão que o aprovam perma
neçam sentadl.15. 

O Sr. Marcelo Mlraoda -Sr. Pmidente, um esclare
cimento. Ciostaria de 111.ber se a \'Oia~o contra o paro..-er 
daria prosseguimento normal ao projr..oto ou se a votação 
contra o paro.:er implica vu1aF·5C, em seguida, o mbit!J, 

O sa. PRE.'IIDENTE !MArio MKia) -Se se votar • 
favor do parecer, permanece o ponto de vista dCI relator: 
se 1111 votar contra. se for rejeitado o parecer. aeri desia· 
nado para relutar o voto vencido um dos Senadora ven
•• :edorel. 

O Sr. Al .. r ..._.. - O relator nlo 1e posicionou nem 
quanto à emenda nem quanto ao projeto. 

O SR. P&ISIDENI"E !MArio Mai•l- S. Ex• pediu o 
sobre5tamento. 

O Senudor Marcondes Gadclha pr&JPÕC que se rejeite o 
pedido de: !linbre5tamentn e se entre na votaçlo do mérito 
do parecer. Ma11 c:umo a;tr foi inconcluaivo, tem que ~er 
re-latado o volo vencid!J. 

Se houver voto veneido. o projeto Rrê relalado: se o 
Relator tiver maioria de votos. haverA o IObrestiUJiento. 

O Sr. A.l ... r ..... - V. Ex• vai me permitir. mas ac:ho 
que de-veria haver um requrrimento de destaque para 
eslc IJU p;ua a~quele outro. 

O sa. PRESIDE~TE lMiirio Maia) Vou lor o Regi· 
menta: 

"An. 149- Vencido o relator, o Presidente da 
Comissão dcsisnarê um dos membros, em maioria. 
para suceder-lhe. eJLccto se o rato ocorrer apenas em 
Rlação a parte da propo!liçio ou emenda, quando 
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permanecerA o mesmo relator, consi&nando-t~C o 
vencido. pormenorizadamente, no parecer". 

Então. se: for \'encido o relator.liCIA de~ignado um ou
tro para relntur o vencido. um outro parecer 10bre o voto 
vencido. Ele vai dil.Cr porque rejeitou o parecef do rela
tor dei~iignado pela Pn:sidincia da Comiulo. Haverl 
uma SC(!unda daignaçlo. de acordo c:om o arL 149 do 
Rep.imento . 

O Sr. Ma.- GHolloa - Atendendo a pnoocu
paçào do nobre Relator, quanto ao problema da respon
sabilidade. acho que seria interessante que examin4ssc
m011, c:c1m VQBr. o Regimento na pane que di1. rapei to 
aos pareceres nio conelu1ivos. Porque, normalmente, os 
paro.:ues silo conclusivos. Quer dizer, eslamos dianle de 
uma situaçio, disamos. in1161ita. EstA dentro do Regi· 
menlo a proposta do nobre Relator. mas 11 uma situação 
rara esKB, nilo hi muita e11.peri6ncia c:om ela. 

O SL PIIESIDENI"E ( MArid Maia)- Entio, vamoo 
ver na. Sc!iiio 11. j,âgina 69. dos Parec:ercs: 

"Todo parecer deve oer conduaivo om "'lllllio l 
malllria a que R referir. podendo a c;oncluslo IIII': 

•) pela aprovaçio, total ou parcial: 
., rela rejeiçuõ: 
c) pelo arquivamento; 
•> pelo destaque para proposic;lo em ICJ)Brado. 

de pane da proposiçio principal, quando originAria 
do Senado, ou de emenda: 

e) pela apresc:ntaçilo de: 
1. projeto: 
Z. requerimentn; 
3. emenda ou aubemenda; 
.t. orientaçlo a seguir em relado i matl:ria." 

Entio, o Relator pediu orientac;io a ~e~uir an relaçlo 
à mat~ria. 

O Sr. M..-G-- No ca10 de o parecer oer 
vencedor. entlo, RBUe a diligencia normal. Aa:ora. no 
ca10 do parecer ser dcrro1Bdo, o que acontece? O que 
dispõe o Rq:imento 'SObre iRIKI~ 

O SR. PRESIDENTE !MArio Maia) - Art. 14!1: 

''Venc:ido o relator, o Pre11idcnte da Comissilo dc:
sia:nllrA um membro, em maioria. para suceder-lhe. 
quando ... 

O Sr. M.-Godallla- Eota • a oituaçlo nonnal. 
quando.., relator apresenta um parar e um outro Sena
dor se opõe e apresenta uma idéia oposta c vence. Neste 
ca5a, ele pus~~:~ a ser o n:lator do vencido. Mas, no c:aso, 
nii:IJ hll. nenhuma idtia exp!Jita, hA um pedido de dilisCn· 
cia. 

O SR. PRESIDENTE !MArio Mai•l - Poi• lo, estA 
havendo idlliu opostas A dilisinc:ia. 

O Sr. M....._ Gdelbl- Euto, quanto a i110, n6s 
temos c:ompetenr..ia para decidir, então, o que SOltaria de 
saber I= &e V. f.a• nlo poderia culoc:ar em vmaçiio, em se
puida. o m~rito, por quê'~ 

O SR. PRESIDENI"E (MArio Maia)- O m~rito foi 
pura convencer 01 c:ulqas Senadoi'CI, para aceitarem o 
pedido de diliFncia de S. Ex.•, p.uque, apesar de ter feito 
um L"Studo minuc:iaso da m~utria. achava que nilo estava 
ainda bem instruido, capa1. de votar. Entilo, ~olicita da 
c.·omissil.o m:1i1 subsídios para decidir. A,ara, sr a C& 
mi)osiio jã se considera csclan."Cida, queria dar uma infor
mação. 

O Sr. M..- M-. - Sr. Presidente. pelo Regi. 
mrnlo. !IC for voto vencid!J a proposiçio feita pelo Rela
I!Jr, e ca~o o Relator de5cje. ele tem direito, inclush-e, de 
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rever c fazer uma nova propo~içio. para poder colocar 
em votaçlo. Caso nio faÇot. emra e.ua outra parte 1 que 
V. Ex• acaba de referir: indicado de um novo relator, 
para defender o voto vencido. 

F.1te o meu entendimento da mat6ria. 

O Sr. Alu Pllllo- Sr. Prclidente. ac:ho que devemos 
wlu~o:ar em votaçilo o pedido de 10brcslamento, para de
pot. di!iCutirmos o fundamental. Se pa1sa ou 11 nio p.!l.., 

sa. Se não pa~~osar. se o Relator for vencido, entilo, ele po
derâ, no c:a!IO. fazer uma ráormulaçio e se pronunciar 
por tal ou qual du altemativu. 

O SR. PIISIDENTE (MArio Maia)- Entlo, vou 
c:ulocur em votaçiO o requerimento de aobre~tamento c. 
dianlC do resulladu da ~açio, que 6 uma votado ini
cial. preliminar, vamos, entio, entrar no mh'ito. como 
supre o Senador Marconda Oadclha. e dar a palavra 
ao Relator. que dirA se aceita ou nlo. Auim. veremos &e 

diante do raultado, S. F.x• modifica algum ponto final 
da seu relatório e toma o seu pare&:er mnclusivo. Foi isto 
que entendi. 

O •· MIU'CI!Ia Mlr• .. - E. não modificando. seria 
de5i1nado novo Relator. para defender o vencido. 

O Sr. Alu Plllle - O própio relator? 

O SR. PRESIDENTE (MArio Maia)- Nlo, nlo. 
Nàa modifK:ando a proposiçlo, ICI'6. daignado outro re
lator. 

F.nlão. o Plenirio admite que S. Ex• podri modificar 
a 5ua pmposiçào, diante da votação do HU requerimento 
de 5l"hre5tamento. S. Ex• nlo modif~c:ando, entiio dar-se
ü o dc:stino regimental. 

E11tâ bem inlttruldo. nohr~ Senador Marc:ondC!J Gaclc
lhu? 

O Sr. Ma.-.. Go ...... - Eu tenho imprcsoilo que, 
de acordo com o Re&imento. no art. 154, o§ 2' di7. o se
puinte: 

'"Nas hip6tCRCI d01 itens I. 2.e 3, na alínea e, o 
parecer t considerado ju'ltificaeBo da propOJic;lo 
apresentada.·· 

Quer dil.CI', o parecer de S. Ex•, na verdade. acahou liO 

trunsrormando num requerimento. l::!ntlo. vamos cair no 
capitulo dos Requerimentos., dentm do Regimento ln
terno. que f: um tratamento bem dircrenciado e com mui
til!ro peculiaridades. 

O SR. RELATOR (C'laudionor Rori•) ..:... C'1110 seja 
aprovado como e!lt.S., quer dizer, havendo a parada do 
substitutivo enquanto n65 fazemos averiguacõet~ que 50· 

licitamos. nas cinco. 11c:is ou oilo difc:renles Are:~s, eu j& 
estou '-'Um o requerimento JUonto, se: V. F.x• votarem a 
riiVOr. Se ror c:ontra. acho que paro por aqui. o Pre5iden
te vai daipnur um novo relator. 

o Sr. - Go-- Ja compreendi. 

O SR. PRISJDEl~TE IMIIrio Maia)- Eot6 com· 
prccndido? 

Se cair capftula dm requerimentos. cuo, aprovado o 
sobrestamento, encaminhamm o requerimento ê Mel& 
pa:ra 11Ubmeti-Jo a Plenário. O pedido de sobrcrramento 
ser& aprovado. naturalmente. 

Entil.o. vamas colac:ar cm votaçlo o parec:cr todo, nilo 
vamos dividi-lo em du:u partes. Seri votudo o parecer 
em bloco. isto i:, j6 incluindo o requerimento. Como • 
tã, nõo h6 dataque em duu parla. to parecer em blo
co. 

F.m votação o parecer aprt5entado pelo Relator. 
Vou tomar a votau;iio nominal. para fiear bem dema

crilticu, c::oncordam os Srs. Senadores? 
Os Sn. que aprovam que u votaçilo seja nominal per

maneçam ICill&d05. tPausa.) 
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A pmvadó o pi'OCeiMJ de votaçlo nominal c a c::hama· 
da, emiio, peço 110 Sr. Secretário que faça a IOI1Nid.1 doi 
VOI05. 

O SR. PRESID~ (MArio Mail) - Entilo, o meu 
voto tornou-se um voto de Minerva. Quem vai decidir, 
entilo, 5Uu eu. Antes de dar o voto de Minerva. quero fa-
zer alaum aclarecimento. · · 

O Sr. At.lr Pila -l'reio que V. Ex•. primeiro, deve 
dar o seu voto. para dc:poili esclarec:t-lo. Como csta. t 
umu juslifi'-"BÇiio de voto. Regimentalmente, V, Ex• ter6 
de dizer se t a favor dilto ou contra aquilo. A juslifia 
cada de voto 6 depoia da votado. 

O SR. PIESID~ (MArio Maia) - Entlo, eu 
voto cnm os Senadores Man:elo Miranda e Marcondcs 
Oadelha. !Palma•.) 

Deligno. para relatar a matéria, o ~a~ador Marconda 
Oadelha. lendo sido Voto vencido o Relator. 

O Sr. M......_ Glllellaa- V. Ex• di5se que rarlamos 
uma can1ulta primeiro: se S. Ell• aceita ou nio. 

O SR. PRESIDENTE (MArio M•i•l- Diante do re
!liulludo da votação. concedo a palavra ao nobre Relator 
para dizer R aceita ou niio o resultado e ~ejli tem o paro
c::er conclu!livo paru apraentar ii Comi5sio. 

O SR. RElATOR (Ciaudionor Roriz)- Inrormo que 
não. 

O SR. PRESIDENTE (MArio Maia)- O Relator in· 
forma que- nilo tem vo1o conclusivo. De5isno, entlo. o 
nohre S'"onador Marcandcs Oadelha para relatar o proje
lo. Rqr:im'"ontalmente, terá IS dia1 para apreaentar o pa
rec:er, C: o pra.m regimcnlal. 

G05taria de fazer uma ligeira explic:aclo do meu voto, 
como Presidente. ' 

Eu venho acompanhando a tramitado do projeto nas 
duas Ca5a5 do Senado. debrucei-me sobre o mesmo e 
tive o cuidado de ler todos os parcc:c:res e todo o hist6ri
'""'· E. ainda ontem, também nos dc:brucamos sobre ma
tf:ria ~o.'Un~o.-em'"-nte à tramitado do projeto. Como PrC!Iii
drnle da l'omissilo de Saúde. para aiCiarccimento, devo 
di1.er que, inspirado nas me~~mas preocupa;l»e5 e nos 
mesmos cuidados que o nobre Relator aruC5Cntou cm 
1u:1 hrilhanlc exposicilo. no hi5t6ric:o levantado como 
justinculiva do seu pedido de sobrestamento. tamblom ti
"·emOJi a me~ma prcocupuçio. Entlo convocam01, antes 
ch:5ta rcuniio. 8!1 partes interessadas. ~ilo roi tio abran
gente 11 nUila convoc:açilo quanto abransente liCTia a dili
pência proposta pelo nobre Rclalor, Claudionor Roriz. 
porque S. Ex• pede audif:ncia do M inisttrio da Sallde. do 
Mini5teria du Educaçilo !\"611 pedimos a audiincia e can· 
vocumos umu reuniilo com 01 biomtdico11 e com 01 far
m:l~o."éulicofi. Demos oportunidade am; estudaÕtcs e aos 
profiuionaill para que se manifest1151Cm, Resultou, desta 
reunião, ate volume do qual li apenas o intrbito para os 
Srs. Senadora toman:m conhecimento do nosso cuida .. 
do. 

'"Reuniilo realizada no dia 25-8--83, •s lO horas. e 7 mi
nulos. Reuniilo promovida pela ComiHii.o de Sa6de com 
u linulidade de convenar e dar oportunidade aos per10o 
mwc:ns C:SIUdantes da lirea de Farmlcia e Biomedicina. 
para dilcu1do accn:a do Projeto de Lei do Senado rí' 
I IIli, de 19K2,qucaltcraoart. l•daLein•6.686.dol9'79. 

Acha-se na Comisslo o projeto em pauta o qual foi 
distribuido ao Relator, Senador Claudionor Roriz. En
tão a'"-crlamos com o Sr. Relator para que. antes que dCR
se o ~eu parecer. e na fuc de astucio referente ao praca
liD. fossem ouvidas as partes intei'CIIIIIdas no 11111unto. que 
são os profiMionaili e estudantes da 6.rea biom&dic:~~. e da 
Arca de farmácia. · 

Auim. achamos c::onvenienre e oponuno que deaRm 
en~~ejo aa Sr. Relutor,alm de atudar todos 01 pa~rca 
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e inform~«,"ÕC5 que uiSian no processo. ou..-ir de viva voz 
a opinião dos segmentos pmfi11sionai!l, relacionados com 
u matf:ria. Resolvemos promover ata reunilo, para que 
po55amos colher o miximo de proveito para a seguinte 
,1rienU.1çao. Segue a oric:ntaçilo. 

Desta reuniilo resultou ate volume, onde se cncon
lram os d~o.-poimentos dos reprc:!ICntantn da Farm&cia, da 
Biomedieina. dos profiuionnis jâ formados e de estudan
tcl. que pedi roSM:juntado ao procc:un do ProjelO de Lei 
do Scnudo' n• 18~. de 19K2. 

Lamento ter votado ~tr-.1 o relatório do eminente Se
nudor. E votei contra apenas porque tenho o conheci· 
menta de que u mat~ria cslé exau1tivamentu l:rl.udada e 
efitou convencido. tambt:m, como 01 nobres Sc:nadorCR 
Ma reandes Oucfelha e Marcelo Miranda. de que atamos 
in!ilruidos para votar. · 

Mal. nem por isto deixo de elogiar e de reconhi:'-'CI' o 
estudo prorundo e valiaao que o nobrc:Senador Claudio· 
nor Roriz rez sbhre- a malk'ia. 1:! o meu voto eu o dou I"C!Ii

J1Citan.do Cita preacupaciio. este cuidado que S. ~K.' teve 
com a mott-ria. ~consignando em ata um voto de louvor 
pelas 1u:i• preocupacüa altamente patrióticas. 

N."Kia maislta""-c.-irdo a trarar, esli encerrada a SCI5io. 

ATAS DE COMISSOES· 

COMISSÃO DE LEGISIAÇXo IIOCIAL 

VWHaPnaolraaiiOIIIo,- .. _., ............. -
Às ''na: horas do dia dezeMCte de novembro "de mil 

n,we.:enti.Mi e oitenta e trill. na Sala de Reuniões da Co
mi55'iio. na Alu Senudor Alexandre Costa, sob a Presi
dência da Senhor Senador Jutahy Magalhi.es c '-"Um a 
prr~~ença dOs Senhor.,; Senadore!i. Altevir Leal. JUlio 
Ciueii"O!Ii. João Calmon e a Senhora Senadora lris C~lia 
reún'-"-!C u Cami55ilo de Lqi11luw.;lo Soc:ial. Deixam de 
comparecer, por motivo jufitifica.do, os Senhores Sena· 
dores Gabriel HermCfi. Carloa Chiarei!~ Helvldio Nun'-"!i, 
Fernando Henrique Card01o. Jos~ lgnácio e a. Senhora 
Senadora J::unicc MichiJes. Havendo n(lmcoro rcsimenlal, 
11 Senhar Presidente declara abertos os trabalho1 dispen· 
!toando B leitura da Ata da reunilo anterior, que e dada 
c:omo aprovada. A seguir, silo apreciada1 as seguintes 
mattorio5: I. Projetu de Lei do Senada nt 44, de 1983. que 
··m,,difica a redado do§ f/1 do art. 3•da Lei n• 5.890. de 
8-6· 73. visando pos5ibilitar que o exerc:"lcio de cargo ou 
fum;ilo de oonfian('a e de l!'hefia. nas condiÇÕC!I que e~~pe
cifica. 5eja · '-'Un!lid'"-rado na fixado do !IBia\rio-dc:
henerTcio do SC:Jurado que !ltl aposentar por tempo de 
scrvi~-o". Relator: Senador Albano Franco. Parecer con· 
l!'luindo ravoravelmente ao projeto, na rorma da Emenda 
n• 1-CCJ. Aprovado, por unanimidade. pela Comis51o. 
2. Pmjeto de Lei da C:imara n• 37, de 19R3. que ••acres
cento parAgrafo ao art. 225 da CL T, aprovada" pelo 
Decrelo-lei li' 5.4S2. de 1• de maio de 1943". Relator: Se
nador Fernand,, Henrique Card010. Parec:t"r concluindo 
pelo arquivamento da mat~ria. A provado. por unanimia 
dade. pela ComiHilo. 3. Projeto de Lei da Cãmara n• 
IKS. de 19113. que'"introduzallcraçiona Lei n' S.I07, do 
13 de selcmbro de 196b. que instituiu o fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço"'. Rafator: Senador Fernando 
Henrique Cardoso. Parecer concluindo ravoravelmente 
uo projeto. Aprovado, por unanimidade. pela Comissão. 
4. Projeto de Lei da Clmara n• I SS. de 1983, que ••a::res
centu parâs;raro ao artigo 482 da CLT, aprovada pelo 
Decrelo-lci n• 5A52. de I• de maio de 1943". Rehuor: Se
nador Albano franco. Parec:er concluindo contraria
mente ao projeto. Aprovado~ por Wlanimidade. pela Co
mi,..io. S. Projeto de Lei da Cilm•ra n' 33. de 1983. que 
"acrescenla parAgraro ao an. 459 da CLT. aprovada 
pelo Decreto-lei n' S.4S2. do I• de maio do 194.1". Rola· 
tar: Senndor Álvaro Dia5. Parecer concluindo ravoravel-
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mente ao projeto, na forma do Suhflitut.ivo que apraen
ta. Aprovado, por unanimidade, pela Comisalo. 6. Pro
jeto de Lei da Cimara,. 152, de 19Rl, que "altera are
daçlo do an. 201 da CL T. aprovada pelo Decreto-lei .. 
5.452, de I• de maio de 1943", Relator. Senador Carlos 
Chilll'dli. Parecer concluindo favoravelmente aa projeto. 
A-provado, por unanimidade. peJa Comisd.o. 7. Projeto 
de l.ei do Cimara,. 59. de 1983, que "diopõe oobre or
J!anizw;;lo sindical, tllera.nda os arts. 512, 515 e SlO da 
CLT. apm•ada pelo Decreto-lei •' 5.452. de I• de maio 
de 194J''. Relator: Senador Carlos Chiarelli. Parecer 
concluindo c:onlrariamente ao projeto. A Comi!11ào re
jeita a parecer do Relator e a Pre5idtncia designa o Se
nhor Senlldar H61io Guetros J'Bf& relatar o Vencido. 8. 
Projeto de Lei do Senado n• 340, de 1980, que "acrescen· 
la parigrafo dnico ao art. 373 da CL T, facultando à em
pregada «>m prale n direito a jornada de trabalho redu
zida, com remunerado prororcional". Relator: Senado
ra I ris Ctlia. Parecer concluindo Ca~oravelmente ao pro
jeto. Solicitando a palavra, o Senhor Senador H~lío 
Gueii'05 informa a ComissJo que YOiarA com re51:riçôc!l 
ao projeto. por acreditar que, com a aprovação desta 
l.ei, a mulher serA aarande prr:judicada. Colocada a ma
tma em votaçlo. a Comilslo aprova o parea=r da Rela
tora. a Minando com restriç&:s o Senhor Senador H tlio 
Gueirno. 9. Projeto del.ei do Senado n• 27, del981, que 
"altera a redaçlo do art. 62 da ricmante CL r•. Parecer 
concluindCJ favoravelmente aa projeto. Aprovado, por 
unanimidade, pela Comi1sio. I O. Projeto de Lei do Se
nado n• 114, de 1982, que "dispiic oobre licença eApecial 
para a empregada adolll.nte de menor de 2 (doiR) anos''. 
Relator: Senadora 1rls Ctlia.. Parecer mncluinda favor ... 
vt:lmente ao projeto e contrArio a l:::menda Sub!idtuliva 
da {"'CJ. AJ~mvado, por unanimidade. pela ComillàtJ~. 
11. Projeto de: Lei do Senado n• 76, de 1983, que "acres
a:nta dispositivo ii Lei n' S.J07, de J.J de setembro de 
1966, visando R»ilabelecet ll privilégiu da indenizau:ão 
dobr,.da ao trabalhador que conta mais de lO (de:t.:) ano1 
de servi~.u e ~ despedido sem ju11ta causa". Relator: Sena· 
dora lris C~Jia. Parecer concluindo favoravelmente ao 
projtln. ÃJ'IfiJVado, por unanimidade, pdla Comi5Sio. 
12. Pl"l,jeto de Lei d11 Cimara n' 8Q. de 198J, que ''ahera 
a reda.iio do art. 2t da l.ei no 6.179, de li de d.,.embro 
de 1974''. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer con
cluindo favoravelmcnle ao projeto •. ,provado, por una
nimidade, pela Comi!llilo. 13. Projeto de Lei da Càmara 
n• 38, de 1981. que "altera dispositivo! da Lei n• 6.179, 
de 11 de de7.Crtlbra de 1974. que "'in111titui amparo prC\·i
denciArio para maiores de ~~etenta anos de idade e para 
inv6.1idus". Relator: Senador Pairo s;mon. Pam:cr con· 
cluinda favoravelmente ao projdo.. Aprovado. por una· 
nimidade, pela Comissln. 14. Projelo de Lei do Senado 
,. 8~. de 1983, que "ac-a di!IPooriti•o • Lesiolaçlo 
01Jinica da Previd&H:-ia Social, arnpliando a detiniçlo 
de dependente para eFeito de amot6ncia mtdlca". Rela
tor: Senador Albano Franco. Pai'Q."Crconcluindo l'avora~ 
vdmente ao projeto. Aprovado. por unanimidade, pela 
Comisoio. IS. Ptojelo de Lei da Camara no 121, de 1983. 
que ·•acl"aiiccnta parigrafo ao an. 130 da CLT, aprovada 
pela Decreto-lei n• S.4$2.. de I• de maio de 1943, para 
permitir que o perfodo de R:rias Jeja desdobrado em 
dois. Rela1or: Senador Fernando Henrique Cardo50. Pa .. 
recer concluindo favoravelmente ao projeto. na forma 
do Substitutivo que api"C!Iienta. Aprovado, por unanimi
dade, pela Comisriln. 16. Pmjeln de 1.ei da CRmurn nf 
110, de 1982, que "l!l!iCJuru a todo empregado o 5alârin· 
a~t~iduidade, e determina oulru providencias''. Rei ator: 
Senador Álvaro Dias. Parecrr concluindo favoravelmen~ 
te ao prajer.o. A Comissio ft'jeita o rarecer do Relator e 
a Pre~~idCncia de11igna o Senhor Senador Joio Calmon 
para relatar o Vencido, tendo votado com o Relator o 
Senhor Senador HClio Gueir01. 17. Projeto de Lei da Câ· 
mant. n• 24, de 1983, que "introduz madirl\:açio na Lei 
n• U84. de 26 de junbo de 1970. que dispõe oobre nor
mas de ditei.to processual do trabalho e dA outras 'S)rovi-
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~ncias'". Relator: Senador Helvklio Nunes. Part:Qer 
concluindC' ravoravelmente ao projeto. Aprondo, por 
unanimidade, pela Comi1sào. 18. Projelo de Lei do Se
nado n• 365. de 1981, que "determina que o Poder E:&e· 
c:utivo edja das reprcsentac;õeJ diplomiUícas eslran1eira!il 
n cumprimento da Lqisla<:OO Trabolhillta''. A Pf<lldón
cill escalarece que o S..:nhor Senador ttelvfdio Nunes, 
Relator dftilnado a emitir parecer sobre a mat~ria, apre
sentou. em reunião anterior, o ~eu par~r concluindo 
por audiCncia prbvia do Ministt:rio das Relaç6CI Exterio
I'Cii e como as in(ormaçlies 10licitadus nlo roram respon
didas li~ a prnente dala, a Comi5do 1em que se pronun
ciar pe.1a dispc:ng da Diliaêncbl. 0\1 se deve ser auact.cri
zada o crime de reaponllbilidade. previ1ta no an. 164. t 
2". do Regimento Interno do Senado Federal. Depoi5 
d05 e5Clarccimentos du Presidinc:ia, a Comisdo, por 
unanimidade, decide pela di5peng da Dílígi:ncía. A se
guir, o Senhor Senador Jutahy .Mqalhàel10licita ao Se
nhor Senador Joio Calmon para aSIIUmir os trabalh05 da 
PreMderu:iil para que ek. como re1u.lor designado, p01sa 
emitir os seus p11ro.:eres 10hre os demais iten1 da pauta. 
Sob a Prc:sidincia eventual do Senhor ~"Dador Joio Cal
moo roram apreciadd5 asi!Ciuinla mat6ria1: I. Projeto 
de Lei da Cimara ,. 98, de 1983, que "dá nova !Odaçào 
ao§ l•do •rt.S•d• Lei no 3.807, de 26 de IJOIIO de 19611 
- Lei Ora:ãnica da P.revidCnda Social". Paracer con
cluindo contrariamente ao projero. Aprovado, por una· 
nimidade. pela Comilsio. 2. Prujao de Lei da Clmara 
,. li&. de 1982, que "altera a rcdoçio da alinea "c" do§ 
JO ck> art. 4' do DecreLo-lci n' 972,. de 11 de outubro de 
1969. que di1põe sobre o exeelc:io da profi111Ho de jorna
li5ta''. Parecer concluindo faYOJ'Ivtlmentc aP projeta. 
Aprovado. por unanimidade. pela Comissão. 3. Projeto 
de Lei do Senado .. 112. de 19R), que "altero a redaçlo 
do§ I• do art. 478 da Cl.T, para o fim de gurantir direto 
à indenitaçiio ao trabalhudor despedido tem justa causa 
an\u de ~p\e\m um ~no de xr"'lço". Pllfi\af ~tm· 
cluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado. por una
nimidade, pc:lu Comi55io. 4.Pmjeto de l.ei da CAmara R' 
Sft. de 19M3. que: "dispõe 1obrc o rarc:elamento de dehito 
das Prefeituras Municipais o Instituto de Adminillraclo 
Financeira da Pn:victe.neia c AMistl-:ncia Social - IA· 
PAS. c dA oulras providà1da111". Parecer eonC'Iuindo con
trariamente ao projeto. Aprovado, por unanimidade. 
rtela Camiuiia. S. Projelo de t.ei da Cli.mara R' 94. de 
1983. que "rna1a o arl. li da l.ei n' 5.890, dt 8 de jpnha 
de 197 J, que altera a lqislac;,ilo de pre ... ·idCn .. ía social''. 
Paretcr '"'f.Jncluindo ravoravelmcnte ao projeto. Arrova
do. por unanimidade, pela Comiulo. 6. Projeto de Lei 
da l'ãmara n• ISl, de 198J, que uracuha ao pCACBdor 
profiMinna.l filiar-se à Previdtnàa Social Urbana. na 
qualidade de autónomo'". Parecer concluindo contraria
mente ao projeto. Aprovado. por unanimidade. pela Co
rniail.o. Rca&~umido a Pru~a. o Senhor Senador Ju
tahy Mugalhleo, qradecendo a ap......,ça dos Senhores 
Senadorc5, declara encerrada a reunllb•, lavrando cu, 
Luiz ('liudio dr Brilct, Assi~~~otente da ComiMio. a apre
sente A la que, lida e arrovada, !lerá Blsinada ror Su;~ Ex
O<Iônci:o.- Jlllllly M ....... 

VJalollu SopnU ........ nolllodo 
- 24 .. _..., .. 1913 

Às onte hnrus do dia vinte e quatro de novembro de 
mil nave'""entm e oitenta e tris, nu Sala de Reuni~c:» da 
Comi11siio. na Ala Sem1dor Alexandrs Cosla,1oh a Presi
dência do Senhor SL'Tiador Jutahy Maaahlcs e com a 
pment;a d»> Senha..,. Sen•dot .. G•I'otld 1\vm .. ,l\tl\o 
Oueiros, Jtliln Uicio c a Sc:nhnra Senad"ra Jris C~lia, 
rellne-,.e a Comi.ld.o de: Legislaçil,, Social. Deixam de 
oornparc."Cr, por moti\"O jUiiitifiQ.!do, os Senhores Sena
dore5,Carlos Chiareli, Hel ... ·idio ~ unC!I, Altcvir Leal, Fer
nanOO Henrique Cu.Td\JIU. JoQ lgnkio Ferreira e v. Se
nhora SenadcJra Eunice MichiiL"S. Havendo nCunero regi· 
menta1. o Senhor Pmiden\e declara ahcJt,,s m; trabalhos 
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dispeQII&Indo v. leitura da Ata ela reunião anterior~ que 1: 
dada como aprovada. A ae1uir .do apn:ciadas B51C8uin· 
tCli mal&rius: 1. Projeto de lei dK Câmara nr 222. de 
198:-. que ••displJr sobre a anntaclo do sal.rio na Cartei
ra de Trahalho e Previdé:ncia Social d05 barbeiros, cabe
leireiros. manicures, e ma!O!Wl@i~as. Relator: knlldora 
lris Ctlía. Parecer concluindo favoravelmente ao pnJjr
to. AprovadOi por unanimidade, pela ComiMit•. l. Pro
jc\odc Lei daCAmara W' 214.de 198),qur''revoga a an. 
~do DC\TC:to-lci n• 1.910. de9 dedu.embro de 1981. que 
dispõe ,;obre a obrigatoriedade de: contrihuic;ào previ
denci4ru• par parte de apo!llcntados e pen5ioni•tas··. Re
IULor: Senador Ht:lio Gueinll. Pa~ amcluindo favo
ravelmente ao pr\ljct". Aprovado, por unanimidade, 
pela Comi'-Aào. 3. ~mjeto de Lei da Cãmara n' 248. de 
1983. ·que "'aerac.:cnta parãprafo ao art. 142 da Lei n• 
J.II07, de 26 de•so•o de IWoO- Lei Orrllinica da Pr .. i. 
denc:ia Social, definindo com d~bilu perantct 1 Previden
c:ia Soc:ial somente a divida gonseqUente de proa:dimen.
\0 admini&o\ra\ivo uh.imado, 1 depoili de devidamente ins
crita. Rel111or: Senador Hélio GueiNii. Parecer concluin
do contrariamente ao pmjel.o. Aprova.do, pur unanimi
dade, pela (."omiliiiio. 4. Projeto de Lei da Cimara n" 
III. de 1981, que "'dispõe sobre a admis,;lo de Tt:cnit."05 
de Adminislraçüo pelall c:ntidada que menciona". Rela
tor: Senildnr JoKo Calmon. Parecer concluindo que o 
projelo deva \Cr sua tra~.mitaçlo conjunta com o PI..C n' 
049/77. Aprovado, por unanimidade. pela ComiNo. S. 
Projeto de Lei do Senado n• 247, de 1981. que MB15C8Uru 
i11 JIC5.'1Ull5 carente~ de rec:un.os a direito ao dc:M:onto que 
CSJX."Cifica n11 aquilii(l'u de mcdicama11o1". Rdator: Se
nador JuU.u Calmon. Parec.er concluindo favora'4elmentc 
ao projeto. Apn.n-ad,,, por unanimidade. pela Comi11io. 
6. Proje1.o de l.ui do Senadl'l n• 257, de 1981. "di11põe 
"obre a situaciio du Aervidur habilitado no mesmo c:on
cur50 público. e dã oulras providencial"'. Relator: Sena
dor J\Jào Calmon. Pa~ cuncluind~ favoravelmente 
;m rroje~o. Aprovado. por unanimidade, pela Comisslo. 
7. Projeto de Lei da Cãmra n• 202, de 198J, que ··regula 
o cxen:icio da pronssiia de motari1ta. e determina outras 
pro ... ·idém:ias". RelattJ~r: Senador Gabriel Herme5. Pan:· 
c..-cr conduindo contrariamente ao projel.o. A provado, 
por unanimidade. prla Comissiio. R. Projeto de Lei da 
l'ãmaru 11'1 ::!,3, de 19all. que nrevnga o an. 243 da CLT, 
oprovad• pelo De<reto-lei 11" 5.45~. de I• de maio de 
1943. que diRJ'Üe MJhrc o hor6rio dt'J!Ii rerrovi6rios de C5· 

I~~~;C\cs do interior'". Relator: Senador Gabriel H erma. 
Pare\.'tr concluindo tnoravelmenle 110 projeto. AproYM· 
do, por unanimidade, pela Comi1sio. 9. Projeto de lei 
da Càm11.ra n' 227. de 19SJ, que "altera dispoai.tivos da 
("l.T, aprovada peln Da:reto-lei 11' 5.452. de I• de maio 
de 1943. e5tahela:endo I'Ciime espQ.'ial de f!riaa para os 
tripulanta de unidadH mercanta"'. Relator: Senador 
Gabriel Hermes. Parcc:cr concluindo ravoravclme.nte ao 
prujel.o. Aprovado. por unanimldadc. pela Comisslo. 
10. Projelo de l.ei da Cimoro n•026, de 1978, que"'"I!U· 
la a eAen:(c:io da prori55lo de T&cnico em Radiolos:ia. e 
d.ri oulr.il5 providlênt:ias". Relator; Senador Jutahy Maga
lhàD~. Palrec:cr con~o.'iuindo favoravelmente ao projeto, 
com a!l Emenda111 n'!l 1-CS e 2-CI..S. Aprovado. por una
nimidade, pela Comissão. Nada maif. havendo a tra\ar, o 
Senhor Pralidente declara encerrada a RUnião, lavrando 
cu, Luiz Clfludio de Bri1o. Allli5'Um\e de ("omissilo. a pre-
5enle A tu que. lida e 11provad11, ~er.i assinnda por Sua l::x
celCncia. 

JotiiiJMopl...._ 

COMISSÃO DE SU.Vl(;O I'CBUCO CW 11.. 
N- R.-do, nellndo .. III .. _....., 4e Jtl1 

À111 onze horas do dia de7.\."15Cis de novembro de mil no
\"a.:cntOfl e oitenta e lrC5~ na Sala de Reuni&&. da Comia-
5ii.u. na Alu Senadl)l' Alexandre Costa, sob a Presidência 
do Scnlwr Senador Manins Filho (Vice--Pmtdente da 
Comili!!..i'lu} e com a preacnçll dos Senhores Senadores 
Pa5.~~~oo" Pêtna. Galviin Mode~lo, Alfredo Campo5. Enéas 



minuto1, na Sala da Comiulo de Finanças, no Senado 
Federal, preoentos o• Senhoi'CI Senadores Almir Pinto, 
Octhio Cardooo, JoiJC Bomhauoen, Joio Cutelo, Joio 
lobo, Mlrio Maia, Fábio luCCI)a, H61io Cluoiroo, All're
do Camp01 e Deputados Olavo Pireo, Coutinho Jorp e 
Alulzio Bezerra. ro6ne-oe a Comioslo Milla do Conarea-
10 Nacional, incumbida de eu.m.iM.r e. em\tir ~ 
aobrc a Proposta de Emenda A Constituiçlo n• 35, de 
1983, que "dispa. 10bro a nomOIIÇID dos Clovernadoi'OI 
dos Te-rritórios devcrã ser feita a panir de indicaçilo pc
los Depulud05 federais do rap:ctivo Território". 

Deixam de comparec:er, por mtJtivojustilicado, 01 Se
nhoru Senadores JorJC kalumt, Carl01 Chiarelli e 01 

Senhores Depu1ad05 Rondon Pacheco, Adhemar Ghiai, 
Le\'Y Dias, lrineu Colato, Pranci;co Benjamin, Iram Saa 
raiva, Jof'KC' Carone e Matheua Schmidt. 

De acordo com o que preceitua o Reaimento Comum .. 
~a Jl'n:a:icli:nLia, cvc•uualmente. o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara inslalada a Comiulo. 

Em ohedi~ncia a di!ipnsitivo real mental, q Senhor Pre
sidente: esclarece que irá proceder A eleiçio do Presidente 
e du Vice-Presidente da Comisdu. Distribuldas u cidu
las. o Senhor Senador Almir Pint() convida o Senhor De
putado Alui7.io Bezerra para rum:ionar como escrutina
dor. 

Proc:ediLia a eleiçio, verifica-te o quinte raultado: 

Pura Pl'eiidente; 

l>cput.ado Olavo Pii'C!I • • • • . . • • • • • • . • • . • 9 votos. 
l::':rn branco .•...•...••......••..•...• , 3 YOtOi. 

l'llre Vice-PI'Ciidente: 

Deputado Adhemar Clhioi , ... , .. , , .. , , li votoo. 
Ern branco •......•..•...••. , • . . . • • . . I valo. 
Slo declarados eleitos Presiderue e Vice-Presidente, 

l'ell*o1ivamente, 01 Senhora Dep11tados Olavo Pira e 
Adhcsmar Ghisi. 

J\Qumindo a Presidinc:ia o Senhor Deputado Olavo 
Pires 118rBd- em nome do Senhor Deput•do Adhemor 
Ohisi e no seu próprio, a honra C:OIIl que foram distingui
do5 e designa o Senhor Senador JoiiO Cutelo para reJa .. 
Lar a ma~ria. 

Nada mais havendo a tratar. en~rra....g a reunilo e, 
para t;:Onstar, eu.. Joio H6Jio C.rvalhD Radia. A.aillente 
de CQmiuilo, lavrei a presente Ata due.lida e aprovada, 
será a:uinada pelo Senhor Presidertt'- demaia membros 
da Comiodo e inl A publicaçio. 

COMISSAO MI!ITA. 

'-bldade-· .. --.,......,.. 1!!-. c-atnlcio"" 41,.., 1!113, ... "allln o 
130 .. utlp 17 .. C..UUido> ,_..,-
....... a -ndl• de Pnl"elloo""" Toni- Fode....... 

I• REUNIAO (INSTALACAO). REALIZADA 
J;M 19 DI; OUTUBRO DE 1983 

Ao1 dezenove dias elo mil de o~tubro do ano de mil 
novec:t'ntos e oitenta e trü, ls d~is horas e quina 
minuto~. na Sala da Comisslo de finanças, no Senado 
Fedcrill. prc:5enlL'S 01 Senhora Sc,nlldores Claudionor 
Rori(, Raimundo Parente, Lourival Baptista. Almir Pin
to, Jolo Lll<:io, Marcondea Cladelh-, MArio Maia, FAbio 
Lucena, H~lio Oueiros e DeputadOS Nilson Gibson, 
ClareJe: Platon. Paulo Guerra e Júlio Manins. reU:nwe a 
Comi15il1.' Millla do Congi"CAAU NatJonal, incumbida de 
"""""' c li"'"""' sob"' a Prapor.ta ~ f.mcrula l C<mlti
tuiçãQ n• 41, de 1983, que "allera o 1 Jt do artiJo 17 da 
(.'onaliluiçiu Federal, dispondo AOi)I'C a nomeaçlo de 
Prefeito& no& Territórios federais", 

Deiaam de c.:ompanx:c:r, por motivo justificado, os Se-
nhor~ Senadora Carlos Chiarelli e Derval de Paiva e 
Dcput~~doa Joio Bulista Fagundes. Orestes Muniz, Alui .. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

zio llelerra, Ruy Lino, Carloo de Carli, Vicento Queiroz 
e Clemir Ramos. 

De acordo com o que preceitua o Resimcnto Comum, 
1111ume a Prelid6ncia, eventllfllmente. o Senhor Senador 
Lourival Baptista que declar11 instalada a Comiulo. 

tim ohedi6ncia a diRpositivo reaimental, o Senhor Pre
sidem.e""' .. ,_'~" \ti~ a ~o do l'noilknle 
c do Vic:e-Presidente da Comiulo. distribufda as c:álu
lu, o Senhor Senador Lourival Baptilla convida o Se
nhor Deputado Nillon Giblort para funcionar como es
crutinador. 

Procedida a eleiçlo, verilic:a~« o ~e~uinte resultado: 

Para Preiidcnle: 
Senador Mário Maia ................. o 11 votos 
Em branco ..... o ••• o o •••••• o •••• o • • • • 2 votos 

l'llru Vi.,...l'noiller>le: 
Sen•dor Almir Pinto . . . . . .. . . . . . . . . . . . 11 voloo 
l=:m branetJ ......•..• o • • • • • • • • • • • • • • • • 2 volDI 

Silo dec:laradQS eleitos. respectivamente, Presidente e 
Vic:e-Presidente, 01 Senhores Senadorea Mário Maia e 
Almir Pinto. 

Aisumindo a Praidincia o Senhor Senador M•rio 
Maia qradC(.-e. em nome do Senhor Senador Almir Pin
to 1 no acu próprio, a honra cc:un que foram distinauidos 
e dnignu o Senhor lJeputado (;larck Platon pan relatar 
•ms,ma. 

Nada mais havendo a tratar- encerTB-se a reunilo e, 
para constar, cu, Marcilio Jofle da Silva, Assistente da 
ComiJSio. Ja.-rei a preRente AIIJ que, lida c aprovada, se
rá B~Sinada pelo Senhor Praid,:nte, demais membros da 
Comiaslo e vai A publicaçlo. 

COMISSAO MISTA. 

~ .... ......,.~e•ldr--a 
~ .. -.llo~llf.O,eJ!JI3, 
,ae ''dl!lllaa ll ... do -~~- .. Ulllio • l!dl
oacio". 

11 REUNIAO (INSTALAÇAO~ REALIZADA 
EM 19 DE OUTUIJRO DE 1983 

Aos dezenove dia5 do má ct~ outubro do ano de mil 
nQVC\:Cntos c oitenta e tri&. As deJ.CISC:is horu e quarenta 
e cinco minutos, na Sala da CQntiulo de Economia. no 
S.ruulo Federv.l, l'"""""lel os l;enbofta Sena\loi'CI Joio 
Calmon, Aderbul Jurem•, OctA•I• Cardoao, Eunico Mi· 
chile5, PaliloOI Püno, Virailio TbPra. Odacir Soan:a,lta
rnar Franco e Deputados Sal"•dor Julianelli, Oly fa
c~in, l>arcllio Ayres, Ruy Códo e Ocllu:nio Almeida, 
l'llalnc-tc: a Cumissilo Mista do congreuo Nacional, in
cbmbida de examinar c emitir blrecer sobra a Proposta 
dt Emenda li Constituiçlo n• 42. de 1983, que "destina 
I~" do Orçamento da Uniilo ~ educaçlo". 

Deixam de comparecer, por motivo jUIIificado, DI Se
nhora. Senadoret~ Fernando Henrique Ca.rdc.H.a, .lolt ta
mlcio f'erreira, l'edro Simon e ()eputados Rómulo Oal
v~o. Ril:.l f'urtado, J6nia M•rt,., Aldo Aranteo, R•y· 
mLindo Urbano e Arildo TeiL"S. 

Du 8L"Ordo L'Om o que ,.-ec:eit~• o Reaimento Comum, 
a~ttumc a presid~ncia, evcntualll)ente. o Senhor Senador 
Vii'BDio Túvorn, que declara in11todada a Comiuio. 

f.m obedii:ncia a dispoiitivo rtBJmenlBI. o Senhor .PJ'c.. 
sid~ntc esclar~:e que irt proc:cder; eleiçlo do PR:Aidente 
e du Vic:o-Presidente da Comiaslo. Distribuídas as c:tdu
lal5, o Senhor Senador Virgílio Tj\l'ora convida o Senhor 
(~\~ Od.acl\io A'meida ,.,, 1umfmnar L'Oroo a. 
L'l'\ltinador. 

Procedida a cleiçàu, verilic-a-~ o .seauinte resultado: 

Para Prelidente: 
Deputado Ruy Cõdo • .. .. .. . . . .. . . .. .. 12 VotOA 

l:m Branco . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

Tcrça-reira 29 5605 

Para Vico-Presidente: 
Deputado Salv•dor Julianelli . . . . . . • . . . . 12 voiOI 
Em branco .•...••••. , ...... o • • • • • • • • • I voto 

Slo dcclarad05 eleitos, respectivamente, Praidente e 
Vic:e-PI'Ciidcnte, 01 Senhores Deputados Ruy Cõdo e 
Sal....tor luliaMlli. 

A•umindo a Presidincia o Senhor Deputado Ruy Cô· 
do agra.dec:e, em nome do Senhor Deputado Salvador 
Julianelli e no seu próprio, a honra com que foram dil
tinsuidos e daigna o Scnhur Senador Joio Calmon para 
relatar u matéria. 

Nada mais havendo a trata.r. enc:erra-ae a reuniio e, 
para constar, cu, Helena lsnard Acc:auhy Sarl'el dOA San
los, AssistenLe da Comilliào, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovad11., serâ assinada pelo Senhur Presidente, 
domai• MembN!I da Col\\iOSlo c irt l 1\Uhl\c:a<;io. 

COMISS~O MISTA 

-mblda de nludo e-oobre • Me
D' 119, de 1~, dO- P-te do R~ 
... la au•m- ll(elllrencio do COIII~WM Na
eloaol o lexlo *' Dee..-.ieiD' 2.115!1, del7 de..
de 1!113, que ''allera oa J)...-lelo ... 1.101, deli 
de-"' de 19110, e 2,1J3!1, de 21 lle Jlllho de I!IID, 
ollopile ............... ~ ............ -·1 Slqlerlo
--N-.. M-!14--S\l!oiA.· 
MAM, e doi oolru prorldiadaa". 

2' REUNI.\0, RJlALIZADA EM 
22 OE SI:.71:MIIRO DE 1983 

Aos vinte e doi• dias do mil de IIClembro do ano de 
mil novecentos e oitenta e três. As du.essele horas, na 
Sala da Comisslo de Finança~s, no Senado f-'ederal. prc
HntCI os Senhores Senadont:s Aderbal Jurema, Raimun
du Parente, Gabriel Hermes~ Almir Pinto, Alberto Si.t~a.. 
HMioOueirtli, Enéu Fsria f1 Deputados A.dail \'crtoraz-
7.0, Darningos Juvenil, Fclipe Cheidde, Paulo Zarzur e 
S&gio lombu, reUne-se a Curnissilo Mial8 incumbida de 
aludo c parecer sobre a MOl11'BSCm n• 109, de 1983-<:N, 
do Senhor Prelidcnte da Repllbliça aubmotcndo i. dclibo
raçio do Consresso Nacional o teKlo do Decreto-lei n• 
2.0SS, de 17 de asoato de 19$3, quo "altera DI Decreto&
leis n" 1.1101, de 18 de aso•1o del980, e 2,035, do21 de 
junho de 19HJ, dispõe 10bre ,sucessilu da Autarquia f'o
deral Superintendincia Nacional da Marinha Mercante 
- SUNAMAM. e dá ou\'"-> ,..,.mmõnoia>". 

Deixam de compHn:c:er, Por' motivo justificado, os Se
nhores Sc:nadores Jorge Kah,arne, Claudionor Roriz, Jor
ae Bornhauscm, M'arçdo Mii11nd,u e Deputado! Antonio 
1-'loréncio. (Jióia Júnior, M&~s:no Bacelar, Uu Simôlbii, 
Dei Busco Amaral e JollAubn Rorlz. 

Havendo nllmL'fO resimental. silo abenos os trabalhai 
pelo Senhor Senador Aderb11l Jurema, Vic:e-PI'ellidente 
da Comildo, no exercício cta Presidincia. que 10licita, 
nos u.-rm01 regimcnlaiJ, a diJt?Cnsa da leitura da. Ala da 
r=nillu anl6l'ior. que loBO aiJÓI, 6 d•da como aprot'&da. 

Proueguindu, o Senhor Presidente, c:omuni&:a que irâ 
mlistrihuir a mat6ria ao Se-.hor Deputado Adail Vetto
m:uo para rela lar, cm virtud~ tia ausincia do Senhor Do
puludu U:u Simões. anteriorJt1ente designado relator. 

t:m seguida, u Senhor Pres;dente concede a pala.vru ao 
Rdator da mat6riu. Deputado Adail Vellurazzu, que 
emite pan.ur ravoriivel i. M~nsagem, nostermoa de pro
jeld de D«rel,, Legislativo LJuc orcrcc:e eumo conclusão. 

Pv..oUu em dbrcu.MJln e vm~n. i' o parecer aprovado 
!ICm rellllri"--&'11. 

N11da ma.i11 hll.-endo a trat-.r, enec:rra-ae a reunião, la· 
vrund'o, eu, Mauro topes de ~ii. Assí&tentc da Comiasio, 
11 presente Ata que, lida e anrnvada.. serã assinada pelo 
Senhor Prelidente, demui'i mçmhros da Comissão c irá A 
publi'-ilçil.o. 
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COMISSAO MISTA 

............ detlhdoepo....,r.IOh~aMea ...... 
.. I JJ, b I!IIJ..CS, do Seahor l'nolde..- da Ro

JIIIbllea --• olelllleraçio •• eo11,_ !\lo
.._..'""todo Doe.-., Ul$fl,deZJde ~~
de 1913,.,. "altero oleafoloçio do lmpoo10 de Ru
doalatlraa...........,.,.,..........,........_ .. 
poopoaco ••-.... F1noaoolro do Hulloch". 

2t R~Ui'o:IÀO RE.\LIZAOA EM 
. 29 DF. S~IEMBRO DE 1983. 

Aus vinte e nove dias do mas de setembro do ano de 
mil novcc:entos: e oitenta e trCs, As dezesseis horas, na 
Sala de: reuniõe!l, da Comisslo de Finanças no Senado 
Federal, p,....nrcs os S.nhom S.nadom Jurahy Mqa· 
lhn<"'. Pa,.os Pôno, Lourival Baprisra. Joio L6cio, 
Gabriel Hermes. Aderbal Jurema, Virsfiio Tivora, Jooi 
FraJICIIi, Milrio Maia, Hflio Guoiros e os Senhora Oe
puUJdos F.vandro Ayres de Moura, e Dei Basco Amarai, 
re6ne-K a Comis.llilo Mista incumbida de estudo e pare
cer ...,,.. a Menqem n• 113, de 1983-CN, do Senhor 
Presidente da Rer6blica sub01etendo l deliberaçio do 
Con~u Nudonal o te.tro do Dec:mo-lei n• 2.058, de 
23 do "SOJro de 198), que "altera a lesiolaçio do Impos
to dt Renda - relativa a rendimemw produzidos por 
caderneta de poupança du Sislcma Financeiro de Habi
laça~··. 

Deixam de comparecer. Por motivo justificado, os Se
nhores Senador Uzoro Barboa e 01 Senhores Depura
dos Gerc~Jdo BuJhlJea, llrael Pinheiro, António Farias. 
&Jtha1.ar de Jkm e Canto. Domingos Juvenil, Geraldo 
Flomins. OresiCO Muniz, Arthur Vi11111io Neto c Florko
no Paid,, 

Havendo nllmero regimental, alo abertos os trabalho 
pelo Senhor Presid<JJte Deputado Dei B...., Amaral. 
que IIJiicitu, nos termos regimentais, a diapenaa da leitu-
1'11 do Ara do reuniilu anzerior, que. ..,., apds, 6 dada 
cumo aprovada. 

Dando Nntinuidade BOI trabalhos da Comisdo. o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relalor. Senador 
1'111101 Pôno, que emite purecer favorével l Men....., 
n• 113, de 1983-CN, nos term05 de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusio. 

Posto em discussio e voraçilo 6 o porecet aproYBdo. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilo. e, 

par-.a constar, eu. Martinho Jolf:: dos SantoJ, Allistente 
du l"omi!i15ilo. lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
Rrâ assim1da pelo Senhor Presidente. demais membros 
da ComiSliào e irâ l publicaçio. 

COMISSÃO MISI"A 

,_.., .. .......,,,.,_...,..M_.,. 
•• 115, olo 19113-01, do SeoHr Prooldeole do R .. 
........ IIM-lolelllleroçio da c......., No
danai • .., .. do Deento-lol .. 2.1159. de , .... 
_...., olo I!JID, ••• ''altero o ndacio de dlopaoltbo 
da Lei ., 5.192, b I de Juba do 1967, .,.. oU.,ae 
..,.. 1 pnocaçia do Sonlço MUiw ,. ... -••too 
de Medlcloo, Fora~.elo, OdonhJioala e Velerlairlo e 
pela Médleoo, llonaoeeulleos, .....-. o .-1-
nirlao". 

l' REUNIÃO, REALIZADA EM 
29 DE OUTUBRO DE 1983. 

Ao!ii "inte e nove: dias do mes de outubro do ano de mil 
nCJVL'C.'ent~>s c oitent3. e tlbi, àJ de:teSSCte horas, na Sala da 
Comissào de finançtl5, no Senado Federal. presentei os 
Senhon.'S Senadores Gaivão Modesto, AderbKI Jurcma. 
Raimund~> Parente. Carlos Alberto. Marcondes Gado
lha, Gu.,ão MUller, Alfredo Campos, Hélio Gueiroo, 
U•aro Barbo•• e ''' Senhores Doputodus Sebastilo Cu· 
rió, Os.:ar Alves e José: Maria Mil8alhies. reUne-se a Co· 
mi.ssiio ~i!ila incumbida de estud~> e parecer sobre a 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçdo III 

Mema~Cm n• I JS, de 1!1113-cN, do Senhor Presidente da 
Ror~blioo sub01etendo ~ deliberlll;io do Consrcsso Na
cional o luto do D<l:lelo-loi n• 2.059, de I • da Nlembro 
de 19113, que "AIIenl a redaçiio de dispositivo da Loi a• 
5.292. do 08 do junho de 1967, que diopi!e sobre a prea
rUÇilo du Serviço Militar pelos Eatudantes de Medicina, 
Farm:kiu, Odontol~>gia c Vaterinlria c pelos Médico~ 
Farmaccuticos, Dentista" e Vcterinãrioa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lourival Baptista, Lomanto Jllnior e 
~>!! Senhores Deputados Ludgero Raulino, C'utejon 
Branco, Albinu Coimbra. Roscmburso Romano, Dare
to Campana ri, Jorge Vianna, Leônidas Sampaio e Aril
do Tele<. 

Havendo nllmero regimental, sl.o abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidenle, Senador H~lio Gueiros, que soli
cit3., nos termos rcs:imentais, a dispensa da leitura da Ata 
daa reunião anterior, que, rogo após, i: dada como apro
vada.· 

Em quida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relaror da materia, bcpulado Oscar Alves, que emite 
parecer favorável ê Mensagem nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como c:oncluslo. 

l'osro om cliscu...., e votaçio, ~ o parecer aprovado, 
sem resrriçi!es. 

Nada mais lravendd a ,,.,ar, encerra .... a reunilo, la· 
vrundo eu, Mauro Lopes de Sá, AuiAtente da Comisdo, 
a presente Ala, que lida e aprovada, seré assinada pelo 
Senhor Presidente e iti A publlcaçio. 

COMISSlO MISTA 

f-mblft de tàdo I,.,..., ...... a !\f,_plll 
"' 116, de 191.J..CN, do Seobar l'lelldeale da Re
p6Heo Úlllelendo i delllleroçio da c,..,_ Na
eloaal o leXIll do IJeenlo..lel ., 2.060, de ll de ... 
...,,. de I!JID, ... "alren 1 lei •' l.006, de Z6 de 
-bro de 1973, ... dlopao oafln I atlllzaclo o o 
nplou.cio .............. llu ,....,..... l ..... 
pchúruedioauu,..........,..". 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 
29 DE SETEMBRO DE 1983. 

Aos vime e nove dias do mês de setembro do ano de 
mil novecc:ntos e oitenta e trls, b dczessete horas e trinta 
mlnulot. na Sala da Comi51111o de Finanças, nó Senado 
Fodoral, presentes os Senhores Senadores Virsllio Têvo
ra, Almir Pinto, Joio Ldcio, Octévio Cardoso, Gabriel 
Hermes. Jmolo F,...m, H61io Gueiros, Alllerto Silva, Se
vero Gomes e os Senhon:s Deputados Jost Carlos Fa
suncles, O.rcy l'oua e Mat!os Le.lo, mlne-oe a Comis
são Millia incumbida de estudo e parecer sobre a Men .. -
gem n' 116, de 198J..C:IJ, do Senhor Presidente da lte
pdblica submetendo l deliberaçio do Consresso Nacio
nal o texto do Doemo-lei n• 2.060. de 12 de Jelembro de 
19K3, que "Altera a Lei n' 2.006. de 26 de dezembro de 
1973, que dispile sobre a olilizaçlo e a exploraçlo dos 
aeroportos, das facilidades à navesaçlo érea e dê ouuas 
pro•idfMilll". 

Deixam de comparecer, por motivo juolificado, os Se
nhores Senadores Guilhenne Palmeira. Lomanro J6nior 
e os Senhores Deputados Jaime Santana, Wanderley 
Muril, Ãnselo MaJalhiles, Carlos Peçonha, Felipe 
Cheidde, Femando Santana, Olavo Pires e Jost Cola
srossi. 

Havendo mlmero rcsimenlaJ,Iilo abcrtOJ os trabalhos 
peJ,, Senhor Presidente, Deputado Mattos Leio, que so
licita, nos termm regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reuniilo anterior, que logo 11.p6s, i: dada c:omo 
apro"adil. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver rece
bido Oficio da Liderança do Partido do Movimento Oe
m"'-!r-jrh.u Brasileiro. Rc> Senado Federal. indicando os 
Senhores Senadorc111 José f'regelli e H~lio Guciros, para 
inlq:rarc:m a Comisdo c~ substituição aos Senhores Se-
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nadores Marcelo Miranda e AITonoo Camarso. Comuni
ca ainda, que irá ltdistribuir a matb'ia e.o Senhor Sena
dor Octâvio Cardoso para relatar, em substituiçio ao Se
nbor Senador Lomanto Jllnior.antcriormcnte designado 
relall)r, . 

·Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da mat~ria, Senador Octávio Cardoso, que 
eri1ite parCc.u favorAvell Mensagem, nos termas de Pro
jeto de DecretO Leaislalivo que oferece como conclusilo 

l'o•to em discussilo e votação,~ o parecer, aprovado 
.em reslriçites. . 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunila. la
vrando, eu, Mauro Lopes de SA, Allistentc da Comiulo, 
a presente Ata que, 6da e aprovada aerá assinada pelo 
Senhor Presidente. e irá l publicaçio. 

COMissAO MISTA 
JDmarJúdll "' ........... ...wr Nlalillo ....... 

Meuqent I' III, de 1983-CN, pelo .. ola Soaltao 
P,..,.,., la Replldlea ......., ... unr _.., 10 

....... ·a Projeto .. Loldo Soada •• 213, .. 1979 
( .. .f.ll7/IO, • amora dos Deputdoo), ... "Di 
..,. ndaPo 0o art. Jl do Lei '11116.143, u 24 olo • 
-de J975,.,.. ....... aJituocio do.,........ 
pela Pmldiacla SoCial .,.. ..,.,. ao Jrolldo • a do ........ ........................ .,... .......... . 
110(-ra)uaodeldadeedáoulruJPOYJdiaclu", 

2• REUlo11ÁO, REALIZADA EM 
06 DE OUTUBRO OE 1983. 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de mil nove
cent05 e oitenta e rres, is c!=sscis horas, na Sala da Co
missio de Finanças, no Senado Federal, presenlel os Se
nhores Senadores Lenoir ValJU, Raimundo Pa=re. 
Jos/: lsnãcio e o Senhor Deputado Nilson Gibsoa, 
reúne-se a Comissilo Mista do Cons....., Nacional. in
cumbida de examinar e emitir parecer 10bre a Mensqem 
n• IIK, de 1983-CN, pela qual o Senhor l'Jesidentc da 
República comunice haver velado, na inleJira. o Projeto 
de Lei do Senado n' 183. de 1979 (n' 4.127/80, na Câma
ra d05 Depurados~ quo "dá nova redaçlo ao an. l' da 
Lei n• 6.24.1, de 24 de setembro de 1975, que resula a ai· 
tuaçào do apo<enlad<l pela Previdência Social que volta 
ao trabalho e a do IC!lurado que oe vincula a aeu resime 
após completar 60 !sessenta) anos de idade e dá ouuu 
providên<ia•"· 

Deixam do comparecer. por motivo justificado, os Se
nhores Oepnl•dos Antonio Diu e Luiz Leal. 

Havendo ntlmero regimental, do abonos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Joo61snéc:io, que solici
ta nos termos regimentais a dispensa da leitura da Ata da 
'""niio anterior, q11e loso apó1, 6 dada como aprovada. 

ProsiiOJ!uindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da marina, Deputado Nilson Giblon, que 
emite relaiÕrio i Mensasem n• 118, de 198.3-CN, na re
fonna apresentada. 

Posto em diocu!ildo e votaç;lo, 6 o relatório aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais harcndo a !ralar, encomt-<0 a reuniao. la
vrando, eu. Mauro Lopes de Sé, AS5istente da Comillliio, 
a pn:sente Ata que, lida e apro•ada, oerã 8Biinada pelo 
Senhor Presidente e irã a publicaç3o. 

COI\IIS.'IÃO MISTA 

f-11bfda de IDIIIInar e emitir,....., oafln a 
Projeto do Leln'IO, de I!IIJ..CN,,oe ''11•• aoeretl
YOI da ,_ Afln Bnlllelra.,. 1101po de poz, e dá 
oulru,...ldindu". 

2• REUSJÃO, REALIZADA EM 
5 DE OUTUBRO DE 198J 

Aos <in<"O dias do mls de ou rubro do ano de milnove
L"Cntos e oilenla c: t~. às dezassete horas, na SH.Ia da Co
millilo de Finonça5, no Senado Federal, praenlel oo Se-
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nhora Senadora Galvlo Modesto, Lourival Baptista, 
VoOJilio Távora, PIIS05 Põno, Jolo Lúcio, Julahy Ma
galhães, Jolo Caslelo, Gastilo MUller. Severo Gomes e 
DI:J>Ulados Nilson Gibson, JIM Ribamar M""h•do, 
Clar.:k Platon, Oly Fachin, Assis Canuto, Oenhio de 
Burros, Gilson de Barros e Jorae Vargas, reúne-se a Co
miNo Mi1ta do Consresso Nacional, incumbida de exa· 
mianr e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n' 10, de 
1'11!3-CN, que "fixa oo elctivos da Força A~I'CII Bruilei
ra em tempo de paz, e dê outru prowidància!i'". 

Dcix.am de compare:cr, por motiY\l justifiCado, 01 

Senhrocs Senadora Albcno Silva, H61io Guoiros e De
puladol Milton Reis. Geraldo Aemins e Jacques D'Or
nell••· 

Havendo ndiiiCIO ,..;mental, do aberiOI os trabalhos 
pelo Senhor Pleoidentc, Deputado Oen6sio de Barros, 
que solicita, noatennosrcaimentais, a dispenSII da lcitu
r• du Ala da rcunilo anterior, que, logo ap&, 6 dada 
como aprovada. 

Prossesuindo, o Senhor Presidente comunica o ncebi
mento de Offcios da Liderança do Panido Democrillico 
Social, no Senado Federal e na Cimara doa Deputados, 
indicando os Senhores Senador Joio Ucio e Deputados 
NilliOR Gibson, Assis Canulo e Clarck Plalon, em subsli
luiçio aos Senhores Senador Lomanto J(mior e Depoto
dos Ney Ferreira. Maçao Tadano e Símio Sessim, ru
pceti,·amcnlC: da Liderança do Partido do Movimento 
Democrálico Brasileiro, no Senado Federal, o Senhor 
Senador Hélio Gueiros. para intearar a Comisslo, em 
subsliluiçào ao Senhor Senador Saldanha Derzi, ante
riormente desisnado. 

O Senhor Presidente comunica, ainda, que, em virtude 
da •ubstilu~o do Senhor Depulado Maçao Tad.no, 
Vi,-e-PrcsidenlC<Ia Comiuio, seré realizada nova eleic;ilo 
para esle cafJO. 

Distribuídas as cidulas, o Senhor Presidente convida o 
Senhor Senador Ga1tio MUller para funcionar como ea
crulinador. 

Pruccdida a eleiçio, verinca-11' o seguirne resultado: 

P.•r• Vice-P,...idonte: 

Deputado Nilson Gibson ............... 16 volos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . l 'loto 
S declarado eleito, Vice-Presidenle, o Senhor Deputa

do Nilson Gibson. 
Em '"lu ida, o Senhor Presidonle inrorma que ao Pro

jeto loi olerccida 01 (uma) emenda do autoria do Senhor 
Senador Pa1S01 Põrto, sendo ata considerada pertinente 
pela Prclidõncia. 

Logo após, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senhor Senador Julahy Magalhieo, que emite 
pa.......,r la•or.ivelao Projeto de Lei n• 10, de 1983-CN. 
acolhendo a emenda a ele apresentada. 

Pos1o cm discussilo e votaçio, 6 o parecer aprovado, 
sem rntrições. 

Nada mais havendo a tratar, em.:erra« a reunilo e, 
para aJnstar, eu, Helena Janard Accauhy Sanes dos San
''"'· Assislenle da Comissio, lavrei a presente ~ta q~~e, 
lida e aprovada. serl assinada pelo Senhor Pres•dente e 
ini A publicaçio. 

COMIBSAO MIBI'A 

_.... ................. ,.._ ..... . 
........... ~.~~ri' 11, .. 1113-CN, ........... ., .... 
"'" ... ~~~ .. Morlollo • '"- .. .,..,I M 
..ara ............... . 

2• RF.UNIAO, REALIZADA EM 
13 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos treze dias do m&s de- outubro do ano de mil novc
contoo e oilenla olrb, ls d07.euete hom1. na Sala da Co
miMiio de Finanças, no Senado Fed~Cral, presentes 01 Se
nhors Seru.u:lon:s Joiln Loho. Joio L6cio, lrill CMia. Jo-

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

!i l.in11. Gu!iitiio MUller, Man-eio Miranda, AlFredo 
l"'ilmpo5, MArio Muia e Depuladoa Alcidrs Lima, Fran
cisco F.rsc:. Goma da Silva, Mozarildo Cavah:anti e Dc
ni~;ar Arneira. reO.nc-K a Comiuiu Mista do Con@rC'SIO 
Nacional. incumbida de examinar e emitir parecer 10hre 
o Projeto de l.ei n-11. de 19RJ-CN. que "Fixa os cofctivos 
d.,s Oriciuis da Marinha cm tempo de paz. e dA outra1 
rmvidi:nçitt!ii". 

f)c:iJulm de comparo:er. por motivo justificado. os Se
nh('lres Senadom Joio Caste-lo, Jutahy Magalhile5, Lo
manto J(lnior e Depu\ad05 Ant~nia Ponte:s. Aaenor Ma
riu. Milton figueiredo. Dil!lion Fanchin. Joaquim Roriz 
c: Juc:qun D'Orncllas. 

Havendo nOmero res:imentalsio abertos os trabalhos 
pelo Senhor Pmidenle. SenadorGastio MUller, que so
licita, DO!i termos reaimenlail, 8 dispensa da leitura da 
Ala da reunilo anterior, que-. logo após. 6 dada como 
aJWOVIIIdB. 

F.m 1C3Uida, o Senhor Prellidenle comunica o recebi
menta de Ofic:io da Lideranfia do Partido Democ:rAtico 
Social, na Cli.mara dos Deputados. indicando os Senho
res Depuludoa Alcidu Lima c Mozarildo Cavalcanti 
para integrarem a Comisdo, cm aubsliluiçlo aos Senha
mi Deputados Jo&6 Fernandus e Marcelo Linhara. ante· 
riormente designados. 

Pmneguindo, o Sa~bor Prc!iidente concede a palavra 
ao Relator. Senhor Deputado Francisco Erse. que emite 
parecer ravorAvel ao Projet.o de Lei nt 11, de 1983-CN, 
na Forma apre~entada. 

Poslo em dillcuMiio e votação, 6 o parecer aprovado, 
11L'111 restriÇÕe5, 

Nada mais havendo a tra1ar, encerra-1e a reunilo c. 
para constar. eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos San
tos. Auiatentc da Comi11lo. lavn:i a. presente Ata que. 
lidll e aprovada, IICI'é a11inada pelo Senhor Presidente e 
irâ 11 puhlicac;:io. 

COMIIISXO MISTA 

r..-wa .. ·-olllldr ,.._...,. • 
Pl'lljolD .. IAI ri' 12, .. 1!113-CN, .- ''M -• ,._ 
üCio • .._..... .. IAI ri' 5.!113, llo 12 .. .._ 
-•am .... -•-....""'11 .. 4 
.. jalto .. IN!I, ... --...... .....-
,. •• Oftdolo •• Mulllba". 

2t REUNIAO, REALIZADA EM 
13 DF. OUTUBRO D~ 1983 

Aoa tTeze dia1 do ml:s de outubro do ano de mi\ nove
centos e oitenta c trh, ês dezessei1 horas, na Sala de reu
niaes. da Comissilo de Financas. na Senado Federal. 
prC~~entes m Senhore1 Senadom Ad.:lbal Jurema. Almir 
Pinto, Amaral Peixoto. Oalvlo Modesto. Guilherme 
Palmeira. Joio Calmnn, Alberto Silva. Htlio Queiras c
Deruludos Nouer Almeida, Francia.-o F.nr. Alcides Li
ma, Nil~on Gibson, Geraldo Flernina e Wahltl' Bati1ta, 
reQnc:-ae a Comiltdo Milito do Conaraso Nacional. in· 
cu'l"l1bida de eum ine.r e emitir parca:r snhre o Projeto de 
Lei n• 12, de 1983-CN. que- "dj nova redac;:lu a di!!pc.iti
vo5 da Lei n• !5.983, de 12 de ck.ozembru de 1973, que ahe
rou o Dc=c:reto-lei n' 610 de 4 de junho de 1969, que criou 
011 Ouadi'Ui Complementares de Oficiais da Marinha''. 

Deixam de comparecer. por motivojustirlcado, os Sc
nhore!ii Sem•dote~~ Oabriel Hermes, Ciastlo MUller. Sal
danhu Derzi c Deputados Moz.a.rildo 0.. valcanti, Aacnur 
Maria. NeiiKJn Aguiar. Dionísio H ~~~C e Jac:qua D'Or
nellw.. 

Havendo n6mc:ro regimental, são aberto& os trabalhos 
pelo Senhor Presidente. Deputado Geraldo Jo"lemins, que 
5oliçiLI:I, nn!li lermo5 rcogimentai!i. a dispen1111 da leitura da 
Ata da reunilo anterior, que logo apó11, 6 dada c:omo 
Hl'l'lWBd:J.. 

1-:m Kguida. o Senhor Pret~idente con"'Cde a palavra ao 
Relalt,r, Sçnador Amaral Peixoto. que emite parecer ra-
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vurãvelao Projao de Lei n• 12, de 1983-C~. noaiC'rmos 
em ql.le roi apretien\ado. 

Puslu cm di!li\:U5IIilo c- YDtac;ào, i o parecer aprovado. 
f.m Ke[r.Uida.o Senhor Pre5idente con"'"ede a palavra ao 

Relawr. Senador Amurai Pe1xoto, que emite parecer fa
Y\'II'ével HO Projeto de l.c:i n• 12. de 1983-CN,nos termos 
em que roi apn:!lienlado. 

PoHLo em diliCU511iu e votado. t o parecer aprovado. 
Nada mai$. havendo a Lratar. encerra« a reunião e. 

para canstur. eu. Martinho Jos~ dos Santos, Assi&te'nle 
de Comisslo. lavrei a preliCnte Ala que, lida c aprovada, 
~er6 &Minada pelo Sa~hor Presidente. demai1 membros 
da Comis5io e ir& A puhlic:ac:ào. 

COMISSlO MISTA 

.__ ... ..,_..or • emitir,.,_ •n • 
PnjeiO ... Lei ri' 13, .. 1!1113-CN, ... "ollelll • 
Doento-lel o• 1.537, • 13 .. olorlllllel977, 1M.... ,...-...... 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 
19 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos de"..:enove dias do mil de outubro do ano de mil 
novecentos e oitenta c trà, As dezeueis hons, na Sala da 
ComiWo de Economia. no Senado Federal. praenlel os 
Senhores Senadore!li Jns6 Uns, Raimundo Parente. Car· 
los Alberlo, Joio Lobo, Claudionor Roriz, Almir Pinto, 
Hélio Gueii'05, .4.1varo Dias e Dcputadlls A.ntõnio Ma
..:urek, Paulo Guerru, Ma.;ao Tadano e Lui7. Baptista, 
rellnc-se a Comissil.o Mi11a elo Cona:rcsso Nacional, in
.:umbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei n• 13. de l'll!l-C'ol, que Maltera o Decreto-lei .. 
1.537. de ll de abril de 1977, ed6. outras providenciaa". 

lleium de comparecer, por m(ltivo justificado, 01 Se
nh''re" Senadores Cari\Js Chiarelli. Jos6 lgnkio Ferrei
ra, Fernando llenrique Cardoso e Deputados Geraldo 
Melo, t.vandro Aym de Moura, 1rajA Rodria;ues. Ama
deu Cic'ura, Sérsio Ferrara e Nadir Rosseti. 

Havendo nllmero regimental, do abertos 01 trabalhos 
pelnSC'nhor Pre5idente, Senador Álvaro Dias, que solici
la, nos trrm\Js rqimenlais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anLCrior, que, logo após, 6 dada como apro
~rada. 

Prosseguimento. o Senhor Presidente r..-oncede a pala
vra ao Relator, Scnh\Jr Depulado Paulo Guerra, que 
emite p-o~rec:er favorã.nl ao Projeto de Lei n' 13, de 198l· 
CN. na ronnil apresentada. 

Posto em di!k:u&san e votaloiio, l: o parecer aprovada, 
sem restriç.k-,;. • 

Nada mais havendo a tratar, conr..wra-se a reunilo e, 
puru constar, eu, Hclenalsnard ACC'auhy Sarrcs dos San
tos, Asllii5Lentc da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, ~oerá auina.da pelo Senhor Pnsident.e c 
irú ã puhlic:açilo. 

COMISSAO MISTA 

J.aoM~UIIIeexuüoareemlllr--a 
Pnljeto de Lei"' 14, llo 1913-(CN),.,.. .. ,........ a 
•Jaincla H emprfldmo -.poloolrtoludhiH .. ra
- ... Ceatrolo EMlrlcu Brullelnoa S.A. - ELE
TROBRAS, e di IIUirU ............... 

2• REUNIAO, REALIZADA EM 
l l>E NOVEMBRO DE 19113 

Aos tri'lli dias do més de novembro do ano de mil nove
cenlos c oitenta e L~. às deZCSIIete horas. na Sala da Co· 
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadora. \'irgllio Távora. Oclbio Cardoso. 
Ciahriel Herme1, Aderbal Jurema. Marc:ondcs Gadelha, 
Jutahy Magalhães. I ri• CõliK, Mário Maia coo Senhores 
Deruuu.los Horácio Matos, João Batista Fqunda, fo'fi· 
nando Sant'Anna e floric:eno Paixio, rea1.ne-se 11. Comia-
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Jãa Mista do C\lngresso Nacional, incumbida de exami
nar e emitir parecer ~~oubre o Projeto de Lei n• 14, de 19113-
(C~). que ••rrormga a vigi:ncia du Hmprátimo Compul
sório insliluido em foJVor das Centrais Ell:tricas Bra5ilei
'"" S.A. - f.LIOTKOBRÁS, e dá outras providõncias". 

Deinm de comparC\:er, por motivo justificado, os Se
nhores Senadum AlbertC' Sil\·a, Fábio Lucena e Derval 
de Paiva e CHI Senhore5 Dcrutados Vicente Queiroz, Cel
so Sabóia. Marcos Lima, Marcelo Cordeiro, Evaldo 
Amaral, Wulncy Siqueira e Mauricio Campos. 

Have-ndo nLimem re8:imental, slo abertos os trabalhos 
peiiJ Senhor llul"utado Hor6cio Matos, Vi""'Prnidenle, 
no c:xen:ic:iu du Presidi:nl!ia, que 101icita. no1 termos regi
mentais.. a di5pensa da leitura da Ata da reuniio ante
rior, que. loso apú~~o, é: d11da como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente romunica haver rece
bido Ori~io da Liderança do Partido do Movimento De
mocrd.ticu Brasilc:iro-PM DB. no 'Senado Federal. indi
eundo o Senhor Derval de: Paiva para lntL-srar a Comis
&Ao, cm suhstituiçilo ao Senhor Senador "LAzaro Barbo· .... 

Comunica ainda, o Senhor Praidente, que ao Projeto 
foi 11presentada umu emenda de autoria do Senhor Sena
dor Carlos Chiarc:lli, sendo esta considerada pertinente 
pela Presidência. 

PNuqr:uindo, o Senhor Presidente concede: a palavra 
ao Relator, Senador Marcnndc:s Gadelha, que emite pa· 
n:ccr favorb"<l 110 Projeto de Lei n• 14, de 198J.(CN~ 
consubstam.i:nlu pela Emenda n• 2-R c: rejeitando a de: 
N• I. 

Posto cm discussilo e votaçilo, 6 o parecer aprovado 
sem ratrições. 

Nada mais havendo a tratar, c:ncerra·IC a rcuniilo c. 
para constar, cu, Joio Htlio Carvalho Rocha, Aasistente 
de Comissilo, lavrei a pi'Ciente Ata que:. lida e aprovada, 
.sc:n\ assinada pelo Senhor Praidente, demais membros 
da Comissilo c: irá l publicaçlo. 

COMISS~O MISTA 

l_,.lolade-epnwr ... n• .............. 
Emeod• • C..tltulçlo o'l9, del913, ~ue ,._ 
- llepuhuloo J::s&adwolo e ... Venodores •l"'lol•· 
Wlidade DO exerddo do maHato". 

2• K~.UNIÃO, RE!\LIZ!\DA EM 
19 DE QL:TUBRO DE 1983 

Aos d~nove dias do mis de outubro do ano de mil 
novCK:entus c: oitenta c: tlis, ils dc:zesseis hora~ c: quin1.e 
minutos. na S;llla da ("omi'S!Ioào de: finanças. nu Senado 
federal, pn:M:ntes os Senhores Senadores Galvio Mo· 
desta, lris Célia, Almir Pinto, Lourival Baptista, Joio 
Castelo, Oct:b·io Cardoso, João Lobo, Marcelo Miran
da. Alfredo Campos, Fâhio Lucena c: Deputados Gasto
ne Righi, Sumir A..:hóa. Domingos Juvenil. Valmor Gia
varina. Vi~.."Cnte Quc:iru.t., Clemir Ramo• e Joilo Bastol, 
re~nc:-se a Cumissilo Mista incumbida de: c:studo c: pare
a.T !iobrc: a Proposta de Emenda à Constituiçlo n' 19, de: 
19113, que "L'Slcnde aoo Deputados f.Aiaduais e aos Ve
readores a inviolabilidade no c:xc:rclcio do mandato''. 

Deixam de compareo:r. por motivojustirlcado, os Se
nhores Sc:nad,,r Alberto Silva c: Deputados Jlllio Mar
tins, Natal Gale, Annando Pinheiro e Guida Moesch. 

Huvc:ndo níamc:m regimental, alo abertos 01 trabalhos 
pelo Sa:nhor Pre5idc:ntc:, De(lutado Joilo Ba1tos. que: IOii· 

cita, nos tc:nnos regimentais. a dispensa da leitura da Ata 
da. rc:uniio anterior que, Iopo após, i: dada como aprova· 
da. 

Em scs:uida, u Senhor Presidente L"Omunica haver rece
bido Oficio da Liderança do Partido DemocrAtico Sg.. 
cial, no Scn:J.da federal, indi..:ando a Senhora Senadora 
I ri" Cêlia, para integrou a Cumi11sio, em substituição ao 
Senhor &nadar Jorge Kalumt. 

Prossa:guindu, o Sc:nhnr Presidente- L"((nccde a pulavra 
... ,, Rti:J.llu da mat!ria, Senbdor Ja:lo Loho. que emite 
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purecc:r favorável A Pror'Osla de Emenda A Constituiç;,lo 
n• 19, de 19U. na forma apre5c:ntada. 

Posto em di5CU51ilo e votaçilo, 6 o parecer aprovado, 
sem re1t riçc\c1. 

~\i ada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilo, la· 
vrando eu. Mauro Lopes de: Sá. Assistente: da Comisslo. 
a presente Ata quC'. lida e aprovada, sc:r6. assinada pelo 
Senhor Preliidente da Comi11si\o c: irA A publicaçilo. 

COMISS~O MISTA 

l11e11111blda •e c:xamlaar e e•ltlr pa.recer IIDine a 
Proposlo de [.,.ndo • Co•llltulcio •• Zl, de 1913, 
~·· ü -• ndocio oo I 1• do ut. 104 d• Caosll
tulçio, fii<UI- oo porlomeolu • OJIÇio ootre ,. 
nndlm- ola pite ftu dai 10illldl01e 01 nloll
ao e•preau, nrao e I'Uaclo", 

2• REUSIÃO, REALIZADA EM 
29 D~ SETEMBRO DE 1983 

Aos vinte: c: nove dias do má de setembro do ano de 
mil no.,C(entus e oitenta e tris, A1 dezessc:i1 horas e trinta 
minutos. na Sala de reuniões da ComiMilo de: Finanças, 
no Senudo federal, presentei os Senhores Senadores 
Pussos 1\jrto, Lourivul Baptista, Odêvio Cardo10, 
Gabriel Herme1, · MarcondC!I Gadelha. Gastilo MiUic:r, 
Mário Maio, Fábio Lucena c: Deput11dos PedN Cc:olin, 
Suulo Queiroz. FiJueiredo ~11ho e Genbio de Barros, 
reúne-se u Comissilo Mi5ta do Consresso Nacional, in
~umbida de naminar e emitir parecer sobre a Proposta 
dr Emenda à Constituiçlo n• 28, de 1983, que: "dA nova 
rcd'o~çilo ao I (v do an. 104 da Con5tituiçlo, facultando 
ao purlummtar a opção entre 01 rendimentos da pane: 
lixa dos subsfdi05 c: os relativos ao emprego. cargo ou 
runçao". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, 01 Se
nh,,res Senadores Lumanto Júnior, Jors;c: Bomhausen, 
Alfn:dn CumplHii c: Deputados Mozarildu Cavalcanti, 
DJulmu Bc:'l.,U. Epiu\cio Cafeteira, Myrthes Bevilacqua, 
Arnaldo Muciel. Renato Vianna c: Josl: Frejat. 

Havendo níamc:ro resimental. slo abertos 01 trabalhos 
pelo Senhor Senador Lourival Baptista, Presidente even
tual, que, nos tc:rmo5teJimc:ntais. dispensa a leitura da 
Ata du reunião anterior que. lo1o após, 6 dada como 
aprovada. 

1-:m !ieguida, o Senhor Praidc:nte concede a palavra ao 
Relator da matll!:ria, Senhor Ilc:putado Pedro Cc:olin, que: 
emite u pa~r favorável A Propolitu de: Emenda A Cons· 
tituid" nY 28, de 11183. 

Posh) em di!ii:UII..,iu e votaçilo, 6 o parec:er aprovado. 
~ada mais havendo a trauu, c:n..:erra.-liC a reuniio e, 

para aJntar, eu~ Martinho Jo!i6 dos Santos, Assistente: de 
Comi1scio, lu\·rei a presente: A tu que:, lida e aprovada, se
rã as.1inuda pela Senhor Presidente, dc:maia membros da 
Cumi~~~oi\u c: irill à publicac;üo. 

COMISS~O MISTA 

-·-................. lHe • .....,_ ... 
En• .. ii C..llalcio o• lO, de 1913, lJUO .. _ 
.............. , .......... 14 ... Ca .... lalçio, 
•opo•o mlft • ..... de M-ruo de Elido". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
6 DE OUTUBRO DE 1!1113 

Aos~ebi dias do mC:s de outubro do ano de mil novc:
c:enlol e oitenta e ui:s. .ls de11:55ete horas, na Sala da Co
missão de Finanças. no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores Galvilo Modesto, João Castelo, Mar· 
tins Filho, Hc:l\·klio Sunes, Eunice Michiles, Marcelo 
Miranda, Jo~ Frq:elli, Fernando Henrique: Cardoso e 
Deputados Celso Barros, JoR Lourenço, Wall Ferra1 .. 
Orestes Muniz, reúne-se: a C"milililo Mista do Congrc:551) 
l'tacional, incumbida de ailudo e purecc:r subre u Propos
ta de fmend3 à C"onstituiçãn n' 30, de 1983. que "A..:ra-
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L"Cnta parágrafo únie<t ao artigo 84 da Constituiçio, dis
pondo 10bre a acolha de Ministros de Est:u:lo". 

Deixam de: comp:J.recer, por motivo justiftcado, os Se
nhore5 Senadores Guilhenne Palmeira, Lomanto Jíanior, 
Severo Gomes c: Deputados Assi5 Canuto, Pedro Ger
mano, Joii" Batista Fagundes, Jorge Medauar, Ouso 
Coimbra, lb!loen Pinhriro e Dé:lio dos Santos. 

Havend,, númrro rc:simental, siio abertos os trubalhOJ 
pclu Senhor Presidente. Senador Fernand,, Henrique 
Cardoso, que soli'"ita, nos lermos regimentais, a dispensa 
da leitura da Ato da reuniilo anterior, que logo, a116s ~ 
dada como aprovada. 

Em 1eguidu. o Senhor Presidente: concede a palavra ao 
Relator da matéria, Deputado Celso Barros. que: emite 
parea:r favorável à Prop05ta de ~enda l Constituição 
n• 30. de: 1983, na fonna aprnentadu. 

Posto c:m disc:u55ào c: votaçio, 6 o parecer aprovado, 
votando, contrllrin. os Senhores Senadores Jo!i6 Fragelli 
e Marcelo Miranda. 

Nada mais hllvendo a tratar, ena:rra-ae a reuniio,la
vrando, eu. Mauro Lopes de: Sá, Assistente: da Comi!ISào, 
a pre5Cnlc: Ata, que lida e aprovada, serA assinada pelo 
Senhor Presidente c: irá Ir. pLiblicaç.ão. 

COMISS~O MISTA -bldotle_e,...oeor_•.....,_ .. 
E-• ii c-~ .,33,del!lll3, ... ._ • 
ndot;io ... 59 <lo ort.l52 do ~talcio Fedonl". 

2t REUNIÃO, REALIZADA EM 
18 DE OUTUBRO DE 1983 

Aos dezoito dias do mi:1 de outubro do ano de: mil no
vecentos e oik:nta e trb. •s dc:".tessete horas, na Sala da 
Comissão de Finançll5, no Senado Federal, prnentc:s 01 

Senhores Senadorc:5 Pa11!10s Põno, I ris Cilia, Eunice: Mi
chiles, Almir Pinto. Martins Filho, Affon1o Camars:o, 
Jos~ Fragelli, Hélio Gueiros. Ped.N Simon c: 01 Senhores 
Deputados Nelson Costa, José: Carlos Tc:ix&.i.ra c: Melo 
Freire. reLine-se a Comissão Mista do Congresso Nacig.. 
na I, intumbida de estudo c: parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituiçio n° 33, de: 1983, que "altera are
dado do§ SI' do art. 152 da Constituição Fcxic:ral''. 

Deixam de compare<.-er, por motivo justificado. os Se
nhores Senadores Lourival Bupti5ta e Moocyr Dalla c: 01 

Senhores Deputados Bayma JÍinior, Epit6cin Bitten
court, Emllio Gullo, Akio Cunha. Fernando Games, 
Manoel Costa, Márcio Maeedo e Seba1tiiio ~ery. 

Havendo níamc:ro re1imc:ntal.sào abertos os trabalhos 
pc:lo Senhor Pre~identc:. Deputado Melo Freire, que: soli
cita. nus termos re1imc:ntai1, a dispcn!lo.:l da leitura da Ata 
da reuniio anterior, que:, logo ar6s 6 dada como aprova
du. 

Em seguida, o kohor Presidcntc:c:omunie&~. haver rece
bido onoio ela Liderança do Partido Democraílioo Social· 
PDS. no Senado Federal, indicando a Senhora Senadora 
Iris C~lia para. fazer parte da ComisRilo, em substituic;üo 
ao Senhor Senador Jorge K a lume:. 

Dando continuidade aos trabH.Ihos, o Senhor Presi
dente: concede: a J)llla.vra ao Relator, Senador Martins Fi
lho, que: emite: parecer contrArio i Propolla de: Emenda • 
Constitui.;lio n' 33, de 198), na fonna apre~c:ntada. 

Posto c:m di!i.çi.ISIOO c: vot3Ç'lo. é o parecer arrovado, 
com voto vencido. do Senhor Senador Prdro Simon. 

Nada mais havendo a trlltH.r, encerra-se: a reunião e. 
r'3ra Cl)nstar. eu. João Héliu Carvalho Ro~ha. Assistenle 
de ComiuJo, lavrei a presente: ALa que, lida e aprovada. 
ser.\ atSinada pelo Senhor PrCiiidente, demais mc:mbi'OI 
da Cumis~o e ir.;i ~ public:J.ÇÜo. 
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COMISSAo MISTA -••Ido do.-.. o ~mldr ,.,.. oolore o 
........... - ' Cellldtlllclo .. 35, •• 1911, ............. -......... -- ... 
Tonlllllll• ... ,.., - r.lto o porllr dolodlaoclo,.. 
..,._. lodorodo do nopootlto TIITII6rlo". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 
19 DE OUTUBRO DE 1983 

Às dezenove dias do mCs de outubro do ano de mil no
vecentos e oitenta c tr~s. às dc:zesseis horas e trinta minu
tos, na Sala da Comissão de Economia, no Senado Fede
ral, pl"efientcs os Sc:nhon:s Senadores A.lmir Pinto, Octi.· 
vio C•rdoso, Ir~ Célia, Carl"' Chiarelli, Joio Castelo, 
Joio Lobo, Fábio Lucena, H61io Guc:iros e Alfredo 
Campos e os Senhores Deputados Adhc:mar Ghisi, Ola· 
vo Pires e Coutinho Jorge, reíine-R a Comisslo Mista do 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

Congreslin Nacional. incumbida dee:u.minar e emilir pa· 
recer 10bre a Proposta de Emenda l Constituiçlo n• 35, 
de 1983, que .. dilr(sequca nomeação dos Governadores 
dos Tc:nitõrios deverá 5er feita a partir de indicaçio pe
los Depu~ados 1-"ederais do resp«tiYO Território'". 

Dc:lXam de comparecer, por molivo justifiCado, os Se
nhores Senadores Jorge BomhauRCn e Mirio Maia e os 
Scnhon:s Oc:putudo5 Rondon Pacheco, Lev)' Dias. lri~ 
ncu Colato. Franci!ICO Benjamim, Iram Saraiva, Jorge 
Carone, Alu(zio lkterra e Matheus Schmidt. 

Ha\"C:ndo número reaimental. são abenos 01 trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Olavo Pires. que 501i
cita nus term01 rcsimentais. a dispensa da leitura da Ala 
da reunião anterior. que. lnsu ap6s f: dada como aprova
da. 

Em se1uida, o Senhor Presidenle comunica haver rec:e-. 
bido Oficio da Liderança do Partido Dcmoc:rêtico 
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Scxiai-PDS. no Senado Federal, indicando a Senhora 
Senadora I ris Cf:lia para intcsrar a Comisslo. em substi· 
tuiçio ao Senhor Senador Jorse Kalume. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comis1io. o Se
nhor Presidente cnncede a palavra ao Relator, Senador 
JN.o Castelo, que emite parecer favor6.vel A. Propoll:a de 
Emenda à Constituição n" JS, de 1983. na forma apre
Rotada. 

Poslo em discus!iio e voUlÇlio. i o parecer aprovado, 
com votos vencidos., dos Senhores Senadores Hf:lio 
Gueiros e Alfredo Campos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniilo e. 
para cor1Siar, eu. Joiio Hélio Carvalho Rocha, A.llistente 
de Comisslio,lavrei a preiCI'Ite Ata que. lida e aprovada. 
ser6. assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e iriA publicado. 
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I -ATA DA 211' IIII!SSAO, 
EM :1!1 DE NOVEMBRO DE 1!1113 

1.1 -ABERTURA 

1.2 -EXPEDIENTE 

14.1-~ ........ 
- .. uRop6111ko 

-Nos 221 • 223(83 , ... 442. 
444(83, na orl110111~ do qrldoci
mento de comunicaçlo. 

- N• 224f83 (n• 446(83, na ori
lom\, ,.tkuindo au161rafoo do 
projeto& de lei ~ancionado. 

1.2.2 -l'llnmno _ ........ 
I .S.. 

1.2.3 - c-•• .. rn• ...... 
-Recebimento da Monsasom 

n• 222(83 (nt 443(83, na oripm), 
pelo qual o Senhor Presidente da 
Repllhlica solicita autorizaçio do 
Senado Federal para que o Gover
no do Estado de Saftta Catarina 
possa realilar operaçi5n de crálito. 
pan 01 fins que especirlw. 

SUMÁRIO 
1.2.4-~ .. r.x ....... 
SI!NADOR CLA.UDIONOR 

RORIZ- Fatos fundamentais da 
evolução do perfil asrlrio do Esta
do do Rond6nia. SuFsiÕol """ 
vi!ilas A conaolidaçi.o a ampliaçio 
da poUtic:a de pequeno produtor. 

SENADOR ITAMAR FBA.N
CO, pela ordem - lnd&~ac;io l 
Maa a respeito da tramitaçlo de 
propoaiçio diapondo 10bre a 
criado de Comi•io Especial. 

SENADOR HUMBERTO LU
CENA, como Udcr- Homma
llm A mom6ria do ox-Sonador 
Toot6nio VIlela. Eloiçllos diRial 
pa111 Pnsidhcia da Ropdblica. 

SENADOR LOI/RIVA.L BAP
TISTA. - Homonasom póstuma 
ao Senador Nilo Coelho. 

SENADORA !RIS CELtA -
Crit2:rio I ser nudo DOI preço• dOI 

combuSIIveis, em detrimento do5 
&tados interioranos. 

SENADO/I ITAMAR FRANCO 
- Ollc:io n:c;obido de diriaen101 da 
Fedc:raçio doo Diretoros Loji11a1 
de Minas Gerail, manifeslando o 
poaicionamento daquela entidade 
contn o aumento da al{qouta do 
ICM. 

1.2.5- Telex 
- Do Sr. Ministro do Eolado 

doo Relações Exteriom, tran .. i
tindo telegrama enviado pelo Sena
dor NeiMon Carneiro, de NoYH Ior-
que, de poaar pelo fillocimento do 
ox.SOaador Teotónio Vilela. 1.2.6-·---- N• 869/83, do autoria do Sr. 
lt.arrun Franco. so1ic:ilando a trans
criçilo, nos Anais do Senado Fede
ral. do artiso publicado no jornal 
C- Bnzll.._, sob o dtulo 
.. Meu amiso Teotónio Vilela''. 

1.2.7 - C....•bciiH .. Pftol. -· 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1!183 

Ata da 118• Sessio, 
em 19 de novembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

PIY!sidinc/Q dos Srs. MOtlC)Ir /JQI/a, 
únoir YQIB'Q.< r RQ/mulldo PaiY!rllr 

AS 14 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris C~lia - Claudionor Roriz - Galvio Modeato
Odooir Soa ... - Aloyoio Cha- - Gabriel Hermes -
H61io Oueiro1- Alexandre COita - Helvldio Nunes
Jolo Lobo - Almir Pinto - Joé Lins - Humberto 
Lucena - Milton Cabral - Adrrbal Jurema - Marco 
Mac:iel- Lourival Baptista - Passos Parto - Loman· 
to J6nior- Lui.t:Viana-JoloCalmon -Jose: lgnAcio 
Ferreira - Moac:yr Dalla - [lamar Fnnco - Murilo 
Badaró - Henrique Santillo- Derval de Paiva - Oat· 
tio MUller - Roberto Catnpoo - laR Fnsolli - Sal
danha lkrzi - A ft"onso Camargo - Eni:aa faria -lor
ge Bomhauscn - Octbio Cardoso. 

O SR. PRESIDENR IMoa•')'l' Dalla)- A lista do 
presença BCUII o comparecimento de 35 Sn. Senadores. 
H a vendo n6mc:ro regimental. dcdaro aberta a ~eM lo. 

Sob a proteçio de Deus iniciamos nou01 trabalboe. 
O Sr. 1'-S..,rotlrio pro<ederl l leitura do Expediente. 

2 lido o sesuinle 

EXPEDIENTE 

·MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

o. .................... 
N• 221/13 (n• 442(83, na oripm), do 28 do CXJrtonte, 

relativa 11 aprovaçlo du mattriu constantes das Menla· 
sc:n• da Pmid6noia do Ropdbli<a n,. 335, 343 o 282, do 
1983. 

N• 223/Bl ln' 444(83, na orilll'ml. do 28 do o:orronto, 
relativa 11 aprovado das matE:rias conatante5 du Men•a
JICIIS da Presidénoia do Ropdblin R'l. S48 e 542, del981: 
470. 320, 47, 98 o 333, de 19S2: 35S o 399, do 1983. 

·-- .....,_ ~ • ....,.,. ~. LoJ-...: 
N• 224(83 (n• 446/BJ, na origem), de 28 do 1:0rronto, 

relativa ao Projeto de Lei da Ciinara n• 232. de 1983 (n' 
1.918/Kl na orip,em). que di&põe 10bre a emiuio de uma 
strie especial de selo5, comemorativa do primeiro L-ente
nllrio da abolição da acravatura no Estado do CearA. 

(Projeh> que ~e transformou na Lei Jlf 7.149, de 28-11-
Bl.) 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GIIAFICO DO SENADO FEDERAL 

AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

DINfor.Garal do Senado r.deral 

AI.OISIO IAIIIIOSA DE SOUZA 

Dlretor &.cutivo 

WIZ .CARLOS DE BASTOS 

Dlretor "lncluotrlal 

RUDY MAUIER 

Di....,r Adminillrallvo 

- Convocaçi!o de 1011io ex· 
traordinAria a realizar-se hoje. li 
18 horaae 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

- a-mm.nro da Monsqcm 
n• 22S/83 ("' 447 f83, na oriaom), 
pela qual o Senhor Presidente da 
Rep6bli:a ooli:ha autorizaçio do 
Senado Federal, para que a Com
panhia Metropolitana do Rio de 
Janeiro possa realizar operaçlo de 
crbdito, para 01 fins que ~ipOCilica. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
- Projeto de Lei da Cimara n• 

170/83 (n• 986/83, na Cua deorl
aem), que cria o Quadro Ferma
nonte da Secretaria do Tribunal 
Rosional Eleitoral do Estado de 
Rondónia, e di outraa provid6n
cio . ..,..ado. A aallçilo. 

· - Projeto de Lei da Clmara n• 
88!76 (n• 1.106f7S, na Casa de or~ 
sem>. que di nova redaç.io aos H 30. 
e 49 do an. 2• da Lei n• S.S84, de 26 
de junho de 1970, que "dispao 
aobre normas de Direito Proc:asual 
do Trabalho, altera dispositivos da 
Consolidaçio das Leia do Traba
lho, dite:iplina a concessão e pres
taçio de uais~ncla judiciAria na 
Jusdça do Tnibalho, e di outras 
JK"OYidhciu. Apnmodo o prouo
suimento da lUa llBmitaçio. 

- Projoro de Lei da Clmara nt 
83/77 (n• 3.110/76."" ea .. de ori· 
aan); que acreocenta parqraros 
aos arls. J• e 99', e altera a redaçlo 
do an. lO da Lei"' 6.194, de 19 de 
dmlmbro de 1974, diapondo aobro 
limilaçio dJu iudenizações por da· 
nos pasoais e mllleriail, cobenos 
pelos IOIUfOI de raaponsabiUdade 
civil dOI propriet6rios de vefculoa 
automotora de via terrestre. A.,... 
Nilo o pi'CJIIICiuimento de sua tra
mitaçio. 

- Projeto de Lei do Câmara nt 
141/77 (nt 1.06li/7S, na Coa de 

orp), que diapi!e aobre o traba
Bio do excepcional nas ollciaaa 
protoaidas e em trabalho compot~ 
dvo. A,...- o prosseauimenro 
de sua tramilaçlo. 

- Projeto de Lei do Cimora n• 
·IIS/78 (nt l.441f77, na Caaa de 
ori&em).que diopõe sobre a abril• 
toriodade de ar .... pnzo do valida· 
de para eonsumo, nu embalqen1 
dos produlol que eapec:irlc:a. A,..,. 
fllllo o pro-suimento de sua tra
mitaçio. 

- Projeto de Lei da Cimara n• 
47f79 ("' 2.7!4/76, no Casa de ori
lem), que dispõe sobro o padroni· 
zac;lo e o uso de embalagens dali· 
nadas ao acondicionamento decar
sas na carroçaria de veiculas auto
motor, e di outro providências. 
Afrorado o proueguimento de aua 
tramitaçio. 

- Projeto de Lei da Cimara nt 
82/79 ("' 2.2SSf76, na Casa do ort
aem). que altera a rodaçio do inci-
10 I e do I 30 do art. 11 da Lei n• 
3.807, de 26 de aaosto de 1960, que 
dispõe sobre a Lei OrJinic:a da Prc
vidõncia Social. Apnl- o proase
suimento de IUB lramilaçio. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 
104/79 (n• 3.923/77, na Ca• de 
oriseml, que espacifica condiçi!ea 
para inacriçio c rq:istro de ombar· 
caç6co. Ap""lllo o pr011quimonto 
de l&a tramitaçio. 

- Projeto do Lei da Clmua n• 
109/79 (n• 4.0S2f77, na Cam de 
origan). quo dispõe •obre a proi
biçlo de fabrico e da venda de me
dK:amentoa e iMum01 farmac!uti
coa cuja veada tenha sido inLerdita
da no Pais de orisem da f6rmula. 
A....-o o proucguimento de sua 
tramitação. 

- Projeto de Lei do Clmora n• 
98/80 ("' 3.181/80, na Coaa doori· 
aem> que dispõe oobno isençio da 
multa prevista no on. 80 da l..ci "' 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmp,._ aob • NsponiiCibiliclacle da Mesa do Senado·,.._,., 

ASSINATURAS 

Via Superflcieo 

s.-.tN . " ..•.. " " " " " " . " " " " " Cri 3.000.00 
Cri 6.000.00 Ano ................................. . 

Exemplar Awl101 Cri 50.00 
n...,.., 2.2Q() -mpiGNI 

4.737, de IS de julho de 196S -
C6di&o Eleitoral. ......, o proa
squimento de aua tnmUaçlo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
229/79-Complementar, que inatitui 
o auXIlio-doença em ravor do tra
balhador rural e di outras provi· 
dmciaL A_ ... O PfOIICIIUimen• 
to de sua tnmitaçlo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
220/fiO.Complcmentar, que lnadtui 
u feiras de produtores, para a ven· 
da direra ao eonsumidor, com 
isençlo dos tributos estaduais e 
municipais inc:ident.ea. Aprot• o 
proaRguimento de sua tramitaçlo. 

- Projeto de Lei do Senado n• 
305/SO.Complomentar, que •lr.ta 
a Lei Complanentar n• 26, de li do 
setembro de l97SApramlo o pro•· 
sepirnento de sua tnmitaçlo. 

- Projero de Reooluçio rfl 
108/83, do autoria da Comillio 
Diretora, que austa, nos tennoa do 
an.l2 da Constituiçio, 01 pro.,... 
sos em curso perante o Supremo 
Tribunal Federal, contra o Senador 
FAbio Lucena. A__.., tendo 
usado da palavra 01 Sm. Humberto 
Lucena e Aloysio Cbavea. A. Co· 
mlasio de Radaçio. 

- Projeto de Lei do Senado nt 
280/80. do autoria do Senador lta· 
mar Franco. determinando que a 
Ordem dos Advopdoa do Brasil 
opine sobre a acolha de mqistra· 
d01 que devam intea;rar tribunaia 
c:om jurisdiçlo em todo o terril6rio 
nacional. VDIICID adiado por ralta 
de ........ após uur da palavra o 
Sr. Itamar Franco. 

1.3 -DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE FRAGELLI 
- Retrocesso que ocorrerA no de
senvolvimento das cidadel interio· 
nnas do Pais., CIISO se concretize as 
mudanças anunciada• no crllbrio 

PARECERES 

PAKECEU'S N<l 1.11115 II,Ofli, DE 1113 

llobnle......, • ..... ., ts, .. 1113, .. 
,._..c:o.taalo....._r ..... '*ilo-•a. ............... 

P.UECII. Nt 1.-, DE 1113 
Da c ........ c..hldt:lo. Jlllllp 

... _, lloaador "*""' J ..... 
O projeto aob aamo, de autoria do Uuotre Senador 

Henrique Santillo, cria Comislilo Parlamentar de ln
quf:rito destinada a inveatipr o proc:e&ao de privallzaçio 
e desnacionalizaçlo da Companhia Vale do Rio Doce. 

2. Na juatificaç.lo, apól invocar 01 diaposldvos cons
titucionais pertinentes a: o:ploraçlo de jazidas, mina• e 
outro1 rccur101 minerais, diz o AulOr: ••cauBB esptcie. 
pois, e julf.irtcada apreendo aos atentos membros do 
ConarePO Nacional. que comece a reperanir na arande 
imprensa, no inicio do mis em curso, o murm6rio em 
torno da pouibHidade de Citarem Betona tecnocr6tical 
do Governo tomando provid.õnciu tendentes k daatati
zac;i.o da Companhia Vale do Rio Doce. ao arrepio da 
qislacio e IOII"OJ!adu da audiência da opinilio pdbllca o 
do Conaraso Nacional''. 

Analisa a hnportlncia da Vale do Rio Doce na econo
mia do Pafs, e conclui: •por tudo iao, a Naçio a.iae que 
as maquinaçêka siJ;i1011u em tomo da po•ibilidade de a
lonaçio dessa eatatal Mjam ..Ubidul plena luz. Por ou
tro lado, compete ao Congrouo Nacional 1 runçio de e
Hrcer viailincia conatante e auncientc para impedir que 
tais maquinaç6a IICjam coroada de bito ou levadu ao 
peri10 da irreversibilidade". ' 

l. lnai•tem 6biocl jurfdico-conllirudonaia ou de 
~ica qislativa l tramitaçlo do projeto. Cumprida 
11ti.o, ipalmentc. as uiJ;klc:iu conatanta do art. 170. 
letra "b", •I 30, do Roaimento Interno. 

4. Ante o upoito. opinamos pela aprovaçlo do pro
jeto, por CODJtilucionaL jurldico, roaimental o de boa 
ttcnica leaislativa. 

Sala das Comisailea, S de outubro de 1983. - Jaai 
lhlpll, Proaidonte em e•ercicio-~ J-, Re
lator-llohMio N--M-Mo-Ocd>le Cai
.,__H81oc.lnla-'-Pirto-lonnG-. 

PAIIECD N• l.llii, DE 1113 

Da~ .. -
............ JaaiU.. 
O projeto de moluçlo em name, apraontado pelo i

lustre Senador Hfllrique Santillo. cria. ••nos 1erm01 do 
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de fixaçilo dOA p!OÇOI doo c:om
bustfveis. 

SENAOOR ALBERTO SILVA 
- Dec:ilio da Mesa da ......,mbllia 
do Estado do Piaul, em favor da 
continuidade de proçaoo judicial 
contra Derutadoo do PMDB. 

SENADOR GASTÃO 
MDLLER - I' Encontro de PM
feitoo e Secmlrios de Finanças 
Municipais de Mato G10110, rec:en
temento realizado em Cuiabi-MT. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TIL LO - Lançamento, em 
Curitiba-PR, no dia 2S próximo 
passado, do Movimento Naciona
lista Dcmocr6lico. 

SENADOR DI!RVAL DE I'AI
•. A - Con&ideraç&s sobre o mo
mento polftico-s6C'io-econômico da 
Nação. 

SENADOR MARCO MACIEL. 
- Papel do cridito rural no de~e~~
volvimento da aaricultura. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

Z - ATA DA 2190 Sl!'SSAO, 
EM Z9 DE NOVEMBRO DE 1!113 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE Z.:Z.I-----... IM-2.Z.Z-._..._. 
- N• 871/83, de autoria do Sr. 

Senador Humberto Lueena e ou
tros Srs. Senadore~, solicitando 
seja rea.li7.ada. em data a aer opor
lunamente dui3nada, seali.o ape-o 
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cial destinada a homenqcar a me
mória do ox-5enador Teocõnio Vi
lela. 

- N• 172f83, de ursfncia, "Para 
o Oficio S.l0/83, do Governador 
do Ellado do Eoplrito Santo, oolici
taodo autorizac:io do Senado Fe
deral para contratar emprtslimo 
externo no valor que menciona 
para o nm que eopeciiiCll. 

- N• 873/ID, de urslmcia, para 
o Projeto de Decreto Lcaislativo n• 
35/83, que aprova o t01to do Acor
do de Cooperação CientifiCO e Tec
no16gica entre o Oovemo da Re- · 
pQ.blica Fedentiva do Brasil e o 
Governo da RepGblica Popular da 
China, oelebrado om Beijins, a 2S 
de março de 1982. 

2.2.3-~ ........ 
- Redaçio final do Projero de 

R-luçio n• 108/83, aprovado na 
Ordem do Dia da aeulo onliniria 
de hoje • ......,_, noo tormoo do 
Requerimento n• 874/83. A -
-.lpcio. 

2.3 - ORDEM DO DIA 
- Redação Final do Projeto de 

Lei do Senado n' 220/83, que apro
va o Orçamento Plurianual de ln
valimentos do Distrito Federal 
para o tril:nio de 1984/1986. A
••· A sanção. 

- Redaçio Final do Projeto de 
Lei do Senado n• 221/83-Df. que 
estima a Receita e rma a OCiipell 

do Ditlitrito Federal para o cxercJ. 
cio financeiro de 1984 .......... A 
•nçiio. 

-Projeto de Lei da Cãmara n' 
112/83 (nt 6.784/Bl. ,. casa de 
oriJem), de iniciativa do Senhor 
Preoidente da RepGblica, que con
cede Pen>lo Eopecíal a Ausu•to 

lento Cirino e di outru ptoVideR
ciao. ApNtade, com omenda. A 
Comiuão de Redaçio. 

2A- MATt!RIAS APRECIA
DAS APOs A ORDEM DO DIÃ 

Oficio n• S.30f83, do Govem• 
dor do Estado do Esplrito Santo, 
em reaime de ursCncia. nostenno& 
do Requerimento n• 872, lido no 
Expediente. Allftl'•• nos tennos 
do Projeto de Reooluçio a• 124/83. 
apÓI pareaerca d• comiiiÕa com
petentca, ha .. ndo uoado da pai• 
vra o Sr. Joio Calmou. A promul
pçio. 
. Projcco de Decreto Lqislativo n• 
lS/83 (n9 1/83, na Cimara~ em ra
lime de uqincia. nos tcrm01 do 
Requerimento n• 873, Udo no E•
pedieme. A.,.,... com 1menda, 
apóo parecem dao c:omiso6eo tlocni
eao. Á Clmara doo Deputadoo. 

Requerimento n' 871, lido no 
&.pecliente da presente ~alio. ..._... ... 

Redaçio final da Emenda do Se
nado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 112/83, cooorante do terceiro 
item da Ordem do Dia. A,.... ... , 
nos tennoa do R.cquerimenUJ nt 
87Sf83. A Cãman doo Deputadoo. 

2.S- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA J'ROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PilO FERIDO 
EM SESIIAO ANTERIOR 

Do Sr. Murilo Badar6. pronun
ciado na >nsio de 24-11-83. 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE· 
LIDEilES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇAO DAS CO.. 
MISSOI!S PIRMANE!'m!S 

art. 170, letra ''b"', do Rqimento Interno, Comiulo 
Parlamentar de lnqu!:rito deltinada a invatis,ar o pro
Cft50 de privati7.ac;IO e desnacionalizaçlo da Companhia 
Vale do Ri" Doce''. A proposição dilpõe ainda que ""a 
Comis1lo de lnquf:rito, constilufda por 9 (nove) 
memhm5, u:m o prazo de 120Ccento evinte)diaa para a
pre5C11lar aua5 conclusõu''. 

Ocupa-te. dcpoia. de uma campanha que ataria em 
cusro, para dnac:reditar 1111 c:ompanhias atatai5, Campa
nha que. de acordo com ajUJtincaçlo que atamos resu
mindo, abranae. de infcio. a tentativa de corte do orça
mento deuas empresaa e visa, em 61tima instãnc:ia, a 
criur as condiçõe5 para que elu venham a • entreguC!I 
.,, capilal estran(teiro. 

O telUO ju1tificador que integra o projeto menciona i
niciabnente o teor da alfnea ""h" do inci10 XV do arliso 
li' da Constituiçlo. ~esundo o qual t da competi:ncia pri
vativa da L"niio ••a exploraçlo deja:r.idas, minas e outro& 
recur!I05 minerai•"". Rererec Ulmh&n ao artigo 43, do 
mamo Diploma. que diz caber au Congreuo NacioiUII. 
com a Mnçlo do PrC!Iidente da Repllblica. dispor sobre 
todu as mat6rias de campc:tincia da Unilo. espedal
mente quanto ao5 ""bens do domlnio da Uniio"". 

Alude, a ICSuir. a uma "ju11tificada apreendo" dos••a
tentos membros do Congrea10 nacional'\ ante "'o mur
mO.rio em torno da possibilidade de atarem setores teo
nocrttic:os du Governo tomando providencias tendentes 
à d0101tatizlo:iio da Companhia Vale do Rio Doce, ao ar
repio da legislado e Mlres:ada& da audiência da opinilo 
p6blica e do Consra110 Nacional". 

Os parAgrafas quinte!! tratam, ponnenorlzadament~ 
do papel deoemponhado pelu companhill estatail -
muito em particular a Vale do Rio Doce e a SideróiJica 
!\'ucional - a panir do esfon;:o de auerra ligado ao ROl· 

50 mvolvimento na 61tin a Conflagraçio - no ••arranco 
brasileiro em direçlo ao desenvolvimento da industriali
zaclo pewla". 

Rec:o11111itui, entl.o, o hist6rico da criaçlu da Cia. Vale 
do Rio Doc:o, pelo Decreto-lei n• 4.352/42. a partir da 
de5Bproptiao;io da Cia. Brllileira de Minerar;io e Sido> 
ruraia. da Estrada de Ferro Vitória-Minas e daltabira 
Mineraçio. "'Sociedade de economia mista. 6ralo da ad
miniltra<;io indireta da Uniio, a Cia. Valo do Rio Doce 
6 a sexta maior empresa bra&ileira, independentemente 
das indmem sublidi6rias e con10rciadu. aituando-se 
loso abai•o da PETROBRÃ.S, de trC. oubtidil.riu da E
LETROBRAS e da EMBRATEL com o patrim6nio 
Hquido de 3.928.7 milhaes de cruzeiros (valores de 
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1972)". Seaue uma extensa relaçlo du muitP aubsi
dillrias da empresa. indulive lrt& dazenu de pequenas 
emprau de minerado por ela adminiatradu. 

Com 41 an01 de criaçlo. diz ainda a mesma fonte das 
informaçac. que estamoa n:l.acionando, a Vale do Rio 
Duc:e 6 uma du empresas nacionais que maia crescenm 
e que maia tem pDIIiibilidades de crescer. Seus Utulos no 
mercado tem devada c:otaçio. (Em I :!-11-83 ~a 40 empre-
111 a ter 01 tftuloa maia ncaodados e a 411 1 ter 01 dtulos 
que mal& subiram.) 

Pronunciandt.Hc, face ao projeto, conduiu a douta 
Comiulo de Conatituiçlo e Jualiça data Cau que ine
xistem óbices jurldic:o-c:onstitucionaia ou de dlcnica Iesi ... 
lativa que impeçam lUa tramit:açlo. 
V~amos, entio. a mat6ria do ãnauJo do mtrito, na • 

trita 6rea de competincia deste 6rglo !&:nico. 
Uma leitura atenta da jDRtificaçlo da propo&itu.n. nos 

permite identifK:Br. aem arande trabalho. a nzlo primei .. 
ra e dnica, a premissa. b6sica da qual decorre 1 linha de 
raciocfnio rundamentadora da J!fOpoola formulada pelo 
eminente Senador Henrique Santillo. Alesa ele a a.isten ... 
cia de um ••murmdrio em corno da poMibilidade de ata
rem IC\Ora tccncxr6ticoa do acwerno tomando provi .. 
dincia5 tendentes à dCieltatizaçlo da Companhia Vale 
do Rio Doce". 

Um simples murm6rio, diz o Senador Santi11o.tcm a 
c:onsi1tencia nccess6ria de um fato, ou de uma prova. ob .. 
serva mos, capiiZCI de juatificar. em nome do intereuc 
p6blic:a. a montapm de uma Comissio Parlamentar do 
lnqu~ito para apurar sua procedincia. 

A verdade 6 que esse murmdrio nio tem baae em qual .. 
quer fato. Quem o diue, no plonlrio da Casa, a 1'1-08-83, 
com a autoridade de Llder do PDS, foi o Senador Aloy· 
sio Chaves. nas seguintes palavru: 

••sr. Presidenlc. eu aostaria de prestar aos meu1 
eminente5 colegas uma outra informaçlo. ~uma in .. 
formaçlo, e 110 meamo tempo f: uma dec:taraçlo que 
rac.."O como l.fder do Governo. A imprcnllil, Sr. Presi .. 
denlc, divulsou que havia um movimento para pri .. 
'l'a\izar a Companhia Vale do Rio Doc:e, ••su.nto 
que foi ventilado no Congresso Nacional. Trqo A 
Cua a informado de que nlo existiu nem existe ne
nhum prupúaito ou d.eliberi!Çio para alienar ao se
tor privado a ComJBnhill Vale do Rio Doce, cun .. 
forme, aliA&, j6 declarou peremptoriamente l im
preMa o Presidente, llr. Eliezer Baptilla.. A noticia 
infundada. acompanhada posteriormente de uma 
referencia a po1slvel conslituiçlo de uma CPI, no 
Senado, para apurar ese fato, não &ejullifiQ, por· 
que o fato nio e.a:iste. A Constituiçlo Federal per
mite a crido de Comiulo Parlamentar de lnqu6ri .. 
lu "sobro fato delerminado" (art. 37) e nada hi que 
confirme asa noticia infundada. Jlrliu h.fl. ha!IC con .. 
titucional para criaçlo dcua CPI. 

Desejo reMaltar. com apoio em informações que 
me vem da direçlo geral da emprc58. que asa notf· 
cia divulgada no exterior. comoj6 o fui.. prejudica a 
Companhia Vale do Rio Doce e beneficia u multi
nacionai5 que com ela competem no mercado mun .. 
dial. Ela disputa uma fatia desse mercado mundiaL 
E este ano caiu nlo s6 o volume da exportaçlo 
como o valor da cxportaçlo, cm virtude da variaçlo 
dOi pn:cos dnses produtos prim6rioi no merc:ad.o.. e 
essa noticia. mal colocada no exterior. atA a preju .. 
dicar a Vale du Rio DOCIC. porque a colocaria 10b 
inqullritO do Senado Federal. 

Peço que o Senado Federal regiltrc esta decla .. 
raçlo. A Companhia Vale do Rio Doc:e coloca-se l 
dilpOiiçio de todolos partidoo- enfatizo, Sr. Pre
sidente: de todo& os partidos. sem exceçlo - pan 
dar--lhes. aqui em Brunia ou na Riu de Janeiro. 
completa infonnaçlo a reopeito de qualquer UIIIDto 
com ela relacionado. O Lfder do Ooverno no Sena
do 1-'ICCIICral coloca-se à disposiçlo do seu partido e 



~614 Quarta-fein 30 DIARJO DO CONGRESSO NACIONAL(Sec;io n~ 

du opooiçl!es para promover, quando o onde o do
lljarem. eua reunilo. A informaçlo que tranunito 
6 oficial do Oovorno 1 roopoito data propalada 16• 
ndo da Companhia Valo do Rio Doce que- do
claro. interpretando talvez o pcnumento acral -
que hoje 6 um patrim6nlo doolo Pala, como o 6 a PE-
TROBRÁS~ . 

A oboorvaçlo final, cabfvol, 6 qua 1 fi>rmulaçio da 
propoata que examinamos teve por bue ju1dficadora 
uma Falsa premil•. inai•tindo, por iao mamo, 111a ra
zio de oor. F ... ola vonladcira o haveria ta- de 
noaa parte julllificada apr.ndo em torno da neceuida
do de armarmoo, no c.,.....,.o, 1 dertaa de um patrim&
nio de srande importlncia para o intii'CIIII bruilciro que 
6 a CVRD- o qual, para tranquilidade de todoo n6o, 
nlo 1116 ·-ado. . 

Opinam01. 111im, IUl ordem do que foi expo1to COR• 
trariamonto ao Projeto do Rooolucilo n• 95. do 1983. 

Sala da Comiuio, 24 de novembro, do 1983. - ........ 
to~. Praldente- J.e Lili, Relator- Goltllol 
H•--J• Clolllo- .._. JnFD, vencido- o\1-
-~,voncido. 

O SR. PRESIDESTE (Moacyr Dalla) O 
Expediente Udo vai l publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) A 
Praidência rocobou a Monsqom nt 222, de 1983 (nt 
443/83, na oripm), do 28 do C:or....,te, pela qual o 
Senhor Praiclonto da RopdbU101, noo termos do dilpooto 
no art. 42, item VI, da Constituiçlo. e de acordo c:oftl o 
item III do an. 2' da Raoluçio n• 62/75, modificada 
pela do n• 93/76, ambu do Senado Federal, oolicita 
autorizaçio para que o Oovomo do Estado do Santa 
Catarina poua rcali7.ar operações de 1:1'6dito, para os fins 
que apecifica. 

A mat&ia oer6 doapachada b Ccmiuilos de Economia 
e de Constituiçlo e Justiça. 

O SR. PRI!SIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao primeiro orador inaerlto, o nobre Senador 
Claudionor Roriz. 

O SR. CIAUDIONOR RORIZ (PDS - RO. 
Pronuncia o seguinte diacuno.) - Sr. Presidente e Sn. 
Senadores: 

Em meu primeiro pronunciamento nata Casa. dado 
como lido no primeiro· perlodo da atual aesdo 
legislativa, afirmei encampar o amplo conceito de ~allde. 
aceito modernamente como 1011do o bem-atar Rlico. 
mental e IOCial do homem. Afirmei, ainda, que a esta 
tribuna voltaria aempre com a vido elo IOdai como 
meta, e o que pretendo abordar neste pronunciamento 
nlo foge 101 c:ompromi1101 auumidol com esta Cala e a 
comunidade rondonienae que me elep:u. 

Sr. Presidente, nobrca Senadora, inicialmente uma 
justificativa: 

Embora um homem o politico fundamentalmente 
ontroaodo oom a lroa do oa6do, nio fouo ru:ar alheio
outros problemas que atinacm o povo bruileiro poia. 
justamente em funçlo de minhu •treitu Upçaes oom 
esta ira alou con~eiente de que 10mente aluando 
posi!ivamente sobre 01 problema 16cio-«onõmicot, 
conseauiremoa melhorar os nfveia de ~a'llde da 
populaçio. ~ ilto que tom demonstrado a oxpori6ncia 
mundial desde: o inicio da revoluçlo induatrial. 

O aumento real do poder aquisitivo du mauas 
Jrabalbadoru urbanas tem Jido uaUJtiYamenle 
aludado. como fator imponante na melhoria dos 
indicadora de sa6de. Em trabalho publicado em 1981, 
no volumo 3 da rovilta Podlatlla, o Prortaaor Joio 
Yuna afinnava. bucado cm dadoa ofaciais: '"hl um 
nftido aumento da aperança de Yida ao nucer .1. medida 
que aumenta a renda familiar. Nlo bl d6vida. pois, que 
o sal4rio mais justo ICI'ia o melhor meio para rediltribuir 

a renda ·e· um doi mais ellcazei para contribuir no 
aumento dos nlwil de sadde'". Ainda no Jrüalho citado 
t'amoa oncontrar nlacionadoa: IJ'Upol de rendimento 
mensal familiar c atimativu de caperança de vida ao 
aascer. cm aaos; podemos concluir, ba11Udo1 andado& 
•• 1979, que na 1rupo ati I (um) oallrio mlnimo a 
eoporança de vida ao ........... de 54,8 ·-.. no arupo 
com rendimento maior que S ulêrioa mfnimoa69.0 anos 
.... ou 111ja. 14.2 anos a mais. Desconheço e~tudos nos 
quais tenham sido comparadu 11 condic&s de ~s 
rurais de pequenos produtora e nfveis de renda; portm 
~reditamoa que podemos UBJ1Jpor a uperitncia 
urbana, de rolaçio objotiva entre 8 renda O oadde, para I 
ire a ru r ai sem medo de errarmos. e o que. 
empiricamente. temos observado em Rondônia. 

Neste pronunciamento. em que procuro me ater aos 
latos fundamontail da ovoluçlo do perfil qrlrlo do 
estado de Rondónia motiva-ma. fundamentalmente. a 
constataçlo da ncccaidade de consolidar e ampliar o 
projeto politico do pequeno produtor dooenvolvido 
naquele estado. como meta politica do u.celentfuimo 
Oovernador Jorp Tei1eira de Oliveira. O proceuo de 
oonsolidaçilo - pela fixaçlo do homem l torra - e o ·' 
processo de ampliaçlo das •rea• destinadas BOI 

pequenos produtoroo olo fatoroo que faria do Rondõnia 
um Clllado forte e sadio. Ao mesmo tempo cm que 
ataremos dando a noua cota de participaçlo na10luçlo 
do sraw problema dos excedentcl de mio-de-obra rural 
do Paio _: oriainadoo pela politico aarlria &dotada DOI 

llltimos anos, principalmente. nos 111ad01 do centro e sul 
do Braoil. 

Senhor Presidente, nobres Sonadoru; 
Aceitando-se o conceito de eixo .......,. .. como a 

aituaçlo especifica do desenvolvimento, que para 
entender uma demanda extra-rq;ional de mercadorias, 
aupae uma apecializaçlo em tomo a um reduzido 
n6mero do produtoo, o qua reorienta o perfil dao domais 
atividades produtivas e de Rrviços regionais: doia fonm 
01 eixo& produtiva~ que caracterizaram RoncMnia. pelo 
menos a~ meados da década de 70. ei10s produ1ivo1 
ates que deixaram sinais eletiYos no pernl qririo de 
no110 Estado. 

Primeiro - o ciclo qroextrativo - em que a 
exploraçlo da borracha nativa era a atividade 
fundamental do prot:eiSO e tinha na colheita de cutanha 
do pari uma atiYidade complemeniBr. 

Nesta fase. a instalaçllo de serinaais e suas 
""colocaçllies". rcz com que os governos do Amazonas c 
Mato Orouo emitissem tiiiiiDIIIellnltlww de terra- ao 
todo 326- principalmente entre 01 anos de 1909/1915. 
Mesmo após a criaçlo do território federal em 1943, o 
Oovcrno local continuou doando terras, basicamente a 
seringalistas, concedendo I'-do~ •-• 
afonmuto. Conv6m assinalar que as cartas da 
aforamento nlo do conaideradu como tendo amparo 
legal. pois nata ocasilo jê havia a lei que rcsulamcntava 
a doaçlo de terras da Unilo. 

A 2• Ouerra Mundial, por condiçi!a aoopolftfoas do 
momento - ocupaçlo dos paf~e~ uiêticos produtores 
por tropas japonesas - promove a reativaçlo da 
produçilo da borracha brasileira. o que uiae a 
mobilizaçlo de migranta - principalmente nordestinos 
- para a rcsilo: do 01 chamados ""soldados da 
borracha"". A experit!ncia anterior de piques nas 
exportaçôes de borracha e sua posterior decadbcia 
havia demonstrado a frqilidade do proceuo com 
relaçlo I. mobilizaçlo de arandes maasu de misrantes 
para a reailo. com a finalidade de manterem o nlvel de 
produçlo exigido nestoo porlodoo. loto faz com que 
concomitantemente surjam as primeiro tentativa de 
colonizaçlo oficial em Rondõnia. Foram criadas, entre 
194S e 1969, ccldniao IJ'Ioolu pr6ximu ao eixo da 
Estrada de Ferro Madeira Mamor6 a BOI centrDI 
urbanos de Porto Velho c Guajari.-Mlrim. Por motiYOI 
que nio nccenltem serem analisados neste 
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pronunciamento e..ü tiJI6niU.Rio evolurrãm conformei 
. uporodo .. 

Fato marcante durante o ciclo qrocx.trativo 11 dA b · 
custas do Tratado de Petr6poli1 e nlo como. 
oonoeqllinc:ia da prllprfo Ciclo. Auinado em 1903, ontno. 
.o Govemo do Brasil e da Bolrvia, an seu artia;o VIl reza 
a obriJaloriedade de e Brasil eoJJJinlir 11por si ou por 
empresa parcicular" no prazo de 4 anos. uma ferrovia 
desde o Porto do Santo Antônio do Rio Madeira ati 
Ouajar6·Mirim, no Valo do Ouapor6. Esoa ferrovia, 
somente inaugurada am 1912 - após lndmeras 
dirlculdadca e sacrificios humanos - cuja nnalidade 
maior seria fomec:er I. &oUvia uma salda para o 
Atl6ntico atravá da 1ipçlo do rio Ouapor6 ao rio 
Madeira e. conseqOentemente • ao rio Amazona. 11151. 

via nilo cumpriu o seu papel aconômico. Deixou como 
marca cfetiva de sua existf:ncia, 01 centt01 urban01: 
Porto Velho, nas marpn1 do rio Madeira c, Guajari.
Mirim no Vale do Ouaport- fronteira com a Bolfvla. 

O •sundo eixo produtivo constitui-se em um proce~10 
mineiro-e~r.trativilta in1talado na R.esilo Norte do 
Estado onde, a pa.rtir dr: 19S8. inicia-se a exploraçlo 
comercial da casailerita em termos de valore1 de 
produçAo. desde 1966, esse minf:rio supera a castanha e a 
borracha. 

O novo pr0CC5110 modifica Porto Velho, fortalecendo 
as alividades de pte~taçlo de ~erviços; c cm menor srau 
modifica a Cidade de Ariquema. a 190 km da Capital, e 
ponto de. concentraçlo do trtnsito e abastecimento doa 
primpc:iros. 

No inicio da d&:ada de 70, o Governo Federal proibiu 
a lavra manuaJ e. cm eomcq06ncia. houve um maciço 
dcsomproao em l'unçio do procoo!IO de mocanizaçlo do 
sarimpo. Somente 37._. dos aarimpeiros foram 
aproveitados pelaa mineradoras. Neste perfodo. ocorre a 
penctraçlo. no setor de arupos nacionais e 
multinacionais que. no momento. controlam toda a 
produçio. 

O Brasil, hoje. ocupa o sexto lugar entre 01 produtores 
de cassiterita. embora aua produçilo represente .somente 
J a 4' do lolal mundial. A provfncia "estanlrera de 
Rondõnia produziu em 1981 - 11.980 toneladas. 
contribuindo para a produçlo nacional com 86.66'1 do 
total. produçlo ata que vem apresentando uma taxa 
mldia de crescimento de ll'J. ao ano. 
· HouYII coincidência entre 6.reu com forte presença de 
min~rio c os antigosiiCI"iiiJais. resultando no fato de que 
o direito de exploraçio do subsolo Permanecesse em 
mlos dos antigos Rrinplistas. Isto permitiu a captaçlo 
por pano destes, do porc:ontqom da ronda das Arcas 
mineiras. qora cobradas das sru.ndea emprau. 

Coincide essa rase com o perfodo inicial de incentivo l 
politica de ini111Jr&çlo nacional de merct~dot intcmos 
atrav6s de lipções rodoviériu. Observa-te nesta ocuilo 
trá proc:es101 direrentes de preenchimento do espaço de 
Rondônia: 

a) colonizaçio em terras devolulll do Governo; 
., ocupaçlo de utcnJU ..... por parte doo srlloit'OJ 

anlisos e 11novos••; e 
e) colonizaçlo alo oriCial atimulada por aJsuns 

srupoo do Centro-Sul do Palo. 
O processo de derrubada da mata. e conacqUente 

exploraçio da madeira, faz com que suljam as serrarias. 
algumas lit;adu a capitais multinacionais. ao lonao do 
cix.o da BR-364. principalmente no sul do Estado -
Municipio de Vilhena- mais próximo dos centros de 
consumo tradicional. 

Ainda nCSIB rase. a arandc propriedade, por todos 01 

meios. procura caracterizar a pow das melhores terru 
com a finalidade de utiJizê .. las como ~~~~na de talar em 
luaar de promover o ICU potencial.qropecu6rio. Ocorre 
uma ocupaçio linear ao lon(IO da BR-364 - cntro(ftlo ao 
tr.treso definitivamente em meados da d6cada de 70 -
raliC da consolidac;io. em termos de pretendo de pouc. 
das arandes propriedades. 
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Na dá:ada de 60 a anpreaa CALAMA S.A. -
anpreendimento particular com .,.-do de poae de 
11111i1 de 1.000.000 de hectara,lipde a srupoo da Parartl 
- lenta a instalaçlo de ex~lon01, provcninta daquele 
Estada, em lolel de: 2S a 200 bectai'GI na "'lilo de Ouro 
Prelo do Onte. Esse empreendimento nlo atinp 01 

objetiYUI s6cio-econ6mieol daejados: ao contrArio, 
torna~se aerador de conDitos o que uip a interve~o 
de órpaa afJC.iais - no casa, a lftllituto Nacional de 
Calanizaçla e Rerarma A1r6ria (INCRA). 

Justamente an Ouro Preto do Oeste, o INCRA, cm 
1970, inicia a implantaçlo da seu primeiro projeto de 
colonizaçlo na Amazónia lepl, em Rondónia, 
inicialmente planejado para mil famfliu, em JoiWI de cem 
hectarco com Arca total de 157.200 hootaros. Com a 
projeta iniOI!rada de colanizaçia, Ouro Prelo da Oeste 
foi sendo ampliado na medida em que nOWII miarantes 
chepvam a essa Reailo. 

A construçia e 6beraçlo ao trtr..., da BR-364, a ralta 
de altemadws para o qricultor em um modelo ..... rio 
canslituldo de minifdndios c:omo ocorn no Rio Grande 
do Sul e Espirita Santo, a mec:aaizaçlo da lavoura 
voltada para um modelo uponador e a fallncia do ciclo 
do cafi no Paran6, foram 01 fatora detenninanlCI do 
Dullo misratório no sentido Centro-Sui-Oatc. Em 1978, 
a pique - Ouro Preto da Oeoto j6 ocupava uma lrea de 
S 12.58.5 hectares e contava com 6.062 ramflias 
1111011tadu 
~· aç<lea de oolanizaçla de INCRA raram·H 

ampliando após a experibcia de Ouro Preta da Oeste, 
por exiJincia do arande flWlo miJ;rat6rio orientado para 
Randõnia. Squndo dadas do IBGE ... Uaidade da 
Foderaçio teve, na d6c:ada de 70. um incremento 
populacional de 333,50%. 

Eue incremento populacional aasociado • 
disponibilidade de terras qricultAveis, 73,31'1 da 6rea 
total do Estado - 243.044 km 1

, transformaram 
Rondõnia na mais importante frente pioneira qrfcola 
do pais. 

Sr. Presidente, nobres Senadoru: 
Ao oandiçileo das migranlel raram e ainda do multo 

difleeis em Rond6nia. Principalmente ae accitarmoa a 
açlo de colonizado baseada na definiçlo de Vivanco, 
citada por Htlio Palma de Arruda om IIU trabolho 
''Calonizi!Çia Oficial e Particular". 

''Pode-se definir colonizaçio dizendo que coruistc: na 
açlo pública ou privada destinada a paYOOr terras 
virpna. ou dcaabitadas ou pouco povoadas. por meio ela 
construçlo de uma infra-estrutura adequada para a 
fixaçio de qricultorea, selecianados com o propósito de 
assent•·IOI definitivamente nelas a preatar-lhes 
auiatencia tllc:nica, social e econ6mica neceadria, 
mediante uma o11anizaçlo qrlria adequada e a 
pmtaçio de serviços pdblicos ruraia, a fim de 
incrementar a produçlo e o bem-ntar do arupo 
comunitt.rio fi1ado na tena". 

Muito diferente do proc:e110 de ''pOvoamento" que 6 a 
simples ocupaçlo espacial, aem planejamento prtvlo e 
sem usistCncia ao miarante. 

Sr. Presidente, nobres Senadora 
Podemo• afirmar: que a intensidade do flu1o 

misrat6rio, ultnpaua.ndo a capacidade de açlo do 
INCRA resultou, na nalidade, para a pi'OCIIIO de 
acupaçiio da ap~ qrlcala de Rondônia, om uma 
llituaçio de pqvoamenta e nlo de colanizaçlo. A 
inc1perii:nda do miarantc: no traio com RU novo 
"habitat" agravada pela qreu.ividade natural da 
Amazõnia, criaram enormes dificuldades para 01 n01101 
colonoa - entre elas a alta incidencia de mallriã e outru 
doençu rea;ionais. E mais, que ata 6 uma miaraçlo 
conduzida pelo setor de mio-de-obra rural 
marainalizado pela penetf'BGio do capital no campo e, 
eonseqaentementc:. com maiores dir~euldada para 
auumilem o proce~~o de ocupaçlo da tma, lator este 
muito obje'bvo quando aludamos a compoaiçlo da 
maua de miarant•. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

. Analioanda-oe a acumulada doo ano• 1979/80 
constatamos que, doa84.752 miaranta que ae instalaram 
em RondcSnia. 34.019 constituem chefes de famDiu 
apraentando pen:enlual ac:umulada de: att lO anao de 
Idade, pr6•imo a SO'I., a que, oe. par um lado. npraenta 
uma força de trabalho potencialmente jovem, 
representa, tambán, uMa (orça de trabalho aem muita 
experiincill no trato com a tec:noiQiia qrfcola. 

O Sr. Jaof J'JqeJU- Permite-me V, I!Jc• um aparte, 
nobre Senador Claudionor Roriz? 

O SR. CIAVDIONOR RORJZ - Coneede a aparte, 
cum muito prazer. nobre Senador Jolll frqelli. 

O Sr. Jaof FrapiU - V. E<• eolê ruenda uma 
nposiçio muito clara, muito objetiva e muito ilustrativa 
para todoa n6s, que aomos de est1do1 interioranoa. Eu 
vou fazer mail uma indqaçlo do que uma a6rmaçio. V. 
Ex• poderia me informar qual o tipo de colonizaçlo, ou 
de fixaçio do homem e du ramDiu nu terru de 
Rondõnia, que tem dado melhor resultado? A 
colonizaçlo oficial do INCRA, ou a colonizaçio atravá 
de emrreaoo, de um moda aeral? Na meu Estado de 
Mato Orosao, quando 11 empraas aio idónea• 
financeiramente, em primeiro lus•r, iato 6. quando elu 
tem recursos, quando u emprau do bem oraanizadaa 
bem orientadas., bem intencionadas. eu cheauli A 
concluslo de: que eaa colonizacio 6 mais e6ciente do 
que a ofiCial. Nio IIi como tem sido a e1perihcia de 
Rondõnia. Por is&o, estou ouvindo com atençlo a 
eJI.posiçlo de V. EA• e nlo sei 111 d6 para chepr a uma 
conclusio. Sei que há colonizaçdiea onciail e 
empre58riais, umas com succuo e outras com insucaso. 
Nilo sei se dd para tirar uma media ou se di para r irar 
uma conclud.o, vamos dizer, definitiva aobre qual deues 
dois tipos de lixaçio do homem A terra ou de ocupaçlo 
do solo a travá da qricultura, como V. Ex• 111 e1prcuou, 
qual doa dois tipos tem dado melhora resultados no 
Estado de Rondõnia, que ji foi um pedaço de Mato 
Grasso. 

O SR. CIAUDIONOR RORIZ -Informa ao nobre 
Senador que. no &lado de Rond6nia. tivemoa apenaa 
duas aperiencias como colonizaç6a par1iculares. Uma 
dela11, no Municfpio de .EapiaJ.o do Oeatc e a outra no 
Munic:ipio de Ji .. Paran6, com a firma Calama S.A. Euaa 
duu colonizaç6a: que foram de cunho particular, roram 
l raltncia. Hoje, temas na Estado de Rand6nia 10te 
proje&os. jA na rue de entnp definitiva. ou 11ja, na aua 
emancipaçio tolal. E temoa maia seis projctoa em rue de 
andamento e implantaçio, cobrindo uma quantidade de 
42 mil ramflias a ...... eoperadal para 01 próximaotreo 
anos. 

Queria infonnar ao companheiro e Sanador que, am 
Rondõnia, e111.1 empi'CIIII nlo funcionaram. Apena1 a 
oficial, com 11 ratriç6ca que •tio sendo feitas. com 
muitas outra rcstrieões que lrem01 fa• daqui para a 
frente. 

O Sr. Jeaf FnpiU- V. E<• dA licença para mais um 
aparte? (Aasentimonto do orador.) U,em Mato 01'0110, 
01 multadoa 11m sido variados. Hi empi'IIIBI, como a 
SINOPE e a INDECO, que tiveram e .. lia tenda um 
arandc sucesso na coloc.açlo de agricultam nu tcrru 
do nonc de Mato Orouo. E hA possivelmente, outru 
emprc:aa11 ·com b.ito. Eu nlo pouo ir muito lonp, 
porque, com a divi51o do Estado, eu fiquei an Mato 
Cirouo do Sul e nio tenho acompanhado bem a 
evoluçio desse tipo de ocupaçlo do aolo do norte mato
srouense. Mas euaa duu empresas, a JNDECO 1 a 
SINO~. estio dando excelentes raul1ad01. No meu 
tempo de Governador, vendi doi& milhC5ca de hectare~ 
para vAria& empr1115. A que mais comprou era a que 
prometia ter um reau)laclo maia efetivo e maia feliz. Elia 
firma, no entanto, tendo fraCIIIIIIdo ROl ICUI DCJÓCiOI 
em Slo Paulo, niln r'óde cumprir o plano de colonizaçio 
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com o qual M comprometera com o Eatado da Mato 
Grotso. Outra& finnu tiveram auc:esso, vamoa dizer 
auim, parcial, mas a INDECO atA CORICIUindo um 
auceao muito anncle. jA lendo formado pelo menos 
duas cidades, Ali• Floreata e Paranalla. Nlo eotou aom 
01 dados todos. mu. ae alo me eqano, j6 devem atar 
atabelec:idas. IA, de lO a 50 mil (amOiu ou indivfduos. 
EstA obtendo excelenlel raultadas com a pl•ntaçia de 
cacuu. dizendo o Sr. Arioato de Riva, o cbefe da 
empresa, que ele pntende concorrer atfl com a labia na 
produçlo de cacau. Tem tambtm plantaçio de caR. Ele 
con~C~~~iU trazer ,.._ da África o h6, inchlllve, 
plant•çlo de - nu terras de Aripuanl. HA 
plantaçla de 1uaran6: j6 eall uponanda suaranl. Eu 
tenho o meu suarani. em pequeno• envelopes, 
constituindo uma dose para 01 viciadoa na excelente 
bebida, e eu aou um dela. EstA in11talando tamb6m.~ a 
agroindllltria nas suas terru. Enfim. a INDECO 111:6 
tendo um resultada multo bom de aar1e que me pai'IICO, 
com a experiincia que eu tive no aaverno do Estado. e o 
Senador Gasd.o MUller talvez poua complementar •tu 
inronnaçõa que quando ac atabelec::e um prosrama de 
colonizaçlo. ae a•tabelec:cm ex.ia,inciu afctivu. 
concretas e objetivas b empreau. ou elas dlo bom 
resulladoa. ou elu devolvem u auu tems ao Eatado. 
Ellla t a oancludo a que ehepei. DevMe ruor, a 
Estado deve fazer e vender u auas terras com a condiçlo 
de ser cumprido um proarama aprovado, nio 116 pelo 
EotKda, maa tambtm. pelo INCRA, com aconteceu em 
tod01 esses CUOI de vendas de taras que o meu Governo 
rez cm Mato Gr0110. Acredito que a colonizaçlo 
particular poPB ter melhor e•ito do q110 a oi'JC.iol, porque 
ela 6 mais .organizada, ela faz uma aeleçlo de qricultorea 
mais cuidadosa e, em pral, asu empresas tim uma 
ex.pcrie:ncia anterior, como a INDE(.'"O tem com a 
colonizaçio no norte do ParanA, na cidade de Navira(, 
que foi fundada - 6 uma du srandes cidades do IUI da 
Moto Oro..., lllndada por Ariosto de Ri... Entlo, 
quando 11 empresas t!m uma experilncia anterior elas 
podem. a meu ver, dar melhor resultados do que a 
colonil.açlo orlcial. ~ um auunto para todas nóa 
voltarmoa as nouu atenÇt}ei. at6 mCIII'Io, talvez, 1 

atravts de uma adequada lesislaçia rederal padormao 
contribuir com os •lidos. na ocupaçlo du lflndel 
Arcas vazia& de uma maneira efetiva. feliz e promiuora, 
sobretudo para u terras novas 001 n01101 llladol 

interioranos. Muito obrip.do a V. üt 

o SR. CJAUMONOR RORIZ - Quero inrarmar 
tambtm. ao nobre Senador que, hoje, em Rond6nia, nós 
nlo temoa nenhuma ftrma pa.rtic::ular. Todas as coloni
zKÇé!eo da Estlltla eatla presa ao INCRA. Nlo lemas 
nenhuma cidade. hoje, que lOja ....,.....,. .. por uma co
loni"açii.o deaae tipo. Apen• contribuiu na d6cada ele 60 

··~ 197~. 
Outro lodo importante diz rapei\o 101 Estadas de 

proc:edincla doa migr11ntn: conaiderando 01 &adoa elo 
Paranê - 38,3'1&, Sla Paula - 6,,..,, Espirita Santa -
5.5 .. e Minas Gerais- 4.9'1. 'Nate pupo. leremoa um 
total de 55.2'1> de mi1rantes provenient11 de condiçileo 
seo1r6f1CU muito dircrent• de Rand6nia, a .-au de •· 
colaridade do chefe de • mOia migrante bem lraduz da 
aituaçio d&l populaç6el rurail brllileiru marainaliza
du: 20. N, alo analfabetoa. 9,R 116 •inam o nome. 
16.7'1o pouuem apenas a 4' l&rie do 1• srau, somente: 
J.S'I cheaam a concluir a 8t s6rie e apenu 1.4'1 p011uem 
2t srau completo. De todos os chere~ de ramDias. somen
te 40.0'1o foram enquadradoa como lavradora. Auocia
do a todos ates fatora aqui citadol temos que acracen
tar o rato de que o miarante ao chqar em Rondônia. em 
sua maioria. aqui chep totalmente descapitalizado poia 
o pouco ctinheiro COIUICIUido ao sair de aeu local de ori
pm roi consumido no proceuo de locomoçlo a~ o pon
ta de chepda. 

Toda1 estaa dificuldades foram qravadu por dificul
dKdn seradas ao nlvel da aupereatrutura constitufda 
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pelO conjunto de 6rsios raponsAvcis pelo processo de 
colonizaçio em Rondônia. Em dezembro de 1977 ha
viim sido n::sularmente assentadas 12.600 famRias 
(76.fi das parcelas disponlvei1 naquele momento) po
rtm haviam lid\J emitidos sorhenle 4.4.50 tltuloa definitl· 
vOJ. A politica fundiA.ria nlo acompanhava o nuxo 
miproiÇilo-ocupaçilo que bcorria e em uma rcdefiniçlo do 
problema. em 'outros termos. dâ infcio a uma lenta titu." 
laçilo cuja l'inalidade "seria i de evitar a mercantilizaçla 
dos lotes e que, em verdade. rc:~ultou em uma ohstruçlo 
du OJMJitUnidadc de cri:dito ao pequeno produtor,jk des
capitalizado, com .&riu eonseqDCncla5 na evoluçlo da 
implantuçlo e con~nlidaçl.o do lote. 

~o momento jâ. roram IUIII~tadaa no KlOr rural do 
Estado de, Rond6nia, pelo INCRA •. 60.000 famDiao. 
Considerando S membros por famllia slo 300.000 pes
ICils ils quais podem IIII' acre&e:entadas SMJ de 111rcpdo&. 
elevando este nOmero para 450.000 10mente no &dOr ru
ral. 

As dificuldades sio enormes. portm. o colono bnsilei
ro. que hoje cheaa a Rondõnia sabe 111per6-lu. e"um e
xemplo desta situaçlo é: a lntroduçio da cultura de ca~ 
em nol50 F.stado pelos misrantcs provenientes do Para
nA e ES('Irito Santo. principalmCnte os cafezais foram 
implantados em molde~ qua~e independentes dos preco-" 
nizados pelo IBC. Somente ap6s os primeiros resultados, 
considerados ""inaperados. o IBC iniciou um apoio ob
jetivo fl experiinc:ia. Eata situaçio demonstrou que mes
mO sem i.poio oficial - ou fl marp:m deste apoio - a 
pequena produçlo caracterizada como base do tipo ••e
c:onomia de exc:cdente" foi oapaz de desenvolver con· 
dic;õel pa.ra ntabilizaçilo da frente pioneira contra todas 
w; dificuldade~. 

Para. os Senhores rormarem uma id6ia 10bre ata si
tuao;io entre 1975 e 1978- perlodo de pouca atuaçlo 
dos orpninos de apoio ao c:af'é- a Arca cultivada d• 
te produto pa"ou de 1.447 hec:tarea para 10.282 hectares 
com uma produçilo estimada para o ano qrlcola 82/83 
de 2.44~1i.OOO sacas. PI'OCCIIO semelhante ocorreu com o 
cacau e. mamo com todas • difK:Uidades de infra
utrutura e financiamentos. a produçlo atimada 82/83 6: 
de 9.054,7 toneladu. 

Porf:m. nio reside na produçlo de c:aft e eacau os re
sultados surpreendentes do novo perfil asrflrio de Ron
dônia - um perfil baseado na pequena propriedade. Os 
melhore~~ resultados foram obtidos naquela produtos 
que constituem a base da sobrevivincla de um povo e 
que em nosso Pais tem sido tradicionalmenie uma p~ 
duçio de mponoabilidoule do pequeno produtor. 

A produc;lo. em toneladas. estimada para o ano qrl
oola 82/83 destes produtos 6: 

Arroz ............................. 207.612 
Milho ........ , ................... 143.262 

. feijlo ............................. -40.8011 
Mandioca ......................... 455.414 

M•is importante do que CIICS .. ,.,..., looloclamcnte, 6 
a an•liR do crescimento da produçlo em relaçlo ••fra 
anterior. Com exce;lo do feijlo. que teve um cresclmen· 
to ncptivo de -6.]11, todos 01 outros produtos que 
oompõem o perfil de produçio asrloola de Rond6nla a· 
praentaram crescimentos lianificatiYOI. Este fato re
força a necessidade de maior apoio ao modelo agrArio 
que hoje se in1tala em no•o Eatado: principalmente 
levando-se em consideraçlo que a 61tima dbda tem 
sido de quebra na produçlo asrfc:ola nacional doo pro· 
dutos bAsicos de consumo interno. De 30.2 milbaes de 
toneladas de mandioca produzidas em 1971, calmos para 
23,4 milhil'" de toneladas (·23,37%) em 19801 despeito 
do crescimento populacional, no mamo perl'odo. ter 
sido de 95,4 mllhiles para 119,1 milhileo de habit1111teo. 

O s.. Joat Pnplll - Permite-me mais um aparte. 
nobre Senador Claudionor Roril? 

DIARIQ. DO CoNGR~SSO NACIONAL (SCc;io IIi . 

O SR. C'LAUDIONOR RORIZ - Pois "nio, Senador 
Jo.t f'ragolli. · · 

O Sr. J ... FJqolll- O. reoultKdDI que V. Ex• estA a
prC1iC11tando lio. a meu ver, al14mente apreuivoaelllf; 
animadores. Vim em abono ao valor do homem brasilei
ro do interior. Acho que nós poderlamos repetir, vendo a 
coragem, a decisão com que 01 no1101 homens - nlo 
como lavradores. como bem ressaltou V. Ex•- vila para 
u interior du nossas terrlll. de certo modo ainda para a
prender a fazer agric::ultura. Podemos repetir Euclkles da 
Cunha: ••o nosso &enanejo ~ante& de tudo um bravo, um 
forte"". Ches:uei a ficar emocionado qu"ando, andando 
pela primeira vez no norte de Mato Orosso. na regilo de 
l'&cere5. vi aquelas florestas devauadas. ocupadas, ex
ploradas e plantadas peloa nossos homens vindo de todo 
o Brasil. principalmente do Norte, fazendo com que a
quefas d.rcas. ari poucos: anm inabitadas, Jmpenettbeis.. 
Se transfonnassem em lavouras. umas ap65 outras.' Te
nho dito que o Brasil, como Naçio, nilo 6 imperialista: jA 
o caboclo brasileiro 6 imperialista, porque de ~ um ho
mem que ocupa as terras, nela 111: planta. nela 11: ft11 e 
dela nil.ó quer sair. ~ por isso mesnio que na resiio de V. 
Ex•, como tamhán no Acre. os brasileiros tlm !lllllado 
por sobre a fronteira do n051i0 Pais com a BoUvia e ocu
pado extensltcs do pafa vizinho. explorarido os seriqais 
bolivianos. dando lusar b reclamações e atb mesmo aos 
connitos que V. Ex• conhece. Nlo precisamos lembrar o 
exemplo hill6rico do Acre. Eu repito: o homem bra5ilei
ro. este ~ imperialista nesse sentido: ele tem, mais do que 
qualquer outro povo, da Amt-rica do Sul, a capacidade 
de penetrar aa lnvias nore~tas, derrubA-las, ocupA-las, 
explorA-las e torná~las civilizadas. 2 realmente ncsseacn
tido que o povo brasileiro ~ um povo imperialista e nio a 
Naçlo ou o Estado Brasileiro. V. Ex• estA dando um e
xemrlo de como o homem. praticamente sem llisisthcia, 
tem obtido resultados extraordinirios na ocupaçlo do 
território rondoniano. atravá da qriadtura. Nlo ~ isso 
mesmo'? 

O SR. CU.UDIONOR RORIZ - Pr:rfeitamente. 

O Sr. Jlllf rnpUI ~Ouvi quando V. E•• fez a ci
taçlo do mou prezado amigo H&lio Palma de Arruda, fa
lando de todos os equipamen101 e de toda a usisd:ncia 
que se deve dar ao homem que nl para o interior. Eu di
ria que o caboclo bruileiro. o aenanejo l'orta e bravo, 
precisa principalmente de tres coisas: terra. airada e • 
mente. Ele vence todas u demais dificuldadda 111: tlv« 
aoes tlil elementos. Nablrabncn te que, em Rond6nia, 
i110 se torna um pouco mala diflcil dMia alituaçilo sani
tiria. dada u doença que, realmerne. no interior do El
tado de Rondõnla. usaltam o n0110 caboclo que ocupa 
aquelu terras. Mas. toda eaa •listincia dcnica Que nós 
falamos. auilthcia financeira que deveria 11:1' dada e 
nlo tem lido, Iode IMO o caboclo ...,.,. desde que tanha 
terra boa, atrada e, peta menos. emente para plantar. A 
ocupaçio de Rond6nia, de que V. Ex•, atravls de um o
portunlssimo pronunciamento. dA qora infOI'IIUIÇ&el a 
meu...,. pnciooas a N~ mDIInl"'mo o homem bra· 
sileiro pode ocupar os seus apiiÇOI vazios com o mlniino 
de usistincla. mas eue mfnimo nlo"podc e nem deve fal· 
tar. Nbs podemos fazer iaso. nlo s6 atrav&s ele iniciativa 
oru:ial mu, tamba:m, com relaçlo is empresu a que jl 
nos referimos, deac:le que bem orpnizada1, dclde que ~ 
las 110 uija um procedimento correto, desde que delas se 
uija capacidade para orientar ·uma c:OioniZBiiilo como 
..... V. EA•, hoje, estA produzindo um diocurso que deve 
ficar nos Anais e de que todos n6s devemos tomar co
nhecimento, talvez atf: mesmo para que se faça uma Co
miss.lo Especial. com o intuito de neatudu a quatlo da 
colonizaçlo d111 aranda lreas vaziu de no110 Pais. 
Conaratulo-me com V. Ex•, mais uma vez. 

O SR. C'LAUDIONOR RORIZ - Eu i&radoço ao 
nobre Senador Jolll fraatlli por •a Jll'llllde panzla de 
ljuda ao meu pronunciamento. 

· Sr. "pialdi:nte," nobm Sn.: · · · 
· Reconhecemos que ni.o slo nllmeros sianificativOI 
comrarados a outras unidades da fcderaçio e. mais ain
da,· recOnhecemos que ~ uma pequena colaboraçlo •s 
rcai1 ncc.usidadcs do Pais -·a p..oouçlo de mandioca do 
Estado de Rondônia nlo ultnpuoa DI 2'11. da produçio 
nacional. PCJ!tm, Sr. Presidente. Senhores Senadora, te
mO!I que levar em c:onsideraçlo que Rondônia 6 uma n-· 
periinda nova e encontra-se em uma Arca onde o ho
mem ~ questionado em sua Ç&fllcidade at6 o limite de 
IUB SÕbreVivé:ncii. . . 

Alsumu conscqUinciu neptivas do proc1:110 de co
lonização de Rond6nia merecem nossa atençio: 

Primeiro- o alto fndice de abandono dos lotes, hoje 
próximo a I R. estilo registrado5 7.000 desistentes em 
todo o Estado. 

Segundo- o alto fndice de tranaferincia por venda, 
ent~ 311'11. e 50", a depender da JOBilo. 

Terceiro - entre junho de 1982 e dezembro de 1982, 
do5 23.000 in1critos. foram selc:cionados e estio l espera 
de asSL"Rtamento 16.044. Oa ROYOI projetas cm andamen
to aiio 6.· com capacidade total de a~SCJ~tamento para 
11.000 familia5. Considerando que se encontra eril fase 
de ~:~tudos o projeto"Vale do Ouapori. onde •lo insta
lloda• 30.000 famlli••· nio podemos ""'Uec:eT, portm, 
que em 1980 Rondônia recebeu uma mbdia de 53 chefes 
de ramdia a eada 24 horas: nCamem este que tem cresci.do 
na medida em que melhoram u condições da BR 364-
no momento sendo aíraltada: na medida em que a crise 
caracteriza este perlodo de vida do PaiR - com seus re
nexo5 recessivos - aumenta a massa de mara:inalizados 
do proc:aso econ6mico c, na medida em que a metodolo
lia de colonização to aperfeiçoada e conseqUentemente a
&ilizada. 

Finalmente, em apoio ao C.ue aqui estamos afirmando 
c defendendo, sostarfamos ele citar alguns dados compa
ratiV05 entre u pequenas e grandes propriedades no Bra
sil como um todo. cltad01 por Carlos Lorena. no traba
lho "A Queotio AJPiria ao Braoil", publicoulo na ~sta 
J.clda em seu n6mero de janeiro/março de 1982. As 
propriedad .. de menos de cem hectaros det~m 21,4'11. da 
Arca total disponfvel. enquanto u propriedades com 
maio de 1.000 hoc:tareo ocupam 42,8'11., Ao propriedades 
com menos de cem hectares uaam Jl.ft do crfldito. en
qu•nto as srandeo propriedoulcs recebem 23,5'1-. Portm. 
enquanto a propriedade com menos de cem hectares o
cupi 83,0Cl da mio--de-obra e produzem Sl,ft do valor 
total da produçlo- asrcpndo todas .. fc.-mu de pro· 
clltoo - a srande propriedade di empreao a apenu 
4.3'11. da mio-de-obra c oilo responsbeis apenu por 
13,6'11. d• produçlo- o ratante ~ rcsponoabilidade da 
ml:dia propriedade ent"' 100 e 1.000 hec:tam. Podemoa 
concluir com este autor: 11Vemos. portanto, que quem 
produz 6 • pequena propriedade, scsuida a cena diotAn· 
cia pela mtdia: mas a 1rande propriedade, acima de 
1.000 hectara, quue nada produz, sendo realmente a 
arande apeculadora imobiliiria". 

A Srt Iria Clla - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. C'LAUDIONOR RORIZ - Conc:cdo o aparte 
• companheira repreiCIItante do Acre. 

A Sltlrlo au. - Nlo >OU me demorar, nobre Sena· 
dor. Sou de um Estado que elll plenamente abordado 
por V. Ex• no ICU brilhante discuno, e no iaualmente 
brilhante aparte do Senidor J..e fr11elli, que em boa 
hon lembrou o Acre. com um povo forte. bandeirante, 
desbravador. Como Y. Ex• moatra, nlo somos n6s, os 
pequenos pensadores. mas slo 01 panda penlldores 
que apontam, como o melhor caminho para desenvolver 
a Amazania. a qricultura. anvh ela media e da peque
na propriedade. E nos chora a alma ver asa pequena 
parcela. que tem um lipiracado tio importante no de
senvolvimento dessa rq:ilo.papndo os juros mais aliai 
pelo• parcos ompliltim111 que pede, perdendo aafru 
porque nio tem estradas para o ac:oamento de IIUI pro-
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dutoa:. sem atendimento de ullde. como no cuo da colo
nização do Acre, em que hA uma incideneia de 10()11; de 
maiAria: ACm educado para ICUI filhoa, sem condiç&s 
de trabalho e dr produzir, com o homem. muitas 1IUt5. 

jCJiado, abandonado numa coJonizaçlo feita ills preuas, 
sem pltvia oraani7.ação e planejamento. Nia estou aqui 
para .;riticar. mu pura solicitar ills autoridades brasilei
ras. tom todo o respdo, um melhor anendimenlo ne&IIC 
sentido, um maior apoio ao pequeno qric:ultor. ao pe-
queno proprictãrio, à grande força de produção date 
Paí1, notadamente a s;runde esperança do desenvolvi
mento da Amazõnia. Muho obri1ada. 

O SR. CUVDIONOR ROIIIZ- Aaradeço a col•
horac;ilo da nobre representante do Acre. 

Aindill do trubalho ~:itado retiramos o ~e~uincc trcc:ho: 
''verifica-e que as pequenas propriedades produzem de 
ludo, con~ntrandu-se ligeiramente mais na produção de 
alimentos: as média5 produzem dr tudo. em escala muito 
m~nur, conL-entrnndo-5e mais na produçlo de cana 
(c,.pOMll~l"l) e de carne bovino (alimtnlo): qrJanto à5 
arandc:& propraedade5, Wl.~o.:er.uando relevo na produção de 
.:ana. e de bovinos. nada produ.t~m. a nio ser 
e~~opc~.:ula.,:iio imobiliária, milloêrill para o trabalhador e 
indesc:jü .. ·el puder politi~ para os proprictârios". 

f.m funçüo do exp~11to e a titulo de ®laburo.çlo com 
OIJO órgàuli en~arrcgadolli de: L'tmdu.t~:in:m o pruat~so. 

aa~aria de lin~t.lizar este pronunciamento, deixando 
reJ~:i~~otrada!l nu~~o Anais dL."5ta Ca!ioil algumas !ilup:estõn 65 
quais '-'ODI'Iideramo• importantes para o futuro dr 
Rondónia c, talvez, pura um moUelo agrário amaZI;nico. 

Pudemo" alirmur que o E1t11do de Ro11dõnia, e;m curto 
csrac:u de temp~..1. C'I,.IJiuiu de uma c5tru.tura 
rundamcntalmente elUrativista para um e&tadiJ aarário 
rundumentalmcntc ba!INdO no pequeno produtor, .~ 

expcrit-nc•a que, nu momento, se proceswa em nouo 
e1t.Udo c sc:us I'Ciultado~~o, justifica o que propuz no inic:iiJ 
de5te pronunciamento: ClltiiiDIIIIIaçio e ampllacio U 
polllk:o 11e ,...._ prodoiW. 

Para a con11olidaçilo da Politica de Pequeno Produtor 
queremos, nesla oponunidatk. propor uma strie de 
medidus, algumas j;i implantadas cm Rondõnia. 
net.."L"'Iilloitando apc:na11 serem ampliadas ou ape-rreiçoadas. 

I 9 - hntal~r 011o órgà.os de u.~i~~otCncia técnica -
ASTER. SUI>f.P~. SUDHI::\"E!I.. C"I:Pl!I.C. elo:. -
ampliando ib ii.LUJI. WiÔCA inclui,.ve nllli proje\Uiii em ra~ 
de emancipa('ii.l), o que pc:rmir.irã um aprnve1tamento 
maior d(l polenc:ial qrioola de Rondõnia. 

I) aumento da pess,1al tà:nico de campo: 
IIJ aumento da cap11cidade de mobililaçlo das 

equipes de campo; 
c 1 cria('ào de mecu.ni5m01 de apoio lc.:nol6gico -

anúlisc d!l 10lo, wleta de amo5tras etc:. e., 
• } amrlia.du dn sistema de produçi.o de mudas c 

sementes de alta &.~uahdadc. 
-z.- Simplilia.~ilo e ampliaçlo das linhas de crtc.litos, 

lcv&~ndo-oa ao pequeno produtor e condicionando a sua 
libc:raçilo principalmenle a fatom ~~.:niC05- potencial 
de rrulo-de-obru. rammu.r. qualidade da terra, culturas 
viáveis, condi~w't'\cs de aba~~olccimcnto c escoamento da 
produçiio, etc. 

3'- Agilização do processo de aliltntamenlo c 
litulaçilo, paralelo a este processo dt\·t-le criar 
di1positEvos legais qur obstruam a traMferincia.. atravá 
de venda dOI lotes. 

49- lnter•orizaçdo das açõcs sociais - salldc, 
educ:acii,o,la.n:r, 5e1UF"o1Rça, cooperativismo, etc:. No ea110 

espedli'-'0 da Aallde, fortalec:im•nto da rede búica de 
saüde e seu sislema hie-rarquizado de açio. 

S9- Politica oficial de preços que permita a 
capitali.t~:açio do pequrno produtor e eliminaçio de 
intermediirio1 no si"'ema de comerc:ia.lizaçio. 

69- Ampli11ÇI]o do sistema de arma~:cnascm, 
tomando-o dinãmi~o.'O em sua opcrac:ionalizaçlo. 
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7t - Aperreiçoamento do proceuo de escoamento da 
produção, procura de novas formas da transponea, 
incentivando o Ulo de traçilo animal nas reai6es de 
acet~.sos mais dillccis. 

89- Incentivo à pequena e mtdia empi'CII lisadas aos 
proL-es!iOS de transformaçlo industrial dos produtos 
agropec:uArim. 

99- Fortalecimento do sistema hortiJranjeiro 
pcril'érico dos nlkleos urba.n01. 

100- Correç.ilo das 6reas de baixa qualidade aarfcola 
utili7ando o depósito de c:alcârio, cm fase inicial de 
uploraçlo, no Munidpio de Pimenta Bueno. 

Para ampliaçio do processo de iDitalaç;ilo de pequenos 
produtort~~o propomm:: 

I 9- A imediata rccupcraçlo du ireas licitadas, cujo 
aproveitamentiJ do potencial agropcc:uúio nilu foi 
eJI.plora.du e a sua. tr11.nsformaçto cm ire. de pequenos 
pni\Juture'i. Nesta fu1c, entre outros procedimentos, nia 
seriam c:on5idcrada!ro como 4rea produtiva as pa1111t8tns, 
1em o n.."Spc:c:tivo plantel. 

29 - (.'C'ibir it utilizaçiLl de terras de boa quahdadc 
para pecuária cm dttrimrnto da produçlo de grãos. 

~~~ -ln..:Llrpt,raçlo. pch1 esU1dn. dos lonifdndios 
impmduliVI1!Jo, illra\·Õ; de indtDil:iiÇÕello jUS(B5 à luz dOS 
inlcrt''i!JoCS 5nciai1 c nã~, cspcculati'o"IJ!I, 

411 - ~poio i1 polílica de pequeno produtor contra a 
ingcri'ncia de gruru~ naciunai5 ligados ou nllo a s.ruro11 
mullinaeiunai& qu~ 1cm sido empecilho ao pNL'CIW de 
expan!iõlu c criação dc nu\OS projetas de colonização. 

Para CD\."ee'ra.r, Sr. PTC\idente, nutm:s Sn. SenadiJTCS. 
quero afirmar que a luta pela ~o.'Onsolidac;ilo do pequeno 
pmdutor 1: uma luta global pelo dcsenvoh'imentu do 
l::~~otudCJ de R1.1ndúnia. Enlcndemos desen\·olvimcntu 
~o.'Dm,, um pr01."C5SO de mudança ligado ao cre~~..:imento, c 
mui~. entendem01. cre~~eimenlo ni.IJ como resultado de 
relações quanlitativa!i entre produção c fatores de 
pr,,duçíio, e sim, como reuli~:at;lk'S no sc:io de sociedades 
c:<~n~o:relas, hisli;rica e geo&ralicamcnlc determinadas, ou 
srja: impli~.:a em nanços 10ciais, traia-se, P!Ji~~o, de uma 
luta pnlitica. 

t.ra o que linhamoll a dizer. tMuiln bem! Palmas.) 

O Sr. ltalll&r fraoco (PMDB - MO.l - Sr. 
Prc~~oiderne, pcÇ<' a puhn ra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Cun<-..lo a 
palnra ao nohrr Senadl)r Itamar 1-"ranco, pela ordcm. 

O SR. ITAMAR FRASCO (PMDB - MO. Pela 
ordem. Sem revido do IJrador.) - Sr. Presidente, 
ll~nill\ uma intcrpelaçt,, res.,peir.osa 11 Me5d. 

Pr,,pu"' ao Senado da Repüblica, jli há algum; dia5, a 
constituição de uma C"mi!ilsilo Especial para examinar o 
rroblcma atincnte ao Con~elho Sac:ional do Pelróleo. 

O Rcs;imentll 1: hastante 'laro, quando diz que a 
Comi551u deverá. du.r o 5CU pare~o.-er no plenlrio, 
oralmrnte. 

Sr. Pr~idcnte. j;i que apresentei pr"pnsta hã alguns 
dia,;, 10lic:itaria a V. EJ:• que diligenc:ia55C, no liCntido de 
que pudb!lemos aprovar, ou nlo, a constiluiçlo dessa 
Comi55:lo F.spccial. 

O SR. PRESIDENTE (Moacvr Dallal - A 
PresidCncia \"Ui diliacnclar. porque: vi que tem amparo 
regimental o requerimento de V. Ex• 

Concedo a palavra ao nobre Lfder Senador Humberto 
LUL."enH. 

O SR. l/UM BERTO LUCENA. PRONUNCIA. 
OISC"l•RSO (}L'E. F..V1"REGl"E Ã REVISÃO DO 
ORA.OOR. S!"RÃ l'l'BI.ICA.DO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDE!'iTE (M~•cyr Dallal- Nobre Lider 
Humberto Lucena., a Mcaa quer u•oc:iar-se ao5 votos de 
pc.o;11r que V. l:.x• fel: cm homcnqem ao eminente, 
preclaro. intep:ro Senador TciJIÕnio Vilela. 

Quarta-reira 30 5617 

Nós eramos Deputado, a;nda, quando. por vl.riu e 
reitmdas vezes, ao entrar neste sodallc:io, vfamos o 
eminente Senador Teotõnio Vilela. da tribuna, defender, 
com prra, com brilho de sua inteligânc:ia, u auu iüiu. 

N61 nos auociamos·a C51a manifestaçlo de peaar e 
quercmoa comunicar l CUK que a Presidinc:ia deaignou 
os cminenla Senadoras Guilherme Palmeins, Luiz 
Cavalcante e Joio Ll1:cio para prestar as dltimas 
homena1CR5, em nome do Senado, no aepultameulo do 
eminente Senador Tentõnio Vilela. 

O SR. PRESIDL"'TE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, para uma breve c:omunic:açio, ao nobre 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOVRIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para 
uma L"Omunieaçllo.)- Sr. Presidente, Srs. Senadora: 

Ausenlc de Brullia, no dia 9 do corrente por ocasiio 
do levantamento da ~a~ilo pelo falecimento do no110 
~udoso Presidente !liilo Coelho e por ter viajado para 
Recife, a11~~oim cumo no dia 18 de novembro-. quando o 
em1nentc Senador Lui.t. Viana proferiu a sua notâvel 
oraçiio -. durunr.e a qual foram tributadas as 
hornenagen1 ao in11il!!ne Presidente- do Senado Federal c 
d"' Cungrebo ~aclunal, lament\) nlo ter podido 
partieipur das rererida!l homenagens. 

"e~oSa "P'lflunidade encontrava-me em Quhu, no 
Equtro~d,u, parti~.:ipando de uma Reunião do Parlamento 
Latinl1·Americ:ano, moti .. ·o que me impossibilitou 
cxpre5!1U.r o meu grande pL"ffar ('CIO seu falecimento. 

Fi~:cram-1e cntio ouvir, ~om cloqüt!ncia e 
sin~.:eramcnte emocionado1, eminen&e!li líderes e 
Scnadore5 dos diversos Partidos. ~:ada qual focaliando 
01 atrlbuto5 mai~~o importantes da pçr50nalidadc do 
insigne homem püblic:o, cujo dCiCmpenho cngrandcc:eu o 
l\iord~o.'11te e o Brasil, depoi1 de ter 10vernado com rara 
elilo.'iéncia, probidade exemplar e stnlio de ju5tiça, o seu 
queri<W Pernambuco. 

Os oradores que desnlaram na tribuna do Senado 
federallraçaram o pernl do Senador :"'iilo Coelho como 
mCtJico, emprcsâriiJ, admini11tradar e politico. 

N" que me diz reApeitu, Sr. Presicicnle, dispenso-me de 
reproduzir. nus concisos limites deite breve 
pronunciamento, t1 fulgurante trajctõria do bra\'0, 
corajoso c inconfundível Senador N'ilo Coflho, 
parqu11nto, - depois doR inllmeros discursos 
pmnunciado11 na5 dua5 Casas do Congreuo Nacional 
10brc a sua nolivcl bio&ralia, - o Bruil inteiro ficou 
conhecendo as dimensões uc:epc::ionais da sua aluaçlo 
como depu1adu e'tadual, depulad"' rcderal. secretário de 
Esta..Jo, auo;ernador de Punambuco, senador da 
Rcpóhlica e Presidente du Cungre511o f\acional. 

De1tarte, dc1ejaria apenas evocar, nos amplos 
dominio5 da saudade, da emoçi11, do sentimento, da 
admira~,;ão e do m~peito mdtuo. N 1&\'05 da sincera e 
ere5..:cnte a.mi7adc que nos uniam. desde quando 
c5ludlh·amo~ na tradicional Faculdade do Medicina da 
Bahia, no Dirchjrict AL-:~dimico, na Sociedade Alfredo 
Brito - ou srja, hi. mais de quarenta a.no5, e depois 
~o.'OmO depuladu federal, ~o.-omo governador, na mesma 
é:p''"a e, finalmente, L'Omo senador. 

O Sr. M1reo M1del- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. WliRIVAL BAPTISTA - Com prazer. 
eminente Scdador Marco Mac:iel. 

O Sr, Marco Maclel- ~u desejo, cm breves palavras, 
extemar a V. Ex• a minha 101idariedade As auas palavras, 
no in11tante em que V. Ex.•, ICC'undando eminentes outros 
companheiros. presla uma homenas.cm ao ex.-Prefiidentc 
de5ta Casa e n011so ilustre colq:a e amiao Nilo CoCiho. 
Quero dilCr que j6 tivemOA. em oportunidade outra, o 
ensejo de m8nifestar 01 noliiiJIHntimcnt.os. mas V. Ex•. 
alf:m de L'OICfa de muilo tempo do Senador Nilo Coilho 
- colega nc11tu C11.sa e colqa de proliulo. era tamb&n 
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seu amiao -,traz l Ce!IH hoje mais uma manifestaçio 
que contribui para enriquecer os depoimentoJ que, neste 
recinto. foram jé ouvidos· a respeito do eminente u.
Presidentc do Senado Federal. Quero tam~m dizer que 
bem Ri o quanto V. E1• K.Dtiu o pauamento do JIU 

amigo. o Senador Nilo Coilho. Nlo foi diferente a 
minha emoçlo, nlo foi diferente o meu ICRtimenlO, 
porque, como Y. Eo~•, aamb6m, in.sc:revia-me na Jarp 
~laçlo doa seua amip e fUi dele um ICU auJtiliar, 
quando teve a oportunidade de aovernar Pernambuco, 
onde oe houYO com raro brilho e 81'Bnde descortino. Por 
isso, encerrando minha interrupçio ao discuno de V. 
Ex•, c:onaratulo-me com o Hu psto nobre que marca 
bem o amiJo, e me usocio, ilegralmente, a manifestado 
que V. &• vem fazendo, nata tQ.rde. 

O SJI. LOURIVAL IIAPI'ISTA- Sou muito 81'Bto, 
nobre Senador Marco Madel, pelo seu valioso e 
oponuno apane. Sei du JUII relaç&s, de seus laços de 
amizade c:om o nobre Senador NUo Collho. Conheci V. 
Ex• muilo jovem, quando Nilo Coelho e eu, como 
aovernado...,.ramDII lquelu reunllla da SUDENE. Sei, 
tamb6m, do teu JC11thnento pelo falecimento desle 
extraordin6rio homem pllblico, a quem me lipvam laços 
de amizade, hé 44 anos -. conhecemo .. nos durante 
todos ase anos - por hoo eu nJo podoriB Jilenclar 
quando de seu falecimento. 

No dia da suspendo da ado em aua homenqem, eu 
nlo me encontrava presente. como. tambim, no dia em 
que o nobre Senador Luiz Viana pronunciou o aeu 
discuno sobre o Senador Nilo Coêlho. Repeuando de 
brnc •iqem que fizemos ao a:tcrior, nesta hora c nesta 
Ca58., nlo podia deixar de fazer um pronunciamento a 
respeito da penonaliclade e da filura exponencial 
daquele • ._ional homem pdblico e politico eBmplar, 
o meu srandc amigo Senador Nilo Collho. Muito 
obripdo a V. Ex•. eminente Senador Marco Maciel. 

O Sr. Soldulla Donl- l'ormite-me V. EA• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL IIAPTISTA - Com muito 
prazer, nobre Senador Saldanba Derzi. 

O Sr. Soldaoba Donl - Nobre Senador Lourival 
Baptista, tamb6m nlo lltava na CaiB n01 dois dia& em 
que colegas nosso• 110 pronunciaram sobre eue tligico 
aeontccimento, que foi a perda deue ilustre homem 
p6blico, Senador Nilo Coelho, dos maiores amiJoa que 
tive no Congreuo Nacional. Hi 29 anoa que aomos 
amigo• e nós estreitamoa a no111. amizade, uma amizade 
l"raternal e querida, aqui, no Senado Federal. Tomei·me 
seu pande admirador. Realmente, para quem conheceu 
na intimidade Nilo Coêlho, osaeua penu.mentol e suas 
id6ias, a sua altivez. a aua corqem, o seu patriotismo, o 
ICU espirita pllblico, verifica que o Brasil perde um doa 
srandn homens pllblicoa no Consreuo Nac:ional. Nilo 
Cotlho vai fazer 1n1nde falta, nio IÓ ao Con1rcs10 
Nacional, ao Senado da Repllblica, mal ao Brasil, nesta 
hora arave que atrave•, pela aua aituaçlo eeonómica, 
nnanceira, social e. sobretudo. politica. Nilo Coelho 
ICI'ia a aegurança politica, se estiveuc l testa delta Casa. 
Perde o Brasil cue arande brasileiro, perdemo• n6s esse 
srande amigo e perco eu o meu fraternal, querido e 
maior amia;o que tive dentro do Conarcuu brasileiro. 

O SR. LOURIVAL IIAPI'ISTA- Muito srato a V. 
&•, eminente Senador Saldanha Derzi, pelo seu apane: 
aparte de um ami1o autentico. Relembro, neste 
momento, u in6meras VC7.11 em que no• reun(amoa no 
sabinete dele e no not50, onde. muitu vezes, l tarde, ele 
costumava dar upediente. E IIIi dos I&CO!I de amizade 
qu~ a ele no11 ligavam, delde quando 6ramos Deputados 
Federais. Na Cimara dos Deplltados. aempre tl\'emoa 
em Nilo Co61ho um autentico llder. um arande politico 
que era, acima de tudo, amiJo dos uus amisos. 
Continuo. Sr. Presidente. 
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Nada mais precisaria acrescentar para definir e avaliar 
as proporções de tristeza e da consternaçlo de todos os 
velhos coleaas e amisos de Nilo Coelho que, como eu, 
nio se oonrormam com o seu prematuro ralecimento, 
eutamente quando o Poder Legislativo, o Nordeste e o 
Brasil mais necasitavam de sua luminDia e indispenslvel 
presençu. 

Ao IJJSejo da reunilo do Parlamento Latino· 
Americano, realizado em Quito, fui duisnado para 
participar da Terceira Comisslo, denominada 
.. Comisslo Centro·Americana do Caribe e do 

· lnlervencioniluno'', presidida pelo Deputado Jolt Carlos 
Teiuira, Presidente sub1tituto do Parlamento Latino
Amerjcano. 

Durante a reunilo cm que ae instalou o maano 
conclave, ocorrido a 16 de novembro passado, formulei 
propoJta IOJicitando um voto de pesar pelo falecimento 
do Senador Nilo Coelho, que foi aprovado por 
unanimidade, hlando, na oportunidade, parlamentares 
de driol paiRa man.ircstando o aeu apo.io. 

O Sr. Allor .. l Jaroma - l'ormitc-me V. EA• um 
aparte, nob-:e Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL IIAPI'ISrA - Com prazer, 
eminente Senador Aderbal Jurema. 

O Sr, A._..l Ja,...- Sabe V. EA• que, oe h& 
Bancadas unidu nesta Casa, a Bancada de Pernambuco 
t uma Bancada fratcma, repreoentada por Nilo Coelho, 
Marco Maciel e eu. Nós estamos ouvindo o diiCUrso de 
V. Ex• com a maior emoçlo. sem nenhuma 1urprna, 
pOrque conhecemos a lealdade de V. Ex• para com seus 
amiaos. desde 01 tempos em que V. &• era Deputado 
Federal, de modo que eu quero me usoc:iar la suas 
palavras, evocando a r11ura fraterna do Senador Nilo 
Coelho, dizendo a V. Ea• que todos estamos 
emocionados com a demonstraçlo do amiao. feita no 
exterior, IA no distante pa(s do Equador, quando 
lembrou a personalidade daquele remeiro do Slo 
Francisco, a quem todos nóa, aqui, &Qudlvam01 a 
carrqar o barco, sem tropeços. E a sua pauqem pela 
Presidi!ncia do Senado roi, 1Cm dOvida, na expresslo 
nordestina, rulaurante, porquanto ubia ele. l frente da 
PresidenL;a, colocar o Senado da Repllblica acima du 
di•p•tta& c tric:as panidiria&. Por ifiD 6 que Pernambuco, 
ainda hoje, chora o desaparecimento de Nilo Coelho, 
aquela Raura um tanto l Oliveira Lima, porquanto 
Oilberlo freyre diz que "a tend6ncia do pernambucano 
6 para o maaro. e que, no entanto, ele nlo conheceu, em 
sua vida de Kl anos, um aordo que r asse mau". Em pral. 
o aordo tem uma disposiçlo para a bondade, pua jorrar 
do coraçlo o leite da ternura humana. E o nosso Nilo 
Coelho era, em verdade, para com aeus Companheiros 
um eterno amiso. dedicado, fraterno. Pelos aeus lAbias 
jorrava sempre o leite da ternura humana. Sabe V. Ex• 
que quando a gente se queiu.va de qualquer doença, 
Nilo Coelho dizia: ""deixa de ser besta! Voce tem doença 
nenhuma, deixa de bobasem". Ele nlo admitia que um 
companheiro estivesse doente, porque ele, na sua sa6de 
mental e tlsica, era, para todos nós, um elemento que nos 
inspirava confiança, que nm in1pirava alegria, que no1 
inspirava olimismo, rulo por que todos nltlaentimos o 
seu desaparecimento e nos emocíonamos quando 
ouvimos a palavra de V. Ex•, palavra de amiJ;o de mais 
de 40 anoa, dizer nesta Cau: eu estudei Medicina com 
Nilo Coelho e, ao mesmo tempo, nem eu e nem ele 
praLiaamos a Medicina. Praticamos uma coisa mais alta, 
praticamos a polftica pelo bem p'L\blico. Muito obfiaado. 
nobre Senador. 

O SR. LOtJRIVAL BAPTISTA- Muito arato a V. 
Ex•, eminente Senador Aderbal Jurema. pelo seu BP";~· 

Relembro esta hora, no dia 7, ls 15 hor• e 30 minu .. 
tos. quando aalamoa do Oabinete do Lfder Aloysio Cha .. 
va, V;Ex• me chamava e junto aoa meus ouvidos per-

Novembro de 1983 

1untava se tinha noticia da operação do Senador Nilo 
Coelho. Conversamos a respeito do munto. Dii5C o que 
pensuva do resultado da drurSia e depois nos ara. .. tamos. 
h1o. na ~esunda-rcira. Na terça .. reira t,nnamos a nos en
contrar e o que hav(amos convenado naquda tarde I· 
contec:eu. Naquela noite de terça .. rcira para quarta·feira, 
quando votamos o 2.065. sentados que ficamos muito 
tempo ao lado de Osv1lldo Coelho, leU irmão, RBbia eu. 
como m6dico, o n:sultado que, no final. iria acontecer, 
ma11 tivemos que agUentar. E. finalmente, roi o que Deu1 
quis. 

Sei tamb6m da amizade que ligava V. Ex• a Nilo Coe
lho, amiza.de velha. e do conceito que S. Ex• fazia de V. 
Ex• eminente Senador Aderbal Jurema. E, nesta hora, 
quem dizer a V. E~r.• que amigos. nos dias de hoje, slo 
pnuL"OS. Amigo1 lizan01 n6s, podemo5 dizer, na noua 
1eraçio. no pa!Uiado. Tão amisos que um aentia a dor e o 
liorrimcnto do outro. Hoje, u coisas mudaram, mu ain
da ai1tem homens que preservam IA amizades e sentem 
quando um am.i,!lo dilero detaparece. Mui to Fito a V. 
EK•, eminente Sdnador Aderbal Jun:ma. 

No decorrer da Sessio Pltnirialevada a ef'eito no dia 
18. com a apro"~o unãnjme dos parlamentara enllo 
reunidos, rormulei um pronunciamento. que anexo ao 
presente. assim como o requerimento que enc:aminhei l 
Comiuilo IOiicilando o voiO de peur e a Ata da Seulo 
da Comisslo. realizada no dia 16 de novembro. 

Com justificada emoçlo devo acentuar que todo• 01 

parlamentares que ralaram lobre o Ulunro enallece'lam 
a penonalidade de Nilo Coelho, aclarecendo muitos de
les que jA. o haviam conhecido pessoalmente. em Can .. 
cas, quando o inesqueci..J l'raridentc do Con1,..., N• 
cional brasileiro. entlo participou das solenidades do bi· 
centenArio de Simon BoUvar. 

Sr. l're&identc, Sn. Senadora: 
Eram estas as breva palavras que desejava proferir, 

neste momento, com a finalidade de &ociar .. me U ho
menagens do Senado Federal ao :ICU imign:e Presidente. 
meu dileto colesa e amigo de tantos anos. Ao mesmo 
tempo, cumpro o dever de reiterar as eKpressac. do meu 
mais profundo pesar a sua 'VCIIeranda acoitara Dona Jo
sera Coelho: a sua digna eSpOII e companheira de todas 
u hora•. Dona Maria Tereza Brenand Coelho; a• auas 
querida5 fi1ha1 Maria Dulce, Maria Alice. Maria Tereza, 
Maria Carolina e Maria Lueiana: aQs IIUI irrnlos Josi_ 
Paulo, Adalberto. Augusto~ ... SUBI irmil, aenro• e nc
toa: ao povo de Pernambuco atravh do seu Oowrnador 
Roberto Masalhles: e, finalmente ao povo de l'otrolina, 
IUB terra natal, que chora e lastima O prematuro raleei
menta do seu mais eminente filho. 

t-·inalmente, Sr. Presidente, ~abem01 como slo impre
vi!dveis. inevitAveis. e por "CZCS dramil:icas, as surpresu 
que a vida nos proporciona, conjuntamente eom as tril
tezu que nos abalam e n01 comovem. 

A amizade, nos diu de hoje, torna ... e cada vez mais 
rara, assim Como o areto. 

Nada 6 mais doloroso do que a perda irremcdiivel de 
uma amizade consolidada no decorrer de vAriu dkadas 
iniciada na juventude, prosseguida na mocidade e rorta· 
lecida A. medida que os ano1 vl.o transcorrendo. 

Silo estas a1 c:ircun1tünclas que contribuem para qu
dizar e traumatizar, de maneira particularmente cnael e 
dolorosa, a triSlL"ZZ, a Bri:Ó!Itia e 8 dor aeradas peJO raJe
cimcnta de um amigo querido e companheiro du vicissi· 
tude5 c:aracterislica• da no11a a.istbcia, no decorrer da 
trajetc\ria e da mi•ilo que u dntino reserva 1105 RCrcs hu· 
manos. (:\•tuito bem! O orador 6 cumprimentado.) 

Oocw~Mt~to G qw lt ~err o Sr. l...nll~t1l Bqtilltl 
rtn .Wll dfKI"IIf.fU." 

PARLAMENTO LATIIIOOAMERICANO 
Cnlblall Nlllca 

Senhor. Presidente 
Encaminho a esta ComiuikJ, um voto de pu.ar, pelo 

falecimento hi K diu no Bralil, do Senador Nilo Coelho. 
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Presidente do Senado Federal e do Consn~~110 Nacional, 
que a:erceu imponanta carp poJfticos em 00110 Pars 
- Deputado Estadual. Deputado Federal c Governador 
do Estado de Pernambuco e um democrata autentico. 
que muito honrou e enalta:eu a todos 01 carp que exer
ceu. 

Quko. 16 de novembro. 1983. - Smador '-lqJ ...... 
PARLAMENTO LATINOAMERICANO 
~ ......... 

CmtUson de Cmtrotmrrrlcu, ft 
Carl~ Yerl lntt!'rvrnrionlsmo 

•- 1M Acto • Lo a.• Doi Dili 
Mlntllln lf ............. Jll&f 

Srsion dr COIIslillu:/011 
En la ciudad de San Francisco de Quito. alas dicscilie

te y tn:inta hora5 se reunieron en la Sala de Sesiona de la 
Subcomisión los siBuientes Parlamentarios inscrito!i: 

D.trgado.• - Pais 

Senador Jose Carlo!i Trix.c:ira - Brasil, 
SICIIador Tho Rucda - Colombia, 
Diputado Luia dr Leon Arias - Pllnama. 
Senador Alfonso Zcgbc - Mexico, 
Diputado Anbrioxi Diaz Estrella - Republica Domi-

nicana. 
Dipulado J""' A bolino Marqu .. - Colombia, 
Dipulado OnofRI Bikker - Antillas Neerlandelas, 
Diputado Antonio Croes - Antilhll Neerlandesas. 
Seilor Mauric:io Disz Davila - Nicarasua. 
Sei\ora Anseia ROIH Acevedo- Nicaraaua. 
Senador He1tor Borda l.eano- Bolivia.. 
Senador Humberto Pelaez- Colombia, 
Senador lourival Bartista - Bruil. 
Diputado C111rlo5 Montoya - Honduras. 
Senador Humberto Celli -Venezuela, 
Diputado Edp.r Carrido - Ec:uador. y 
Diputado Jorge Chiriboy:a- Ecuador, 
Los Parlamentarios como primer punto, dec:idieron, 

en con5tnso general, designar a los dipnatarilll de la Sub
L"Umisi6n, hahiendu sido de5ianados, por unanimidad
Pmlidente: Senador JoR Carlos Tei,eira: Vicepi'C5iden
le: Sen:1.dor Tilu Rueda.: y, Rdalar el Dipuladu Edgar 
Garrido. 

A O.ldtinuaei6n. el 5e:i\or Prnidente wnccdi6 el uMl de 
la pulahra ai delegado de Niearii{!UB seill)l' Mauricio 
l>raz DAvila (dlegaei6n que 161o rartkipa oon voz). -
qu~n propu11.a quC' se IC'a el documenta dei Consejo dC' Es
t:.d,, de la Republica de Sicaragua, que ver!la sobR el 
problema CL'11tm:amtricano. l.a moc:ión fue apoyada por 
el dtlep~1do de a,,livia )" pur e1 seiior Pre~idente. Lues:o 11e 

aprobú por unanimidad qut r.e la lc:~:~. Pem antes de su 
lectura, C'l Senador l.ourival Bu.ptista. propuso que la 
Suhc,,mi,;ión apruebe un Ac:uerdn de Condolencia por el 
rallecimiento dei Senador Nilo ('uCiho, quit:n era Presi· 
dtnte dei Parlamento BntsUeilo. La prupue5ta fue ~-cp
tada ror unanimida.d. 

1::1 delegado de llundura., l>ipu1ado CarlN Mon1ova 
solicitõ el uso de la palabra y manife1t6 que el doc:um~n
to pre5entado por la delcgac:i6n de la Republica de Nica
rap:ua. !iC'a considerado como documento de c:aricter in
formalivo. que !iirva para iluslrar la!i rr6ximall delibera
~iones. Mhrc el tema. l.a propueita fue aprobada.. A ~n
tinua!:ión volvió a solicitar el uso dC' la palabra el seilor 
delegado de la Republica de H onduru y manifc:stó el 
pn1hlema de Sicaragua y ti de Grenada. deben ser traia· 
dos scparadamcnle. porque corresponde el primero un 
tema més pneral, en lasnto que tlsqundo amAs aspa:(· 
fico. 

F.l delepdo de Venezuela. Diputado Humbeno Celli, 
em 5U intervenci6n propu10 que la 1Ubc:omi1i6n 110 pro
nuncie tobre la renuncia deiRilor Alejandro Orfila, Se> 
Crelario General de 1• OEA. El Senador H101or Borda 
Leafto. representante dela Rep6blica de Bollvia en çam-
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hio, sosluvo que serfa mejor que la renuncia 1ea conside-
rada por una comisi6n que deberla formane dentro de 
los Parlamentarios que se enc:ucntran 1111ionando en la 
subcomi1i6n. 

Finalmente cl seilor Pre1idcnte, 10stuvo que a en cl 
Pltnario de la5 Subcomisione~~ donde deberla ser analisa
da la renuncia dei Secretario de la OEA. La tesil fue a
~eptadn. 

Seguidamente" el dtlcgado de Venezuela Senador 
Humberto Celli, solic:tó el UIO de la palabra y leyó un 
pro)'ecto de rcsoluci6n dei Parlamento Latinoamerica
no, 10bre luego el !ICilor Diputado Andre5 Townscnd a
C'Iasró qut el documento cn mcnción fue presentado por 
la subc:omisi6n de Democracia y Desarrollo. lndic6 ade· 
mâs que el proyecto de molución se debatiril en el Ple
nario. 

PoRteriomente. cl seftor Pruidcnle puso en considera· 
ciõn de 105 miembros de la subcomisión, el tema de Ore
nada que habla 5ido nue1r·amcnte propuesto por la dele 

PRONUNCIAMENTO FI::ITO PELO SENA
DOR LOüRIVAL BAPTISTA, ~A SEUÀO 
PLENÁRIA, DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 
1983. ~O PARLAMENTO LATI~O
AMF.RICI\NO. F.M QUINTO, NO EQt.:ADOR. 

Senhor Pre!iidcnte. nlo poderia deiu.r de apresentar 
eue voto de pu ar, para ea:ternar o nouo sentimento c a 
OOSiia IBUd&de, pelo falec:imcnto do eminente" Senador 
Nilo Coelho. Presidcnte do Senado Federal e do Con
aresso Nacional, do Braail. 

Depulado Elladual, Depulado Federal, SecretArio de 
Estado, Governador do Eatado de Pernambuco, Sena· 
dor da Repdblica, Uder do Gnvcmo do Senado, tendo 
sido eleito Pte!lidente do Senado, em fevereiro. de11.te 
ano. 

Doi5 dias apó!l submeter·!ie uma dtlic:ada intervenção 
c:irür1ica. falct'C'u no tlltimo dia 9 do corrente. 

Foi umas grandt perda para a claHSC' poUtica do Brasil. 
pois o Senador ~ilo Coelho era um aut6ntico Uder. 

A suu mnrtt contristou, não fiá l.'llli seus !:orreligio
nãriolll, mas todoa; 05 Partidos PoUtic:os e podemos afir· 
ma.r. tumb~m. que toda Naçio brusileira. 

S~lo_ Coelho marL"l.IU a sua pn:senc::1, na \"idu p6blica 
hras•le1ra. com ato!i dt vi1oro,;a afinnaçio pe!ik"\al. 

Com postura independente, altivo e L-omhatentc. mui
to """Jntribuiu, para o aperfei~oamento democrâti!:o em 
n\""', Pais. 

f.m julho, esteve ele em Caracas, representando ,, 
Cong:ressn Rra111ileirn. purticipando das !:omemora'"'ÕC'!i 
do BiL"Cntem\rio de Simon Boll~ur. 

Ao seu serultamtnto, na cidade de Petrolina,siJa terra 
natal.. e!ltiveram cerca dC' 100 mil 'PC"!kl&l, tendn comra
recido o ViL-e-Ptc5idcnte da Rep11hlica, Aureliano Cha
\e!i dC' Mendonça. representilndo o Presidcnte da Re
p11blica. Jni.() Bapti!l.ta Fi1ueiredo, 05 Presidente~ do Se-
nado c da Cãmara dos DeputadOii. Gcwernadurcs. ~i· 
ni'itros de f-.!itudo, Senadui'U!I. Dcputad05 fuderais e cc=n
tenas de Depulad,,!l l'!ltnduail, Prereitn!l e Vete"adal't'i. re
presL111ante5 de assoc:iacões de clusse. 

foi uma 1rande perda para nosso Pais, nega hora 1ra
ve que lltraves.'ilamos. onde: a sua paiiiYra, o eu comando 
e a !iUa acao. Se falia nec:e~!ltiria. em dC'Ierminadas OC'a· 
siõe5. ouvida,; C' l&ealadu, na snluc:lo de problema!~ de vi
tal importítnda. 

Seu amip:,, há mai!i de 40 ano5. e seu colega no!l banL"OI 
a'"adémiCOI, na velha e tradicional faL"Uidade de Medici
na da Bahia, depoiH na Cimara dos DeputadOA. no Go
""erno do F.5tasdo e no Senado federal, muito IICIIti o seu 
ralecimcnto. 

De!iejo agr11dCC'C1" aos membroa da Comis11lo, que a· 
provaram, por unanimidllde. a noua propo!ita, bem 
como ne5ta se!i!iii.O plenê.ria, do Parlamento Latino
Americano. o voto de pesar que solicitei, daejo tambán 
externar o meu 1inc:cro agradecimento a todos os Dele> 
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gados que aqui se encontram. afirmando que a homena
sem que acaba de ser pre&tada ao Senador Nilo Coelho t 
um ato de ju5tiça que se faz 1 um poUtiw. democrata e 
autentico, que honrou os cargos que exerceu. com diani
dade. 

Solicito que seja dado conhecimento daquele voto de 
pesar li. sua ramOia. lO Presidente do Scnado Federal do 
Bruil. Senador Moac:yr Dalla. ao Governador Roberto 
~agalhàcs. d~ F.stado de Pernambuco, e ao Dr. AusuHto 
Coelho. Prefeno de Pelrolina. no Eilado de Pemambu
L"O, no Bruil. 

O SL PRESIDENTE IM011cyr Dallal- Concedo a 
palavras à nobre Senadora Iria Ctlia. 

A 111•11118 cti.IA I PDS- AC. Pronuncia o ICIUin
te di!ICur!iO. Sem revisio da oradora.)- Sr. Pre5idenle, 
Sn.. Senadores. sou contr11 qualquer ti.po de. se.nsaciona
Hsmo. M Bll ontem lU i tomada de surpresa. quando as!iis· 
tia o notic:iuria nacional que dizia que em de\:orrCnc:ia da 
O.ltima reforma tributAria, os Eltados interiorano!l iriam 
p~~ar preços allls5imos pelos combusUveis. sendo o A· 
cre, o Eslado de preço mais elevada 6Qil. o aumento do 
óiL"O Diesel. 

Sr. PreRidente. Snt. Senadores. hA 80 anos o Acre luta 
l"ara intq:rar·!iC ao Território nacional. lnK:iou-1e cum 
um I"C\o"oluc;io. Tem procurudo, atraYá de seus represen
tantL"S e n:. maior c:onslataçio de lealdade aos diriscnts 
nac:ionai&, tem procurado buliC&r a)ao para o seu enara
decimento, na maioria da. vezes em vão. Mas ser terrivel
mente C'l5tia:ado no momento em que mal pode subsistir! 
O Acre tem prejudicado o seu daenvolvimento 16c:io
ec:onômico pelos falar .. climilicos. pela elevaçlo daota
!f.as de juros BOA incentivo,; agrfcolas e u heveacullura. 
pelo i~lamento ~ial. pela!i dificuldades de penetrac;io, 
m.llli amda !ICr casna:ado C' condenado ao colapso total!? 
O óleo diestl reprnenta o fator básiL'O, energélico, ainda, 
no Acre. 

lá ainda nlo se fe7., ape5ar das solicitações e da5 vozes 
YC'C'mente~~, nenhum experimento das altema.tiva.'i energt
ticas. Eu nlo poderia colar. ntlte momento, c:om todo o 
respeito à'i autoridasde!i do meu Pais. mas como MCreana e 
pr~Xurando munter com seriedade o mandato, o 'J)Qiue
no m:sndillo que me foi out\)ljado pclu povo ULTeano. cu 
niio rmderia deixar de expre5.'ilal" a minha trisleta prorun
~a por .._"!!te IC!iiO eontr11 o Acre. O Acre ni!lo pode pagar 
IS!iO. 

F.u queria ,;oli~itar a Sua Exc:elincia o Senhor Presi
dente da Rc.:rC&blka. ~uju grandel.a de cor~ào náR ~ 
nhC\.~mu~- sahem,,s qut não desampara nenhum dos 
fstado,; brasileiros e que estâ intimamente relacionado C' 
pn."Oc:ur:.do L-om 05 problemas brasileiros- a dar ao 
Acre in~o"'L"Dtivo5 de tran!iporiL"21, paru que elt não seja as
sim tão prejudicsdo. E não upenas ao A ... TC. mas aos Es,. 

tado" interioram'l!i atin1ido!i pot esta medida. Queria 
aqui soli!:itar uos rerresentate5, c::ujo5 F.stadol tambtm 
e5tilo C'm·oh·ido!i nesta medida, junto L"Dmigct, a solicitar 
üs autoridadC!i bru1ileirns o auxmo e o apoio neste mo
mento tão dramáticn. 

F.ra o que linha a di1er. Sr. Prc5idente c SB. Senado
n..,, e muito obrigado pela atendo. (Muito bem~ Pal
mas.) 

O Sr. J_. l"rapiJI- V. Ex• tem o apoio de tod05 os 
SenadoJ"C'i. 

O 811. PIIES.IDENTE !Moacyr DallaJ- Concedo • 
p11lavra ao n,,hre Senador Itamar F11moo. 

O SR. ITAMAR FKANOO iPMDB- MG. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem rcvislodo orador. Sr. Pn:si
denle, apenas para10lic::itar a V. Ex• que faça conslllr dos 
no150s Anais o Oltcio da federiiÇI.o dos Din:tores Lojis
Uts do Estado de MinaR Gerais, e do C.'lube dos Diretora 
Lojilta5, que se posicionam contra o aumento do ICM, o 
pretendido aumento da aliquota do ICM. Pediria, entilo, 
a V. Ex• que tranllc:re,·esse na lntepra esse Ollc:io. 
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E para estranhar tambfan, Sr. Presidente. j• aaora em 
Clll'iter pasoal, a Mensagem n' 441 do Senhor Preliden
le da Rep6blica em que ele diz o IC:guinte: 

''No5 tenno5 do Dcc:reto-lei n' 2.065, de 26 de 
outubro de 19113 (art. 44~ a11umiu o Ciovcmo o 
compromisso de encaminhar ao Senado Federal 
proposta de clevaçio da allquota mbima do impos
to 10bre c:irculaçllo de mercadoria~ em dois pontos 
percentuais ... 

Aqui aaora. Sr. Presiderne. a nou estranheza. 
''Por aC"ordo polhioo. entretanto, celebrado no 

Congre!l5o Nacional por ocasiio da votac;io da E
menda de autoria do Senador Pu101 P6rto, 
at.ahela:eu-se que a aliquota mb.ima do referido 
tributo seria majorada em apenas um ponto perccn- · 
tual.'" 

Nós estranhamos esse acordo. nio relativamente ao 
aumento de um ponto, mas estranhamos exatamente que 
ac: tivesse feito eue aeordo • revelia dos partamentara. 

Quero dedarar aqui, Sr. Presidente. de pronto o meu 
voto mntrArio a ase pretendido aumento da alfquota do 
lmpOSio de Circulaçla de Men:adorias. 

Era o que tinha a dizer. Mui lO obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QL'E SE REFERE O SR. I
TAMAR f"IIANCO EM DISCURSO: 

CWBE DOS DIRETOUS Lo:JISI"AS DE 
. BELO HORIZONTE 

Belo Horizonte. 22 de novembro de 1983. · 
CDL/BH-1444/83. 

Excelentfssimo Senhor 
Senador Itamar Augusto Cautiero Franco 

SQS - 309 - Bloc:o Ci - Ap. 204 
Br .. llia-DF 

Senhor Senador. 
A Federaçio dos Diretores Lojistas do Eltado de Ml

nlll Gerais e o Clube de Diretores Lojiltas de Belo Hori
zonte. entidades de ciBMIC que consregam a liderança do 
comirc:io lojista mineiro, desejam submeter à elevada 
considerado de Voasa F.~oc:el&ncia assunto que atemoriza 
a todo empresariado: a possibilidade de elevaçlo, em 
dois poniOS percentuais. da allquot• do IMPOSTO 
SOBRF. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS -
ICM, conforme prevé o artiso 44. do Dec:mo~ei 2.06,. 
de 21>-1().83. 

O momento em que vivemos hoje i: de srande dificul
dades e muita e meditada dtc'ilio. 

O com&cio vem atravessando uma de suas piora cri
ICI. com um bai~oo d1C5Cmpenho nos dltiRIOI 3 anos. ro
s:istrando significativas quedas no volume de vendas. Em 
Belo Horizonte, o comercio teve em BIOSto uma queda 
real de 19,7611 em relaçio ao mesmo periodo de 1982, e 
em setembro apontou o Crescimento Nesativo na ordem 
de: 16.79'l, com prevido de fechamento do ano com 
'·001. a exemplo de 1982 e 1981. 

O Serviço de Protcc;lo ao Cm:lito- SPC, tem aponta
do um crescimento espanlolo no ntimero de pessoal nele 
denunc:iadas como maus pagadores + 56,66% em agosto, 
+ 36,441J, em Ktembro e + 57,23'1:. em outubro, 
oomparand...., •"Dm iaual perlodo de 1982. 

Em contrapartida caiu tamblm o ndmero daquela 
que lentam ,. REABILITAR, saldando oeuo d~biiOS (-
20,41'1> em .,.,.lo; -I.S.SI'I>, em oelembro e .0,39'1> cm 
outubro/83). 
Tam~m 1e registrou. na Capital Mineira, um Cresci

mento da ordem de 3611 no ndmero de tltul01 JH'OI•ta
dOI entre janeiro e julho deite ano, e 213CJ:: em valor, 
comparadas com igual perlodo de 1982, o que bem mos
ln o quadro de insolv6ncia da iniciativa privada e a dete
riorizaçio do poder de compn do povo bwilelro. 

As falf:nciu e concordatas do uma conltante nos no· 
ticiArios. Com uma m6dia diAria da 8 pedid01 de concor
datas. 

As recentes medidas que definiram o aumento das all
quOia!i do lmpollo de Renda. lN PS, a inslituic;io de no· 
'106 tributo1 como o f'INSOCIAL o ""Imposto Calami
dade", vllm sufocando, cada dia, o setor privado. 

Assim, e~opoliado _pelos altos juros bancArias, apertado 
pela politica monetiria que restrinse os emprMlimos 
banc6rios. tributado paadamente, enrre"ntando um de
saquccimento no con!lumo, com pn~~;OII de venda de mer
cadorias inferiores ao de cuatOA, uma 1rave queda na 
produdu - efeitos nefastos da rec:cssão - o empresa
riado nio pode e jamais conc:ordari com mais este 6nu& 
que sc elil6 querendo lhe impor. 

Se a aliquota de ICM,for realmente aumentada, possi
velmente a arrecadação do imposto nio se deverA pois, 
fatalmente. ocorrer1io falindas e concordatas em arande 
n6mero, acarretando aumento do nlvel de desempreao 
insuponbel, com o ri100 de K ocuionar uma ai=ria rup
tura IOCiBI. Além diuo. tal aumento levarA o emprcdrio 
a embrenhar-se por um caminho jamais pretendido por 
elr: a burla ao fisco. 

Senhor Senador, o empres6rio brasileiro, a par de sua 
arande expcrif:ncia, a&Sentada no c:onhccimento dos 
problemas e na luta do dia-a-dia atA cõnscio do papel 
que ora lhe aabe no proc:es10 econômic:o. Estk dente de 
ieu indeclinivel dever na superac;ão continua de obstAc:u
los fazendo, a~ mesmo. da advenidade, uma fecunda 
matriz do progresso. Porim, nio aceita mais este ónus, 
pois. j6 nlo auporta os que ora lhe li.o impoatos. 

O momento t de uniio entre o povo. empra6ri01, so
vernos e mundo politico, visando encontrar-se o cami
nho para mlucionar a crave aise que atravaumDJ. 

. Conriando no elevado bom 111110 e espirita de eqUida
de e justiça de Vosaa Excelincia no aentido de, obltruin
do a elevac;A~ da alfquota do ICM, preservar as empre5as 
e c:onscqOentemente a manutenc;ilo e a orerta de empre
p, apresentamos noll8s u.presslles da mais elevada a
lima e prorundo rapeito. 

Cordialmente. - MIUH .. ••• PI'CIIitente. 

O SR. PRESIDENTE IMoacyr Dalll) - QuaniO ao 
Item 1•. do pronunciamento de V. E~o•. ele aerA atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali•)- Sobre a m .. 
1a, telex que vai 111r lido pelo Sr. l•-8ecret6.rio. 

2 lido o HJUinte 

Do Mini51ro das Relaç6a Exteriores em 28-11-83 
(DJQ) 

A Sua Eu:d.Cncia o Senhor 
Senador Moacyr Dalla 
Presidente do Senoulo Fedenl 

Transmito a V osaa Excelincia o se1uinte telaa;rama 
enviado pelo Senador Nelson Cameiro, de Nova Iorque; 

••Partilho imenso pesar Naçlo e desta Cua pelo raleei
menta saud010 Senador Teot6nio Vilela. que tantos e 
tilo auinalados serviços prestou causo ratauraçlo d&o 
moc:racia e deresa dos direitoa humano1. AtenciOIOI 
cumprimentos. Nel10n Carneiro." 

Cordiais oaudaçilcL -lllllro SoniYa"-nnro, M~ 
nistro de f.atado du Rela;Ges Ex.terioi'CII. 

O SR. PIESIDI!NTII (Moacyr Dalla)- O tela Udo 
vai à publicac;io. Sobre a mel&, requerimento que vai aer 
lido pelo Sr. I•.Secre~Ario. 

~ lido o ICRUinle 

REQUERIMENTO N• llllt, DE 1183 

Noa termoe do an. 233 do Reaimento Interno. requei
ro a transcriçlo. n01 Anais do Senado, da mattria publi
cada no jornal Carnlo lkullloue, do dia 29-11-83, com 
o tkulo .. Meu amiao Teot6nio", do jornalista Joio 
Emllio Paleio. 

Sala das Sea6CI. 29 de novembro de 1983. - llullr -

Novembro de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali•) - O requeri
mento lido llel'i publicado e submetido ao aame da Co
miuio Dirctora. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A prcsid!n
cia convoca IICSiiiÕ cxtraorifinliria a realizar« hoje. à 
18 horas e JO minutoa, destinada à apm:iac;lo da1 • 
auintes mali:riu: 

- Redaçilc5 finaill dos Proje""' de Lei do S111ado "'' 
220 e 2ll, de 1983-DF; o 

- Projelo de Lei da Câmara "' 112. de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Mo•cyr D•lla)- A Presid~n
cia recebeu a Mensaaem n•22,, de 1983(n•447f83. na o
riBemJ. de 29 do corrente. pela qual o Senhor Praidente 
da Repdhlh:a, noa ternk)S do disposto no art. 42, item 
VI, da Constituido. e de acordo com o itom III do art. 2• 
da Resoluçiio 62/75, modificad• pela de ~93/76. ambas 
do Senado f.·ederal, solicita aut.ori7.ac;io para que a Com
panhia do Metropolitano do Rio de Janeiro polia reali
zar operaçilo de crtdito. parJI 01 fin1 que especifica. 

A mal~ria serA despachada à Comi5BÕc's de &:onomia 
e de Conslituiçio e Ju5tiça. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Mario Maia - Eunice Micllilt~~~- Raimundo Parente 

- Joilo Callelo - AlhOI"tO Silv• - Carlos AlberiO -
Dinane Mariz- Cid Sampaio - Guilherme Palmeira 
- Joio Ldcio - Luiz Cavalcante- Albano Franco -
Amaral Peixoto - Robeito Saturnino- Alrrcdo Cam
Pos - Amarai Furlan - Fernando Henrique Cardoso 
-Severo Gomes- Benedito Ferreil'a- Lenoir Vargas 
-Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dali•)- Estê finda a 
hora do E•pediente. 

PaMa-Be A 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento cuja leitura aerA reita pelo 
Sr, 1'-Sccretirio. 

E lido e aprovado o seauinte 

II:QUEIUMENTO Nt 1711, DE 1183 

N01 termos do art. 198, alrnea ••d", do Rqimento ln
terno, requeiro invenio da Ordem do Dia, a fim dp que 
a malb'ia constante do item 14 lfia aabmetida ao Plc
n.trio em dltimo lu1ar. 

Sala du S011ftes, 29 de novembro de 1983.- H ..... 
tor-o. 

O SR. PIII!SIDENTE (Mou<-yr Dali•) - De acordo 
com a deliberac;io do Plenirio, o item D' 14•erA &JI'ecl&
do em Ollimo lugar. 

PROJETO DE LEI DA cAMARA N• 1'11, DE 1183 

<Nt 116/13. • c- .. ""-l 

ColaoQaldnl_..olas.a..ta•~ 
MI ....... EIIIIDnl .. lllllllo ........... , o III _ _.....,_ 

O Con1resso Nacional decreta: 

An. I' Fica criado o Qudro Permanente da Secre
taria do Tribunal Resional Eleitoral do Eslado de Ron
dõnia, constituldo dos carp constante~ do Anexo l 
presente lei. 

An. 2• Aplicam-se ao Grupo-Direçlo e A••ora
mento Superiores do Quadro da Secretaria do Tribunal 
Resion•ll!leitor•l do Estado de Rondõnia .. arll. ,.,li', 
8•e 9" da Lei n• 6.081, de 10 de julho de 1974, e o art. I• 
da Lei n• 7.041, de 18 de outubro de 1982. 

An. 39 As funçilcs do Grupo-Dinçio e A•isltncia 
lmtermcdiAriu, neccu6rias ao1 serviçoS do Tn'bunal Reo 
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Funal F.h:itoral do E5tado de Rnndónia. Rrio criad1111 
nu rorma do art. :5• da lei Complementar n' 10. de 6 de 
mai,, de 1971, adotados o5 principio• de classificaciio e 
nivci~ de valores viforantc. no Puder E:~r.~uth·o, e dcnlro 
dos limites diiJI dotações on;:amentAriu. 

Parri(!ruro llnica. O disp01no no aplll dCB artfl. 79 e 
I~ da l.ei n• ~.OR2, de 10 de julho de 1974, 10 aplica ao 
Cirupo de que trata esle artiiJD. 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sel;ào 11) 

Art. 49 O disrosto nos aru•.l•c 18 da Lei n•6.082, 
de lO de julho de 1974. se aplica aos Ompos de cargosc
retivo!l do Quadro cLt Sa:rcturia do Tribunal Regional E· 
lciiCJral do E•tado de Rondôoia. 

An. S• Aplica-se &05 servidorm do Quadro Perma
nente da Secretaria do Tribunal Re,ional Eleitoral do 
l::':stado de Rondônia, no que t»uher. a lqislac:lo que: se 
rcrc:re, a.cnericllmente. aus Tribunais R.ez,ionais Eleito
rais. 

AI'<.XO 
(.-\ri. ID da Lc1 n"' de de de 1'11\ ) 
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An. 6t As dapau dcc:orn:nte~ do disposto nesta lei 
c:nrrerio ê conta du doiBC"ÕC5 orçamentAria próprias do 
Tribunal Rc:Jional Eleitoral do Eltado de Rondónia ou 
de ou1ra11 pa.ra CJIIIC fim deslinadas. 

An. 7• Esta~ lei crura em vigur na data de 1111 publi
c:açilo. 

An. 8• Revogam-se as di5posiç&l em contrArio. 

TRIBl':li.U R•:GIO:IiAI. ELEITORAl. Dll •:sHIIO PF. RO~OO"--A 
('ai'JOS C'rlado• 

(;RI'PO-IIIREÇ.~O E ASSESSORAME:I.TO Sl'PERIORE!I- ('ódlll" TRF~DAS-100 

('a'IIO ('alexorla Funtlnnal 

<õRI'PO-A'I'I\'IDADt:S UE APOIO Jt:DJ('I.\RIO - Códiao TRE-AJ-1118 

c· • .,.l'lo c·arr~:•,rla •"uncioaal r n .... ('ódlll" Referinc:la 

Tk'nic:o Judiciririo ,li[ TKt>AJ-021 NS-22 a 25 
"l"écni-=o Judit.:i;\rio c TRf~Al·Oll NS·I7 a 21 
Técnico J udiciUrio B l'RI!·Al-021 NS·I2 a 16 
Ti:cnico Judiciârio A TRI:·Al~lll ss 7 • li 

Auxiliur Judiciário E TRE·Al.02J NM-32 e )3 
,\uAiliar Judu:iãriu B TRE-Al·023 NM-2H a 31 
,\uxiliar JudiciJrio A TRf~.o\J•I2l N~l·24 a 27 

,\hmdenle Judiciãrio E TRE·AJ-025 NM·2H a 30 
.\lendenle Judiciãri&l c TRt.·,\l·025 NM·24 a 27 
A tendente Judiculriu B I'Rf·Al-025 NM·19 a 23 
A;cndente Judiciário A TKE-Al-025 NM·14 a 18 

GRl!P0-5ERVICO!I Al'XILIARF.'i - ('ódiRO TRE~t;A-800 

C" ara-' , .• ,,.. .... F-• u ..... ("ódlao Relaiac.la 

A~r-enle ,\dmirmurulh.·o t. TRI!·S,\·1<01 NM·JO a 32 
Aa.:nle t\Liminl5trali\o c TRI!·SA·I!UI NM-25 a 29 
Asente AdminisLr:uivo H TRbSA·IIOI NM·21 u 24 
.'\p~nle Admini,.tralivt.l A TRE·S•\·MOI NM·I7 a 20 

Datik11r"Co ~. TRE-S,\-1102 NM-21 a 23 
Dutilógraro B TRI:·S~-1102 NM·I7 a 20 
Dalildsraro A TRf.-SA·M02 NM 9 • 16 
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I;Rt:PO-OliTJUS ATIVIDADJ:S DE NIV[I. SliPERIOR- Cádl_., TRF.-~S-9110 

C"IIJCMI ('ateaorl• FuHIMal e Oaw CódiRo Relerincla 

Contador l TRE-NS-924 l"S-22 o 25 
C"ntadl"r (" TRI-.-~S-924 i'oS-17 • 21 
Contador B TRl-:O..S-924 NS-12 a lt 
Contador A TRf.-SS-9~ N~ !õ :1 li 

Audihu F. TRf.·:"S-9.14 NS-22 a 25 
Auditor c TRE-NS-934 NS-17 .o 21 
Auditor B TRE-NS-934 SS-12 a lfl 
Audicor A TRE·SS-0.1.1 NS ~ a li 

,. 
GRloP(l-SERVICOS DE TRA:IISPORTE OFIC"IAI. E PORTARIA :... CódiRo TRE-TP-1200 

C"ar1011 c., ...... F...,Ioul• o .... Ccfdiao Reterincf• 

Motorilna Oficial 
Mo1orilna Oficial 
Motorista Olicnd 

Agente de Portaria 
Aaentc de Porturia 
Agente de Ponarl01 

O SR. PRt:SIDENTE (Moacyr Dalla) - 1- 1: 

A)MIIIrla•• .......... upada. 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 170. DF. 1983 

(Em regime de urgincia - art. 371, •· 
do Regimento Interno) 

Discusslo, em segundo turno, do projeto de Lei 
d• Câmara n' 170, de 1983 (n' 986/83, na Cala de 
orisC'm). que cria o Quadro Permanenre da .. · 
Secretaria do Tribunal Rqional Eleitoral do Estado 
de Rondõnia, e dá outras providencias, tendo 

PAR~CERF.S ORAIS. proferidoo em Plenirio," 
ravorbeis, das Comiss<les: 

-H C..al&ulcio e Jullca; 
-• Stnlco Nlloo Clwll; e 
- de Finanças. 

Em discusslo o projeto. em acgundo turno. (Pausa.)· 
Nio havendo quem peça a palavra encerro a 

di~euaslo. 

Nos lermos do inciso 11 do an. 322 do Reairnento 
Interno, a mat"ia depende. para sua aprovaçio, do voto 
ravorivel da maioria. absoluta dos membros da Cua, 
devendo a votaçil.o ser t'eita pelo proc:esso nominal. · 

Tendo havido, cnti'Cf.aniO, acordo entre •• Liderancas. 
a mathia roi aprovada, em primeiro turno. 
simboli~amente. Assim, em consonância com aquela 
decisão, a PresidCncia irA submeter o projeto ao 
Plenário, em segundo turno, pelo mesmo processo. 

.l:'m votaçilo o projeln, cm segundo turno. 
O& Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

sentados. (PauiB.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai i aançio. 

E o seguinte o projew aprovado 

O SR. PRt:SWESTE (Moacyr Dalla)- Bl Mat~rias 
incluida5 em Ordem do Dia pura que o PlenArio delibere 

~ TR[·TP-1201 NM-14 a IK 
B TRI:·W-1201 ... ~, 

"' ii ·~ A TR~.--1~·1201 llõ~l 7 ii K 

E. TRf.·TP-1202 NM-11 à ·~ . B 
,\ 

TRI'·TP-1202 NM 6 a lO 
TRf.-TP-1202 NM I a ! . 

se devem Rr ~1'05HSUimento. (§ t• do art. 368 do 
Regimentu Interno.) 

11om2: 
Antes de sÜbmeler ao Plenário o item 2 da pauta, 

cumpre i Presíd~ncia esclarecer que o projelo dele 
con1tante encontra« sobrestado, por indiQçlo da 
Comissilo de Conslituiçlo e Justiça, como concluslo de 
seu parecer n•48, de 1977, a fim dlq11.1rdno pi'Ojt:lode 
códiJo de processo do lrabalho, ll 6poca anunciado pelo 
Poder Executivo. 

Trani\.'Orridos lodos esses anoa sem que tal proposiçlo 
tenha sido encaminhada ao ConsreHo Nacional. a 

. PraidCncia resolveu incluir o projeto em apreço em 
Ordem do Dia a nm de que o PlenArio delibere IC deve 
ter proueauimento a 1011 tramitaçlo. · : · 

Como e&IC, divenos outros projetotle enoontram na 
mesma situaçlo. Esta Presidinc:ia, nlo havendo ohjeçlo 
do Plenário, incluirA Clllali mat6rias oportunamente na 
Ordem do Dia para idCntica deliberaçilo. 

ltell .. 2: 

PROJETO DE LEI DA CÃ~ARA 
N• 88. DE 1976 

(Nti.I06/7S. na Casa de. oripm) 

Dá -· ndoçio ooall3t e 49 do art. z• o Lei "' 
5.11114, .. 26 .. jllnho ... 1970, ... : ...... -
- de Dlnlto - .. Tnballlo, llten 
dlllpOIIHYCII ola Caaaalldlclo UI Leio do Tnllalbo, di...,..... o __.. o -'orio de _.lllhdo 
Judldórlo •• Jutlço do Tnbllho, e di oolna 
proYidinc:l••". 

Andamento: 
15-1().76 - Lido em PlenArio e deopachado l 

Comissilo de Constituiçio e Juatiça: 
16-3-77 - Aprovado na Comisdo de 

Canstituiçiln e Justiça Pa~-er pelo sobrestamento 
do Projeto a fim de quardar o Projettl do Códiso 
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de Pro~esso do Trabalho a ser enviado ao 
Consresso Na~ional: 

22-3-77 - Lido em Plenirio o Parecer n' 48-
Cl"J; 

29-J- ?IJ - Aproudo na Comiuio de 
Con,uituiçãu e Jusliça Parec:Cr peltl sohrestamento 
do Projeto a fim de asuurdar o .Projeh' do Código 
de Processo do Trabalh,, a liier enviado ao 
Congn:sso Nacional; e 

44 ?Q- Udo em PIL"nário o P..uecrr n• 29-C'CJ. 

OR Srs. Senadores que aprovam o prossesuimento da 
lramita(ilu do projeto queiram permanecer senlac:kJs. 
(P.•usa.) 

Aprovado. 
A mat~riu continuar4 a tramitar normalmenle. 
O SR. PRE.'IJDESTE IMuacyr Dallol -Item .. 3: 

PROJHO DI:: LEI DA CÃ~ARA 
~· 83, DE 1977 

(S• 3.110/76. na Cas• de orireml 

A.ernc:enra pa"crafol 101 arta. J9 e 99, e altera a 
ndocio do orl. 10 ola LelD'6.194, •• "de -ro 
• 1974, dlopollllo aobre llmllocilo du lndenlzacWo 
;ordo.,. _. ... -lerlalo,coberlaoptloo..,.roo 
de ............ IUIIadt doU doo proprietários de .. lculoa 
automolorft de wla cerresrre. 

· ' • Andamento: 
21-Q-77 - Lido em Plené.rio e despachado às 

Comissões de Constituiçilo e Ju~niça, de 
TransportC1i, · ComunicaçiSes e Obras PllbUcas, de 
Economia e de Finanças: 

21-3-79 - Aprovado na Comi5slo de 
Constituição e Justiça Parea:r ra\'Orivel. com 
Emenda que apresenta de nt 1-CCJ: 

26-6-79 - Aprovado na Comissalo de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas 
Parecer preliminar aolicitando audiimcia ao Poder 
l::):ccuCiN: 

Q-4-80 - Aprovado na Comissio de 
Transportes, Comunicações e Obras Pllblicas 
(ouvido o Poder F.xecuti\'01, Parecer contrArio ao 
Projelo e i Emenda da Comisslo de Constituiçlo e 
JuS1i4;a: 

23-4-81 - Aprovado na Comissio de Economia 
Parecer r .. vor6.vel ao Prujelo e i Emenda da 
Com1ssilo de Constituiçio e Justiça; 

S-11-81 -Aprovado na Comissilo de Finanças 
Parecer ravorâvel ao Projeto e i Emenda da 
Comililillo de Constituiçio e Justiça: 

10-11-81 - Lidos em Plen.Ario 01 Pareceres n's 
l.lz.I.CCJ.l.I25·CT, 1.126-CE e 1.127-CF. 

Os Sn. Senadores que aprovam o prosseguimento de 
sua aramitaçolo queiram c:anKrvar-~e como estio. 
(~ausa.) 

Aprondo. 
A mat~ria 1r.:guiri o seu andamento normal. 

O SR. PRt:SIDE:IITE (Moa,-yr Dallal - 1- 4: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
~· 1~1. Dli 1977 

(N• 1.068/75. na Casa de oriJcm) 

Dlopat .- o lnblllo do exoepclooll .. 
oftclooo proleJIIdos e e11 1-l•o oompelldvo. 

Andumento: 
3-12-77 - Lido em Plenário e despa&:hado 1\s 

Comissões de Saúde. de Leaisla.,'io Social e de 
Finanças. 

17-S-78- Aprovado na Comis1ilo de Sallde 
Parecer solicitando audiincia preliminar do 
Ministl!rio do Trabalho. 

11·1 o-79- Aprovado na Comisslo de Sadde 
(ouvido o Ministirio do Trabalho) ParC~.'L"r 
L'Ofltririo. 
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26-6-110 - Aprovado na Comilllio de LOIPslaçlo 
Social Par.cer favorlvel. noa termos do Sub&lilutivo 
que apre5enta, com voto em separado do Senador 
Franco Montara. 

29-10-80- Aprovado na Comissio de 
ConstLtuiçà'o e Justiça Parecer pela 
L"Ontitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da 
Comiosilo de Leaislaçio Social. 

5-11-81-Aprovado na Comiulo de Finanças 
Parecer Fuvorbel ao Sub!ititutivo da Comisdo de 
Legislaçio Social. 

10.11-K I - Lidos em PlenArio 01 Parece,... "" 
1.138-CS, 1.139-CLS, 1.140-CCJ e 1.141-CF. 

o. Srs. Senadora que aprovam o prosseauimento da 
tramitação do projeto queiram permanecer ~e~~tados. 
(Pau ... ) 

Aprovad.J. 
A matf:ria continuarA em sua tramitaçlo normal. 

O SR. PRESIDENTE (Mo•c:yr Della) -I- 5: 

PROJHO DE LEI DA CÃMARA 
N• 115, DE 1978 

(N• 3.441/77, na Casa de oriseml 

Dlopile _o..............,lleollxu ...... lle 
.......... ,... ................................ 181 ... -"' .. · 

Andamento: 
25-9· 78 - Lido em PlenArio e despodlado u 

Comissões de Economia e Sa6de. 
27-5-81- Apro\·ado na Comisslo de Economia 

Pd.rca:r ravarévcl. com voto vencido do Senador 
Bernardino Vi;:~na, c voto vencido. em separado, dos 
Sc:nadores Miltl)n Cabral e Benedito Ferreira. 

15-9-82 - Aprovado na Comisllo de Sa6de 
Pll.n:cer contrério. 

~-I 0-8::! - Lido5 em Plcnlrio os Parecem nts 
816-Cii: e 817-CS. 

Os Sr!ii. Senadora que aprovam o prosses:uimcnto da 
trumilac,iio do projeto queiram permanecer sentados. 
(Pausu.) 

Aprovado. 
A matiria continuarA a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - llem 6: 

PROJETO DF. LEI DA CÃMARA 
r>• 47, DE 1979 

lN' 2.714{76, na Casa de oripm) 

Dlopie -· o , .. roxllopo o o - de 
........ deltlaMia1 ao MOIIdldua-10 H 
........ <UTOPrlo • -lo ..... - •.• d' 
autru proYidêadu. 

Andamento: 
29-6-79 - Lido em PlenArio e despBchBdo is 

(omissôe5 de Transportes. Comunic:açcles e Obras 
PCablicas e de l:c:onomia. 

12-Y-79 - Aprovado na Comisaio de 
Transportes, Comunicacões e Obras Pdblicas 
PMreccr fav,Jrbel, com voto vencido. cm separado, 
do Sc:nador Pedro Pcdrouian. 

29-4-S.I - Apro~ado na Comisdo de El;:onomia 
Pai"CICCr contrli.rio. 

30-4-81 - l.id01 cm Plcnério os Parecera nts 
13~-CT e 136-CE. 

01 Srs. Senadores que aprovam o proue1uimento da 
tramitação da mattria queiram permanecer como IC 

acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
o projeto proucauirl o seu cuno. 

DIARIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seçào 11) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - lte11 7: 

PROJETO DE I,EI DA CÃMARA 
N• 82, DE 1979 

tN• l.lSS/76, na C..sa de oriaem) 

Allen o ndoçlo do ........ 11ol39 do orL 11 .. 
Lei .. 111m •• :16 ....... 1960, ... lllop6e 
oollre o Lei OIJÜica •• Pm- Social. 

Andamento: 
8·11-79 - Lido em Plen6rio e despachado lo 

Comis5õe~t de LCKi&laçlo Social r de Finanças. 
2:1-~-110 - Aprovado na Comi01lo de Lesiolaçiu 

Social Parser favorável. 
5-11-80 - Aprovado na Comis1io de 

Constiluiçlo e Ju~liça Parecer declarando que a 
mat~ria fo1e A sua competlncia regimental, e pela 
con~titucionalidade c juridicidade dos Prnjetoa de 
Lei do Senado n" 3J I e 349, de 1979, que eom ele 
tramit.!lm. 

14-~-111 -Aprovado na Comiosilo de Lesioloçlo 
Social Paret:er ratificando pronun&.iamento anterior 
c pela prcjudicialidadc dos Projetas de Lei do 
Senado nts lll e 349, de 1979. 

26-11-81 -Aprovado na Comilllio dco Financas 
Parecer favorável ao Projeto de: Lei da Câmara n' 
82, de 1979 c pela prejudicialidadc doa Projetos de 
Lei do Senado nts J31 e 349, de 1979. 

l0-11~81 - Lidos cm Plenério oa Park"'O"ee n's 
1.3boi·<:I.S, 1.36!'-CCJ, 1.366-CI.S e 1.367-CF. 

Os Sr5. Senadores que aprovam o prosseauimenlu de 
sua tramiluçàn queiram &.-onscrvar-se como estio. 
(PKu ... ) 

ApFU\"ddO. 
A mal~ria ~quiré o JCU andamento normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moac:yr D•lla) - 1- 8: 

PROJETO DF. L~l DA CÃMARA 
N• 104. DI:: 1979 

(~' 3.423/77. n• Casa de ori1emJ 

Eopoellloa e~J~~ticios pon -rlçlo e n&illrO lle 
tllhrcociln. 

Andamento: 
lM-11-79 - l.id&J cm Plenário e desp~LChado i. 

Comissão dr Transponn, Comunicações e Obru 
Pdhlicas. 

14-S-RI - Aprovado na Comisslo de 
Tran:~porlcs, Comunicações e Obras Pdblicas 
P..arcccr ravorllvel. 

I ~-S-81 - Lidl) em Plen6rio o Parecer n' 17~
CT. 

Q,; Sr11. Sc:nadnres que: aprovam o prosseguimento da 
trumituc;àLJ do projeto queiram permanecer ~Cntados. 
(PIIUJU.) 

AprLJvado. 
A mati:ria conlinuuri em ~tua tramitaçlo nonnal. 

O SR. PRE.'iiiDf::IITE (Moaeyr Dall•l- 1- 9: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
~· 109. DE 1979 

(N• 4.052/77. na Ca•a Oriaem) 

Dllpõe oollre o prellllcio do fo•rko e .. -· 11e 
~ e ......... ranaaciudcos, nJ• Yellda 
leaho oldo .,lenlllado no Polo .. orlpBI do Nnlalo. 

Andamento: 
28·11· 79 - l.ido em Plenirio e de•paçhado às 

Comi5!1Ões de Saúde e de Economia. 
15-S-80 - Aprovado na Comissilo de Saúde 

Pareder favorável. 
2J-4-81 -Aprovado na ComiMão de Economia 

Parecer ravorlivcl. 
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21-4-81 - Lidoa em Plan6rio os Pa,_,.. "" 
129-CS e 13o.CI!. 

OS Sni. Senadores que aprovam o prouc1uimento da 
tramitaçlo da mal!ria queiram permanecer como ae 
acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
O Prajeto proucsuirt o seu cuno. 

O SR. PRESIDE!IITE (Moac:yr Dalla) -I- 10: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 98, DE 1910 

(N• 3.181, de 19110, na Casa de oriaom) 

Dlopie ..... olomcio .. __ ..._aoorL 8t 

.. Lei .. 4.7Y7, • 15 .. jo6o • 1!165 - C6llp 
Elolranl. 

Andamento: 
4·12-110 - Lido em Plenêrio e despachado ào 

Comiuclcs de Constituido e Justiça e de Finanças. 
6-S-81 - Aprovado na Comiss•o de 

Constituição e Justiça Parecer rnOiivel, quanto ao 
mtritn. 

4-6-81 - Aprovado na Comillio de Finançu 
Parecer ravonlvel. 

8-6-81 - Lidos em Plenário os Pareceres nts 329-
CCJ el30.CF . 

011 Sn. Senadores que aprovam o pi"OIIquimento de 
sua tramit111çào queiram consenar-se como cs\ilo. 
(Pausa. I 

Aprovado. 
A matiriu ~e~uir6 o seu andamento normal. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Mo•cyr Dalla)- llell 11: 

PROJETO DE L~l DO SEN!I.DO 
r>• 229, DE 1979 -
COMPLEMENTAR 

(Ue autoria do Senador franco MontoroJ 
1.-11111 O OIIXDio-tloeaço .. lo- .. lnlllalbdor 

rural • tlá ourJU prowldilldu. 
Andamento: 

I S-8-71J - Lido cm Plcnli.rio e despachado ls 
Comig,.,es de Constituiçlo e JustiÇK, de Lc1islaçio 
Social e de Finant;M. 

21-11-79 - Aprovado na Comissio de 
ConstituiÇão e Justiça Parecer pela 
inoonstitucionalidadc. 

23-11-79 - Lido em PlcnArio o Para:cr n' 1.132-
CCJ. ficou aguardando inclusão cm Ordem do Dia 
para aprc:ciaçün preliminar da C&Jn5titueionalidade. 

17-4-80 - Incluído cm Ordem do Dia tem a 
diM:ussüo encerrada e a votaçilu adiada por ralla de 
q1anm. 

I >5-80 - Incluído em Ordem do Dia ~ 
aprovado o Rcquerimcnlo n' I 52, de 1980. de 
autoria do Sem1dor franco Montoro, de adiamento 
du ..-o\açio para reexame da Comiaalo de 
c,,nstituição e JultiÇH. 

IH-8-81 - Aprovado na Comisslio de 
Constituiçio c Jul\tiça (ouvido o Minisdrio da 
Pn:vidCncia e A55istilncia Social) Parec:er mantendo 
seu pronunc:iamentl) anterior. com voto vencido do 
Senador Mendes Canale. 

26-~-82 - Lido em Plenãrio o Parecer n' 6SI
CCJ. 

Os Sn. Senadores que aprovam o prosscauimcnto da 
tramitaçiJ.,, do projeto queiram permane.:er aenladoa. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A mat~ria c:c>ntinuar6 cm sua tramitação normal. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr O.lla) - 1- 12: 

PROJIITO DE LEI DO SENADO N• 220, 
DE 1910 - COMPLEMENTAR 

(De IUIOJ"ia do Senador Uzoro Bllrboza) 

Institui as reiras de produtores, para Venda dircta ãõ 
consumidor, com ilençio doi tribu101 ataduais e 
municipais incidentes. 

Andamento: 
4-!1-HO - Lido em Plenlrio e despachado à 

ComisacJcs de Constituiçlo a luatiça. de 
Aaricultufll, de ã:onomia e de Lcaislaçlo Social. 

13·5·81 - Aprovado na Comisolo de 
Cons&iluiçi o e J u1tiça Parecer pela 
inconstitucionalidade, com voto vencido dos 
Senadores Orestes Qu6R:ia, Uzaro Barboza o Joo6 
~·I'IIJelli. 

1!1-S-111 - Lido em Plenlrio o Pa.....,. n• 216-
CCJ. . 

·. Os Srs. Senadora que aprovam o prouea:uimento da 
tramitaçilo da mattria queiram permanar como .e 
acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto pi"Oiscguir• o 11:u cuno. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - - 13: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 305 
DE 1910- COMPLEMENTAR 

(De autoria do Senador Humborlo Lucena) 
Altera a Lei Complementar n' 26, de li de 

setembro"de 1975. 
Andamento: 
30-10.80-Lido em Plenlrio e despaehado à 

l'omunic~cs de Constituiçio c Justiça e de 
lea;islaçio Social: 

17·6·81- Aprovado na Comintlo de 
Conuituiçd'o e Julliça Parecer pela 
eonslitucionalidade e juridicidade e. quanto ao 
D1~rito, favor.ivd, com Emenda qur apraenll de n• 
1-CCJ; 

26-&-82 - Aprovado na Comiasilo de l.qial•çilo 
Social Pa.-r ravonivel ao ProjeiO e A Emenda da 
Comisaio de Constiluiçlo e Justiça: 

.J0.&-82 - Lid.>s em Pleolrio 01 Pa.....,... n" 
682-CCJ e 683-CLS. 

Os Srs. Senadores que aprovam· o prouc:auimento de 
sua uamitaçlo queiram conaervar-ae como estio. 
(Pauoa.) 

Aprovado. , 
A ma~ria sesuiri o 1eu andamento aormal. 

O SR. PRESIDENTE (Macyr Dalla) - c) Matmu 
em tramitaçlo normal. 1*- 15: 

Di~eussio, em turno llncio, do Projeto de 
R""'luçio,. lllll, de IPSJ, de auloria da C0111ias.lo 
Diretora. que suala, noa termo1 do an. 32 da 
Constiluiçlo, 01 pi'OCC5SOI em curso perante o 
Supremo Tribunal Federal, contra o Senador FAbio 
Lucena, tendo 

PARECER, Sob R' 996, de 1983, da Comilllio 
.. C-lolcio o Jlllllco pela eonlllitueionalidade 

e juridicldade. 

Em diocuoslo o projclo. (Pauoa.) 
Nlo havendo quem peça a palavra declaro encerrada 

I diocuAiiO. 
Em votaçlo. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto 

Lucena. 

DIARlO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçia 11) 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO (JUE, ENT/IEGUE À REVISÃO DO 
ORADOR; SERÁ· PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. AloJIIo Ola"" - Peço a palavra para 
tncaminhar a votaçlo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla) - Coneodo a 
palavra ao nobre Llder Senador Aloylio Chave1, para 
encaminhar a votaçlo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA 
DISCURSO (}UE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla)- Em votaçlo 
o projeto, que nos termos do art. 39 do Reaimenlo 
Interno, deverA. ser faita em escrutfnio 1ecre10. 

A votaçio serA feita pelo processo nominal. Solicito 
101 Srs. Senadores que ocupem 01 aeus devidoaiUJBres. 
(Pau ... ) . 

Os Srs. Senadores jl podem volar. (Pauoa.) 

Proc:ede-fe A vutaçlo 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla) - Volaram 
"Sim'" lS Srs. Senadores: .. Nio" l. O projeto foi 
aprovado. 

A matl;ria vai ;l Comisslo de Redaçlo. 

a o ~e~uinle o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLU(;XO N' III, DE 1983 

su.ta,-- .. arL 32 .. c.-...~c~o ... ,_ ........ ,....._ . ...,...~ 
FoUral, ...... o Seador , .......... 

An. I• Ficam sustados, no1 termos do an. 32.1 Jt, 
da Conatiluiçlo Federal, 01 proc:euo1 em cuno perante 
o Supremo Tribunal Federal, contra o Senador Fábio 
LUL"C'ml. 

Art. 2' Esta Resoluçio entra em viJor na data de 
aua publicaçio. revogadas as disposiçiSes em aontri.rio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -I- 14: 

Votaçilo, em primeiro turno (apreciac;io 
preliminar da constitucionalidade, nos termos do 
art. 296 do Reaimento Interno), do Projeto de Lei 
do Senado n• 280, de 1980, de auloria do Senador 
Itamar franco, determinando que a Ordem doa 
Advopdo1 do 8ra1il opine IObre a acolha de 
mqi1trados que devam intearar tribunais com 
jurisdiçlo em todo o território nacional. lendo 

PARECER, oob n• 634, de 198J, da Comilolo 
- •• Co•atlt•lcio e J•atlca, pela 

inconstitucionalidade, com voto venc ido do 
Senador Josi: lsn6cio Femira. 

Em volaço.lo o projclo. 
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR I'RAIIõCO (PMDB - MG. Para 
encaminhar a votaçlo. Sem revido do orador.)- Sr. 
Presidente c Sn. Senadores: 

Quero dizer ao Senado que rarei hoje a llllima 
tentativa para obter a aprovaçlo deue projeto, que 
considero importantfuimo e esperando do que Pleruirio 
venha a aprovl·lo. · 

Eaperamos que o Senador Jos6 Linl aprove. pelo voto 
de Liderança. esse nosso projeto que determina 

"que a Ordem doo Advopdoo do Bruil opine 
oobre a eacolha de miiJiotradoo que devam lntesrar 
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lribunalo eom juriodiçlo em todo o lcrril6rio 
,..d011al.'' 

e o apelo que, neste inalante. en-mos ao Senador 
Joo6 Lino. 

O SR, PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Em 
voi.BÇ5o o projeto, quanto 6. conalilucionalidade. 

Os Sn. Senadores que o aprovam queiram conaervar-
10 eomo estio. (PaUIS.) 

Rejeitado. 

O Sr. lla•r Fn- - Sr. Preoidenae, peço 
verificaçD.o da votaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Panmte)- Vai-ao 
proeeder l verific:açlo requerida. (Pauoa.) . 

A Praidi:ncia veriraca que nilo hi nWnero reiimental 
para deliberaçlo no plenlrio. . 

Nos lermos reaimentais, iri suspender a aesllo por 
ala:uns minutos e rari acionar as campainhas para 
convocar ao plenirio 01 Srs. Senadores que ae 
enconuam em aeus pbinllel. 

Est.t 11uspensa a Mlllo. 

IS;,.,....a àl 16 • .,. • 55 -IlM, a IRI4DI ,_,,.. •• 11"""" • 5 111/ .. ,.,1 
O SR. PRESIDE:'ITE (Lenoir Varpo.) - Eoll rea

berta a sesslo. 
Sendo evidente a falta de.......-, a mal6ria fica com a 

sua votaçolo adiada. 

. O SR. PRESIDE:'ITE (Leonir Vara••J - EaJoiBCia o 
malbria ccmll:ante da Ordem do Dia. · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joo6 Frqelli. 

O SR. JOSt JIIIAGELU (PMDB- MS. Pronuncia 
o sesuinledilcurso. Sem revialo do orador.)- Sr. Prai· 
dente e Sn. Senadores: 

Eu me inscrevi para fazer aJaumas consideraçae.sobre 
o anilo Jl do ProjeiO de Lei n• 634-a, de 1975, que 6 o 
fu1uro C6diso Civil Bra1ileiro. 

F.ste artigo l•. no seu ilem 49, declara os indiJenas bra· 
aileiros como absolutamente incapazes. 

Antes, pcrim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de 
abordar rapidamente esse assunlO, desejo reiterar a ma· 
~ria que roi tratada pela no• estimada e eminente Se
nadora Ires Olia, a respeito da not(cia dada ontem pela 
lelevislo - que eu nlo vi, e nem ouvi -, de que a eqpa
lim.çl.o doa pi'CIÇOI dos c:ombustiveis em todo o Brasil vai 
ser suprimida. 

Sr. PR5idente. acho que iuo constitui um retrocaso 
inadmiulvel, sohreludo para nós que somos repraen
tantes dos estados do interior do Brasil, portanto. doa ea
tadOI mail pobres, do1 •tador subdesenvolvidos, e aJ
suna deles ainda com Areaa selvagens, porque ocupada, 
em boa pane, pelos indlgenu brasileiros. 

A nobre Senadora rez o ICIU protesto, com aquela n· 
presac1ea gentia, que lhe slo peculiaru, da sua natureza. 
da 1ua bondade feminina. 

Eu, Sr. Presidente, tenho que manit'eslar a minha in
dignaçlo diante dessa. medida empenpectiva, porque 01 
brasileiro. que moram, que mourejam, que viwm num 
deoeonrono maior, a 1.0110, I.SOO, 2.0110, 3.0110, 4.0110 
quilõmetros da orla allinlic:a, esses li:m que IOZinhos, 
pagar um ônus maior do que os seus demaia concida· 
diD!I, por CISC fato de viverem e manterem a arandeza 
Jrrrilorial do Brasil, neuasireu tio lnviat, tio aqueçi
da5, tão desprotesida~~o. tio mal equipadas da terra brui· 
leira. 

O Sr. S.IUaba Donl- Permite V. Ex• um apane? 

O SR. JOSt JIIIAGEW- Poia nlo. 

O Sr. Saldaalla Don!- Consralulo-me eom V. Ex•, 
nobre Senador Joo6 Frqelli, pelo oponuniAimo dilcur-



Novembro ele 1983 

10, e a crlti~a. sobntudo, contra o que V. Ex• chama de 
um retrocesso aem precedentes no Bruil, um reltoceuo 
qvc enl.rislcce a arancle maioria do povo bruileiro, pois 
a arande conquiata que teve o homem do interior, que 
trabalha, que moureja, que produz, pela arandeza do 
Pais. roi o preço {mico do combusllvel. para que o ho
mem do interior nlo continuaue a pqar para que o ho
mem clasaraiKia cidades fizesse turismo. Aaora. volta o 
Ooverno a querer retroagir, aumentando o preço da aa
solina para os homens que realmente trabalham pela 
arandeza, pelo pruare110, pelo desenvolvimento, pela 
produçilo bruileira. que llo 01 homens do interior, 
como diz V. Ex• Eu nio acredito que o Senhor Preaiden· 
te da Rop6blica ... 

O SR. JOst FRAGELLI - Pois eu acredilo! Deuo 
Presidente. eu acredito tudo! 

O Sr. Soldaan Denl - ... nlo lenha dó, nlo tenha 
pena do srande povo trabalhador bruileiro. Realmente. 
t prcc:iso olhar para ll5el que trabalham pela arandeza, 
pelo proaresso. pelo desenvolvimento, oa que uabalbam 
pela produc;lo, os que p....,;sam do óleo diael. E, em 
todo aumento da paolina. o que umoa? Um aumeniO 
em maior proporçio do óleo diesel. nobre Senador, o 
que t um absurdo. Quem 6 que n....,;la do óleo di-1? 
O óleo diesel nlo é para paueio, mu para o tratar, para 
o Cllminhio que faz transpone, para os 6nibus. Entlo, 
para o homem que trabalha pela arandaa do Brasil, que 
6 o homem que con10111e o óleo diesel, mas em todo de 
combustível, aumento de maior proporçlo t o dd óleo 
diesel. Realmente hã uma falta de patriotismo para esses 
homens que decidem ROi pbineta com ar refripado 
em no1sa capital. F.u.espero que o Senhor Presidente da 
Rep6blica, nio acredito que ele vi permitir que o povo 
brasileiro seja o sacrificado com maia aaa barbaridade 
que querem fazer, com o retrocesao, Mm precedentes.. 
como disse V. Ex•, cm querer carresar ao homem do in
terior o transporte do combustlvel, e retroq:ir aquela 
arande conquiSI.a que tivemos, que foi 11. equalizaçlo d.os 
preço~ em todo o Pais. Cona:ratulo-me com o di&euno 
intclipnte c patriótico de V. Ex•, nobre Senador. 

O SR. JOSt FRAGELU - Eu ao con&nlrio do V. 
Ex•, meu querido companheiro de tantOA anos. eu acre
dito tudo desse Pre5idente da Repllblica: acredito mamo 
que essa medida soja tomada sem que ele dela tomo ""' 
nhecimento. Esse homem f: um ausente quuc pennanen
tc nassrandc.s medidas administrativas que slo tomadas 
ne~~te Pais, todCMI nós 11bcmoa disso. O General Golbery 
jA deixou i110 muito claro. A DCIIisincia do Senhor Pre
sidente da República tem sido slouda, eu 16 nio vi em 
versos. mu cm prosa t comum na impren111 brasileira. E 
esu nealigincia essa ausincia de Sua Eacelbcia ao Ira· 
halho, que ele deviu deic:nvolver, porque aceitou a res
ponsabilidade de ser o Presidente da Repfl:blica, 1 nlo 
uerce funçe}es seu CIITgo: a prova veio depois naquelu 
c:th:hres declarações da pessoa que mais intimamente co
nheceu. no Governo c na administraçio, o Sr. Joio Bapoo 
tista figueiredo, que 6 o General Oolbery do Couto 1 

Silva. Acredito portanto que ele seja capaz de tomar cua 
medida. como acredito que a medida seja tomada sem 
que ele tome conhecimento dela. 

O Sr. Deml • Pol,. - Pennite V. E•• um aparto? 

O SR. JOSP. FRAGELLI - Pois nlo. 

O Sr. DenaJ • Plll•• -Senador, nós sabemos que a 
a1ses10ria. presidencial, notadamente na área económica 
nid um baa alma. 6 de pouea scnsibilidadc. Mas nio ,.. 
conhcc:cr que 1ào pOJSuidal"lll de boas cabeça, ai nós co
metcrlamoa uma imprudencia. Boas cabeçaa eles tim. ati 
para pratiC"ar o mal. E nesta hora em que pen1am em me
didas tio desastroms. que me permita o cenário. ai! a 
impropriedade do tenno, tio dngraçada para a Naçlo, 
eu gostaria aqui da minha idade, da minha esperança, 
a\t- o C'ontrário um pouco ele V. &•. que fica um tanto 
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~tico, cu queria10111ar a minha caperança l do Senador 
Saldanha Derzi, para recomendar a Cll8l ~~que u
sim pensaram que nlo 16 peniCIII, maa que ncioc:inem 
tambtm sobre o tremendo mal que vlo c:auaar ao Bruil. 
Nós não podemos aceitar i110 de fonna aJauma, de ma
neira alguma. Ouvi hoje o curto 1intético pronunciamen
to da Senadora I ris Ctlia e acho que rota de maior pro
fUndidade a~ oaora oavido neole plenlrio, tamanho an
sllstia que toma conta da SUl própria alma de Senadora, 
de reminina, como bem disse V. Ea•. carac:tcrizando a 
sua própria alma. Nós nla podcm01 aceitar. Eu tambtm 
represento hoje um catado que fica anpstiadll, ellA an
au.stiud•l com a noticia veiculada, pela tclevillo ontem t. 
noite. E eu ptaria de somar llllorws junto a V. Ex ... 
mais uperimentados, pan: verberar, para irmos duroa 
neles, n;lo aceitando que se concretize casa medida. Nós 
~&bemm, alfml do rusArio de razôeA enumeradas pelo S. 
nador Saldanha Derzi, que mais eatran1ulamentos11tlo 
iminentes patentes, palpêveis, denuo de poucos diu. H 

eua medida ae concretizar. 

O SR. JOst FRAGELLI - Medidas de eotran&ula· 
mento mC5111o. 

O Sr. Denal * Pai••- De estraqulamento sobretu
do. Nós, que rep,....llmoo Es&adoa que slo 1r1ndos 
fronteiras asrlcolas, fic:aremos, evidentemente. prejudi· 
cados. mas o mail prejudicado mesmo 6 o Brasil. O Go· 
vemo, com eua medida infeliz que pretendem tomar 
seus UIC510res da Arca econc5mic:a, vai propiciar a con· 
centraçio mais e mais nos grandes centros próximos du 
capitais, transfonnando homen1 que poderiam atar in
tcriori7.ando, produzindo, em chacareiros porque nio 
encontram mais allmulos para continuar produzindo. 

O SR. JOSt FRAGELU - Exalo. 

O Sr. Dlnol • Pol,. - Purtanlo eu -ro, deoejo, 
fiL"O aqui formando uma corrente, mais uma vez positiva, 
para que eaa medida nt.o se concretize, sob pena de ter
mos que dar, aqui, rapidamente. o lltulo de maus brasi
leiros, pêuim01 brasileitoi lqueles que tomam medidas 
como Na. Eu qradeço muito o apane que me concedeu 
V. Ex• 

O 8L JOSt FRAGELU- Meu jovem companhei
ro. Senador Derval de Plliva, V. EK-• t uma voz lamb6m 
do um estado moditorrineo do Brasil. O Sul do Estado 
ainda estã, de certo modo. próximo &OIIf"BndCI centros, 
mas o Norte de Ooills estA distante. muito di1tante c o 
Centro. o Norte de Ooik seria 11 êrea1 mais 1acriflca.. 
das com medidas como eua. V. Ex• tem o direito. por
tanto. de manifestar a ma conformidade e. IIi mesmo. a 
1ua indiando com a medida aaora em projeto. 

O Sr. A~ Slln- Pennite V. Ex• um aparto'/ 

O R JOst I'IU.GEU.I - Com muito prazer. 

O Sr. Alla1o l!llln - Nobre Senad ... Jos6 Fraplli, 
quero cona:ratular-me com V. Ex• pelo discurso que fu 
nesla tarde e trazer o testemunho de que V. E~o• foi, ao 
tempo de Qo\·emador, um dos baluarta para que Clla 
medida de unifonnizaçii.o do preço dos combustl'vei!l fos
se realizada cm lodo o Pafs e que mereceu do n.
praidenle d• PETROBRÃS, ontlo Presidente daRe
pdblica.. a connrmaçlo diBRopcranle. lalvez, o Governa
dor que sucedeu a V. l::":x• e que talvez tenha querido ter o 
mtrito de ser ele o autor dessa medidL Sou testemunha 
do fato que teve repercu11io nBt'ional. E quero tambtm 
dizer a V. Ex• que quando assumi o Governo do Plaul, 
na Capital do meu Estado, se pqava cerc:a de IR mais 
caro pelo combWitlvel que se consumia IA, exatamente 
porque nlo havia uniCormizaçio doa preços. Mu antes 
que 11111ta uniformizaçilo ocorresse eu conscsui, e aqui 
que-ro fazer justiça ao Presidente Ernnto Geisel. que era 
entilo Presidente da PETROBRÁS. e auturizou que fi-
7.l:ucm0i um terminul de combuatlvci1, em Ter.ina, do-
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terminando l rede fcrrovilria que ll'ansporlllle o com
busllvol do Fortaleza para Tcrcoina, por trem pqo pelo 
CNP. Tolvozo Piaultonhalido o primeiro Estado da F• 
deraçio que teve o acu consumo interiorano com o preoo 
iJ;ual ao da Capital, o que me valeu, no dia da inauau
raçilo, a16m do qrac~..., ao Presidente Ocisel, dizer que 
eu tinha trazido o mar para o Piaur. porque o preço ba
rato do combuaUve1 era 16 no litorat 

O sa. Jost FRAGI:LU - Ex•lol 

O Sr. A-Slln- Enlio. au quero mo COIIIfllular 
COIII V. eJC• I dizer que, IC U al.biÇU. coma diz aqui O 

nobre Senador por Ooiú, pen1o1111a, nlo n&lo penoan
do. e do at6 maus bruileiros, devem-se lembrar que 
para o bomem do interior que consome diesel para pro
duzir, como bem di• V. l!x• e o Senador Soldanha Der
zi, vai ser um daaltre ., iuo vier a ocorrer. principal
monto cm 1cr11101 de produc:ilo. Falou-ao aqui que haoenl 
wna concentração de chacareito~o isto 6. de pe•ou que 
vem para as pvximidada ... 

O SR. JOSE FRAGELU - Exalo. 

O llr. ALIIEIITO BILV A - ... do bom preço do ..,m
busdwl. Ora, diJIIIII que DÓI apanu razemo1 crflicas. ft.· 

mos enllo aproveitar paro dar orna aula paro oloo: o 11· 
cool'podo ,... produzido 11111 qualquer ..... deste lerri
t6rio, a partir da madeira, a partir da ca•-do-BG6car ou 
a partir da mandioca; o roi provado aqui pela Mllnllldco 
Bcnz que, com o aditivo que se coloca ao ilcool, 
substitui ... o diaol absolutamente com IJ,.Idado. A 
Mercedes Benz trouxe caminh&la aqui para demo•trar 
e ul'rollll canavieiru de caminhacs da McrCIIDdes Benz 
trabalham, jA a asa altura. com êlcool aditivado, como 
oo roue dicoeL Se ao cabeçu penoan&es n1o 11bem ra .... 
contaa. e acham que para transportar a 61eo dieacl a 
grandes distãnc:iu estio consumindo muito dinheiro, 
fabriquem o êlcool 16 e o preço do aditivo ... 

O SR. JOsE FRAGELU - l!ulo. 

O Sr. Alla1o SI,.- ... 61nfinil0mente menor do que 
o que ela •lo pagando para transportar a dieacl.. Mu, 
olim dluo. ainda alo concordamos, nobroo Senado-, 
ati que se fa;a, m•, YCjamos, att 11 que nlo se modifi
que nada. Mos, vamoa lembrar do uma coloa, a PE
TROBRÃS nlo eoli pnocisando deste dinheiro para 
transportar, a ponto de ter que cobrar. Vamos fazer uma 
an61i&e: quando ela miscura o êlcool com a auolina, e 
pap o álcool ao produtor aquele pre;o bem baixo, ven
do 41cool como poolina- porque o llcool adilivodo l 
poolina 6 vendido como poolina, nlo 6 .. rdadc'!- que 
diferença enorme ala nio pnha, vendendo o llcool 
como aaso&na! A aaso6na ji •• af por 400 cruzeit01 
quase SOO. c o ilcool cuala cento e poucos cru:airos, en
tio, ela aanha, em c::ada litro de ilcoo.l adicionado 1\ sa
RDiina, 400 cnwiro:s. la10, •• o bastante para manter o 
resto do combuatfvel no interior, sem preciaar aacrificar 
mais o povo brasileiro. Parebf=n a V. Ex• c obripdo 
pelo aparte. 

O 8L JOd PIIAGEW - Porabl=ns eu devo dar 1 
V. Ex• que, nio apena1 com a sua intcliFncia e os seus 
conhecimentos. mu com o 1e11 bom senso, e para mim o 
11om scnaa no homem pOblico. sobretudo no adminiatr• 
dor, permita-me dizer, dAaempre melhores re~ultadoa do 
que a própria intcliJincia e a própria •piincia. 

Mauritain. num livro conhecidO' ... 0 Camponõs de 
GaronB', dit que se o mundo aLI., hoje, noatraDSel por 
que pas~a. 6 porque roi muiiO lonae em substituir o bom 
~enso, ou seja. os instintos primitivos do homem, pela 
cil:ncia, pelos GOnhec::imento5 e pela tkn.iC"a. 

V. Ex•. albm de 1ct um homem de intelisf:ncia e de co
nhecimento 6. 10bretudo. um homem de ~no chio, um 
homem de bom sen10 e, por iuo. V. Ex• obteve. do entio 
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Presidente da PETROBRÁS, General Ooi..t, essa medi· 
da em favor do povo do Piaur. E 6 por isso que ase povo 
nlo esquece V. E••. sobretudo, o povo consciente da a ci
dadcs do Pia ui. E 1: pena que um homem eomo V. Ex• 
ni.o e1teja numa dwas posições de deciHim definitivas 
como essa. porque estou certo de- que IC' V. E•• estivcae 
IA. eomo jd foi da EBTU, ao fossem cogitadas providm
cias que tais. V. E•• loao ino1traria o absurdo delas, o 
quanto elas viriam prejudicar a Naçlo brasileira e, 
10bretudo. os brasileiros mais desamparados data Pi
Iria, que slo os bruileiros do in&crior. · 

As conlidoraçàcl que poderfam01 fucr a rapeito do 
assunto aio diversos. e eu fui apanhado de aurpraa, R· 

nlo. poderia trazer atatfstic:al para m01trar. por acm· 
pio. como o consumo de 6leo diesel c de piOiina. no in
terior, 6 muilO pequeno om relaçlo ao conaumo doi 
pandc:s centros. como Rio de Janeiro, Slo Paulo, Para
n&, Rio Cirande do Sul, Minas Gerais, 

O Sr. Alllerto SfJya - Perfcitamcate, iao é 
absolutamente certo. O consumo do interior 6 de apenas 
5%. . 

O SR. JOSt RAGEU.I - Entlo, V. E&• informa 
que nio oll<!!a a 5%. Como penalizar 5% da populaçlo 
brasileira com pnoços exorbitante~, que llll"io os pnoços 
quo viria, quando .... pn=ço podo ser dilufdo por PS% 
da popufaçlo brasileira. Nilo h6 oonlido numa coiaa 
dos111. Eu pediria a - homem, que lambãn tom o p6 
no chão, foi um adminilltrador eminente da SUDENE. o 
Senador JoM Lins, para interferir. V. Ex• mostra, na•ua 
testa 1mpla, a inteligineia de que 6 dotado. Aa;ora, 
VBmos ver se V. E~~:• tambim tmz, cm (&\IDt do homem 
do interior, o pi'C5tlaio da aua posiçlo, do seu nome. do 
seu valor, dos seus conhacimentos para a deraa dos Hus 
concidadios desse Bruil arara, desse Brasil ou desses 
Brasil que moram a SOO c 1.000 quilõmetros de dislincia 
do litoral. 

O Sr. Jooi Uas - PermiiO V. E&• um •parto? 

O SR. JOSt RAGELLI - Com muito prazer. 

O Sr. JetiLial- l:"u conamlo com V. E&• do que 
essa medida não ê adequada ao nosso aluai estAa;io de 
dãcnvolvimento. I: claro que num rqimc de economia 
de mercado. os prCços dificilmente poderiam ser 
uniforme porque u distâncias de transportei do 
djferentCs; as oripns das mercadoria do diferentes. 
Mas esla unificaçlo do preço Cios combultlveia. como a 

• unificaçio do preço dos produtos slderllrJicos, 
desempenham um papel muito importante na 
equalizaçlo de c:erlos parAmccros que ajudam o 
desenvolvimento du rcgiêlel mais pobr.. Se o preço dos 
produtos sidera,.;..,., do aço, por OllOmplo, sofrer 1 

innuencia da dlltincia, oviclen~emoniO o Norda10 
IOI'rcrt demais com iDo. Easos produtos tctlo o preço. 
no Nordeste. muito mais alto do que ICI'Io no Sul do 
Pllf1. 1110 vai inOucnciar o preço da construclo civil, vai 
influenciar o preço de grande nllmero de indllstriu que 
tem o seu poder do competitividade em funçlo dessa 
i1ualitaricdade do pn=ço. De: modo que V. Ex• tem toda 
razio. Eu nio sei, sinceramente, IC o Governo tornou 
alguma decido a respeito disso. 

O SR. JOSt FRAGEW - EstA COiilando. 

O Sr. Jaoi Uno - Mas aclto que nio 6 uma boi 
medida, em termos de poUtica de desenvolvimento 
regional. Se o Pais tlvenc unirormidadc, em termos de 
desenvolvimento, acho que nda devlamos cair 
inteiramente no sistema de economia de mercado, 
deixando que u foi'ÇBJ deua natureza qissem 
normalmente. Mu no caso. tratando-se de empresa 
estacai, no caso da lideruqia, no caso doa produtos 
pctrolrferos. acho que seria conveniente que o Oowmo 
mantiveSIC este at. ....,, e manliveue preço uniforme 
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cm todo tcrritõrio nacional. Ele tem, alias, condições de 
conquir " me~mo re5Ufrado. 1e b que erti querendo 
arrecadar um pouco mais, distribuindo o peso por lodos. 

O SR. JOSt FRAGEUI - Muito bem. 

O Sr. J_. Üll - A verdade 6 que muicas vu.es a 
comunidade reaac a isto, reage ao aumento, qualquer 
que seja a sua natureza. Mas dos males o menor; ainda 
prefer.iria que permanecesse o 1istema de preços iJuais 
em Ludo tcrril6rio nacional. Asora mesmo soube que 
para o caso do Acre a influência seria da ordem de 60'1, 
sobre o preço do combustivel. 

O SR. JOSt FRAGELLI- A1radoço o aparte do V, 
Ex•. mas eu agradeceria mai1 a ajuda de V, Ex• junto As 
alw autoridades com o seu prestigio, com a sua rorça, c 
com essa aluaçilo que V. E:~~.•. em favor do Governo, 
desempenha neste Senado, e pela qual cu acho que o 
Governo deve ler, para com o Senador Jo~ Lins. uma 
atenção toda especial. 

O Sr. JHf UM- Eu digo a V. E:~~.• que cu jainais 
poderia deixar de derender este ponto de visca porque. de 
lona• data •. venho derendcndo, desde que rui 
Supcrincendenlc da SUDENE, Dirctor Geral do 
Depunamcn\o de Obras Contra u Secas. cm que o 
problema suiJ,ia a cada momento para a rqiio. c 
firamos obrigados a defender a mllllla coita, esse mesmo 
ponto de vista, aob pena de prejudicar terrivelmente a 
economia rq,ional. 

O !Ir. Joio IAioo - Permito V. Ex• um aparto? 

O SR. JOS! FRAGELLJ - Um momento, Senador 
Joio Lobo. 

Por CIIBS mnmas rail:ÕIIII que fui ao Presidente Ocl
..t, ontilo Pre!lidonto da PETROBRÁS, com o meu 
Diretor-Prcsidentc, · das Centrai"s El~ricas de Mato 
01"0510, porque as dnpais que &ll055a subsidiAria da E
LETROBRÁS tinha, na .. raçio de enor1ia, atntvh de 
combu1tlvcis. encarecia demais o· p~ da energia elkri
ca. E rui rU.er essas ponderações a S. E:~~.• c que ele acalOu 
de imediato. Levamos dados, levamos elcmcn101, c o . 
Presidente Ochel diue-me que no momento. se de pu
deDo dar CSIB IOiuc;lo, na adminislriiÇio dele l rrente da 
PETROBRÁS. ele a daria. Nilo foi poalvol. Mas quan
do PnsidoniO da Rep6blica, do tomou 0118 medida o 
anunciou-a em CuiabA. na visita que rez ao Estado de 
Mato Oro110. Ele ati honrou-me, dizendo: "Essa provi
dencia que tomei, cu a fiz cm oon•idcraçio a uma ~alici
taçlo feita pelo eo-sovornador do Mato Gros10, Jool= 
Fnaefli." E oontou o caao, que o nobre Senador Alberto 
Silva. apa acaba de aonftrmar, o que me deixou um 
canto desvanecido, 6 daro. 

O !Ir. J ... Llal- Se o foz, foi para fazer justiça a V. 
Ex• 

O SR • .rost FRAGEW.,... .E asradoc:i muito ao Pre
aidente porque, quaao dois onco ilepoiJ. de nlo tinha a
quecido •• 101icltaçio de um Oovcrnador do interior 
do Brasil. 

O !Ir. Jaoi Llal - O PI'OiidoniO Oolsol. como V. Ex• 
sabe. 6 um homem de profundo senso de justiça. E ele, 
naluralmentc, quil homcnapar V. EK' 

O SR. JOst FRAGEW - Nlo. Ele homonqoou 
lodos os brasileiros do interior e. talvez de modo partia~· 
lar, naquele dia, em Cuiabi, o povo mato-arossensc. 

O !Ir, Joio Lallo- Permito V. Ex• um aparte? 

OSR • .JOStFRAGEW- Com multo prazer, dou o 
aparto ao Senador Joio Lobo. · 

O Sr. Jela IAioo - Senador Já Frqelli, aolto que 
precisatnos mesmo l da ajuda do ilustre Lkler JOIII Lins, 
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porque )'lurec:e que ll coisa tem maiii um cariler punitivo. 
V. l:x• "C. depoil que aparca:u aquele esdndalo da mi
ria do rrcte dos eombustlvcis. que unificava o preço cm 
todo 1errit6rio nacional, 6 que se eaitl cositando dCI!Ia · 
medida. Falou-se cm penalizar mais os transporles inais 
distuniCii, apenas para nitar que essa mAfia, que CS!ICS 

mafi0505. usa51Cm •liC frete pago pelo ConHiho Nacio
md do Petr61ce~, a ftm de que os preços ro•em unirormi
zudOI. I: evidente que as regiões maislona:lnquas11io 85 
m~no5 desenvolvidas. c dlli têm de 11t subsidiada pelas 
rqiõa; mai5 dL"K'nvolvidal, que 1l.o as capitais mais prb
aimlL'i das refinarias. Era a coisa mais normal. mais natu
ral e mui1 humana. que se pode fazer no dellcnvolvimen
lu, ou nu u10 de qualquer beneRcio em toda a Nlçio. 
Enlil:o, Senador JoK t"ra,gelli, como jA R aiA penalizan
do, lentando se penalizar com aumento de impostos etc:. 
todos aquela ravores conr.:edidos pelo Decreto-lei 11' 
2.0115. pelo •ubstitutivo do Senador Pasacs Pôrto, a110rv. 
tarnbtm j6 se lllli pensando cm penalizar 01 consumido- · 
ra de combustlveis, aumcnbndo 01 preços oonforme 1 

dislíincia do1 transportes. Entio, o nobre Senador J01l: 
Lins, como ilustre Vicc-Lfder do Governo, poderia aju
dar muito ncslc IICntido. levando em con5idcraç6es que 
a1 regiões lonplnquas, di1tantm, precisam ser subsidia
das. rrcci11am ter ICIIS CUiiiOS diluldol dO!I CUslOS dos tJt.. 
ncRcios dHI regiõel maili pr6sper1111. mais dclenvolvidas. 

O SR.JOSt FRAGEW- V. Ex•, em todas as111u 
manifestações, aqui no Senado. se mostra um auiCntico 
representunlc do povo de sua terra. do povo do interior. 
Porque V. I::: :~~o• vi os problema5 e procura dar as10luçlJa 
de acordo com as neccsNdades prltiC'as, digamos aSiirn, 
da nossa gente. V. Ex• vi os problemas com o realismo 
que nós homens da inlcrior, tio pouco afeilo Jlssoluc;bes 
mais inteledualilll.das. pomo mais areitos •• soluçÕCIIi 
mail realistas e prAticas, queremos defender 011 intem• 
do n1Jli50 povo interiorann. 

AJ;radeço a V. EA• que lembrou a questio do frete. 
muito oportunamente. Nft.o hi de ser por um erro. pela 
deficiência da admini11traçilo, uma deficiencia de contro
le no )'lagllmc:nto dc:!i5e5 fretes para as "irias regiões do 
Paili. nilo hã de ser. portanto. .alguma ralha da admini&
traçio pertinente que H vã IDmar uma medida que conti
lui C!lle retroce!ilo a que IDdos nos referimO&. Scrâ o 
povo pasar pela ralha da administraçio central. dos ór
gilos centrais. Isto jA chep até ao abiUrdo. Esse povo· 
que trabalha~ que sorre no interior. que ganha com RUI 

prudutos primArioJ a menor renda nacional, e aqudes 
que nlll altas administrac:;lo tãm rendimentos mais rolga
dos c um pouco mais polpudos.. não h6 de ser pelu ra
lhas destes que aqueles hiodo posar. Só que a lembrança 
de V. Ex• nio podia acr mais oportuna e cu q:radeço 
muito. 

Sr. Presidente. uma medida CIOmo eua6 a nepçilo da- . 
qucla parte do programa de 10d01 01 governos chamado• 
l'ft'oluc:idn4rios, ou seja. a pollliac de intca:raçlo nacio
nal. Ena medida i uma politica de desincegraçlo nacio
nlll., porque vem discriminar, vem separar, vem fazer 
mm que IC estabdeçam distinçlacs que, em boa hora. ro
ram apqadas por uma decisão inlelisencc, por uma deci
do patriótica do Prcsidentc Qci5el, dipmm .. im. 
Acho que nio exagero. Uma medida como essa 6 uma 
medida, repito. de nqafWI,o da politica du proarama de 
integrado nacional. A inccsridadc nacional fica acabada 
com CMC retrocaso em perspectiva. 

Recordo-me de quej6 livc. por duas vmes, o livro de 
Normano, de Economia e o perdi. Foi o primeiro livro 
sobre economia brasilei111 que li cm minha vida. quando 
Cltudanle. AliAI. sobre e:onomia bralileira. 1cho que foi 
um dos primeiros livros acrit.os. Recordo-me de que 
Normano- vou ver se tem na Bibliolecll, quero relô-lo 
- dizia uma verdade e allinalava um falO que nunca 
mais me saiu da mem6ria, da minha plssima mom6ria 
!Nlo apoiado). Elo dizia que o Brull, em todu a1 auas 
•andL'S c:rises. linha sido salvo pelo avanço du frontei-
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ras e:onõmic:as. O Brasil ocupando DC'Yas 6.rca11 do seu 
território foi como elt sempre conquiu sair das suu~~o 
gru.ndcs crises. abrindo novas fronteirM aaricolas, novas 
frontcir:u; cc:onõmi.:ru. 

Pois bem. uma medida como asa virA dt lal maneira 
«:T\.'t:r&r \:sse l"a.nço da fron\eira Bttrlcola nacional, das 
nuva5 fronteiras de Rondõnia, do Ac:n::, de Mato Gros· 
110. deMulo Grasso do Sul e acredito que de outro5 Esta
dos comu o~~; Ell'lados de V. Ex•s. gue novas illreas cslil:t, 
sendo otbertas. Comu a~as 6.reas continuaria u 1er ocu
padas oom a mesma elicitnc:ia. com a mesma intensida
de, com o mesmo proveito, 11e u c:ombustlvcl for para o 
intC"riur com um preço bem maior do que aqude que a
guru vi~e no Pafl? E em nome. como Mm dis5C' o Sena
dur José LinR, em nome da jWttiça que de\·c: imperar no 
ti"'.JhJ dos interesses de tudos os brasileiros de Iodas 11 re
giões- como eu diMC- vAriWi consideraçôc& poderiam 
ser feitas. Acbu que voltarei depois de estudar o assunto. 
dL-pOifl que poua tomar dados e elementos. Nio tenho a 
memória privilegiada do Senador Alberto Silva que ci
tou logo, drim; níimero5, de improvim ... 

O Sr. A.lllertD •n- Muito obrig:.do. t Jtnlilez:. de 
V. F,, 

O S1L .IOSt nAGEW - ... e que vieram. do tal 
maneira. ilustrar minha manifernaçio. F.: um assunlo, 
permih>-me dizer, que os L'Oicgu tam~m deveriam csw
dar para vir debaler actui, e nós. como uma C.nica vo1 .. a
relarmos ao Governo. Vamofl ver se fazemos com que 
eles voltem ao bom sen~n e que um rctrueaisn com e511e 
ni..O Seja, afinal, levado li. SUl ru.sc: de L'ODCIUBiO, C IC 
transforme numa medida irrema:liivcl oontra o progra
ma, repito, de inlcgraçilo nacional, contra os mais cl~ 
mcntares interesses nacionais ceamo uma politica de pu
ni~:ào do homem do intrior. Eu me valho da u.pregil.o 
puniçilo empregada pelo nobre Senador Joio l.obo. ~ 
msmo uma medida puniti~a que se toma contra 01 bra
sil.:irus que moram a SOO. 1.000, 2.000 e 3.000 ou mais 
quilómetros de dist:indu da Area litoral. 

PCir hoje, Sr. Prc!lidente, vou ficar aqui na minha ma
nifefotadu. Mas acho que nós tod01o representantes do 
povo do interior do Brasil, das Arcas carenta do Bruil, 
das n:giõn subdesenvol,idlll, dC55C Brasil necessitado. 
des5e Rra1il empobrecido e que r~eari. ainda, maia pobre 
com essa medida. todos n61 devemos nos unir para que 
nin !ICja consumada ma providenci:~ em perspectiva e 
que !lllrii.. acima de tudo. uma medida impatriótica. 

Sr. Pre;,iden\c. gostaria de saber &e ainda di1punho de 
mais algunli minu101 e se hA mais algum Senador inseri
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Lonoir V argui- JA vou res
ponder a V. E•• 

O SR, JOSI: JRA.GI:LU - Se houver outro orador 
inscrito, paro por aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Lonoir VIIJ1II•l- O pr6ximo 
orndor e o nohre Senador Alberto Silva. 

O SR.JOSI: FRAGI:LU- Entio tmnino. Sr. Pmi
dente. A matiria que eu iria tratar .eria o C6digo Civil. 
Quando vier para o Senado o projem do Cbdigo Civil. 
eu au ou\ro Senador devercmoa apraentaf emendas. 
para que um outro retroc:essn tambem nlo seja linaliil:a
do, que I; o de: declarar os fncfiosablolutamente incapa
.... Voltarmoo à 6po<a. Sr. Presidente, da Lei de 1834. 
que declarava que o.s lndius dCYiam acr entrqua aos jui
zes du re!ipec-tivill comarcas para lhe! serem aplicadas aa 
providencia!' das ordena~ do Reino, a.tabclec:endo a
quela chamada. tutc:lu or(anológica. Vou deixar CIRe as
sunto para outro dia, para lCI'mDI o pra1et c a honra de 
ouvirmos o nobre Senador Alberto Silva. 

Muito obrigado a V. Ex• e BOI companheiros. (Muito 
~m~ Palmai.) 
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O SR. PRESID~ (lenoir Varaas)- ConL"Odo a 
palavra uo "''bre Sc:nadore Alberto Silva por cessão do 
Sr. Senador Hélio Oucir01. 

OSR. ALIIERTOSILVA(PMDB- PI. Pronuncia o 
5L'1tuinte di~eurw. Sem rcvM.o do orador.\- Sr. Presi
denlt- c Srs. 5enudore5: 

Re-J.Imenlc. )"Cdi ao Senudor Helio Gueiros que me ce
dc..se rume do seu lcmpo. para fa.J.er um rcgisa.ro c faH-Io 
comuransido e ai~ um pl)uco, me ~entindo pertubado 
pelo o que iii:OOtcceu no meu fsladn, na íiltima suta
feira. H\),je. aqui, nÕ5 assft.\imoR um espe\;\culo, um elipe
liicul,, que: nus encheu de 111atisfado. quando roi votada 
aquelu materia tão cuntrovertidlL. fl'lbre o pru~JCS50, que 
deveria continuar no Suprnno Tribunal, wntra um dns 
nofiRC»o .:ompanheiros, o Senador Fábio Lucena. Ouvi
mnJ aqui uma verdadeira aula do nobre Senador Aloy1io 
Chave~, alifas um Profe!iSor c:mbrito de J)ireilo. 

O Sr. J-' Faplll - Uma bellssima aulu! 

O SR. ALBERTO SILVA - Uma bellssima aula. 
como rc:pc:te o nobre Senador c do nosso Llder Humber
to J.ucena. sohre a imunidade do parlamentar. I:. aqui, 
suh aplausos. o Plenilriu do Sen11do, confirmando a dcci-
5Ü.o da Comhwão que analisou a mali:ria. det:idiu por u
nanimidade que. acima de tudo. atava a imunidade: do 
Parlamentar, que ao ter feilo O ICU pronunciameniO O fez 
m, plenn CAercfc:io dos direitos que lhes do cunferido~~o 
como um repi'CICnlanle du pu\·a, no Senado da Repíibli
ca. 

Poifl bem. no meu I::&Lado, infeJi.fmen•e as \."OisiUI !IC 

Pilliliuram de maneira divc:rsa: doi1 dos no1101 Deputa
doi fi1.eram crftica'S sobi'C' o Governo, e. por •a razio, 
entrou no Tribunal de: Justiça um processo tontra os 
dois DeputadCM. 

Tal qual acontece: na Cimara d01 Dcpulado5 ou no 
Senado. u lc.'@.Íllaçil.o é wna !16: a Mesa tc:m o direito de 
auslar "' pr01seguimenlc) do proets~u. E, naturalmente, 
oomo aqui ocorreu, hajc. (: um direito que nunca se dei
x,,u de dar ao Plenãrio. de 1e manifntar a respeita. A. 
Mna poderia decidir sot:inha, mas ela transferiu para o 
Plenário a decis;lo da votado final. confirmando o que: a 
Mefoa p havia dec:idid~,. depois diJ pronunciamento da 
Comissi'1o encarregada do as!ilunlo. 

Pois hem, Sr. Presidente: e Sr'S. Senadores., eu quero 
fazer, aqui, nesta tarde:, o registro de que a Assembleia 
LL-gislutiva do Pia ui, atra ds da maioria dos membros da 
Mc!ila, cunstituidal de lleputadas do PDS, votou a favor 
da çontinuac;i\o do pro=!illo, contra dois c:ompanheims 
nofiWJs d,, PM llB. E, oom e111ta medida, ainda cerceou o 
direita que tinham. regimentalmente, os 1101101 
companheir0111, de submeler o assunto A decido do 
Plc:ndrio da Ammblf:ia. l'ilu permitiram, e por quatro 
vo\os a dois, e mais o voto do Preiidcn\C, concederam 
liL'tnça para prcx:essar os dois Deputados. O Partido, e 
aqui quero me congratular çom o Preiidente l,;lyssea 
Guimanles. tomou a pei\0 a defesa dos d.uis De)mtados, 
o Panido inteiro, o Partido que tem 200 Deputados 
Federais vai defender os dois Deputad01 Estaduais do 
PM DB do Piauí que OS\iu 11e11do proces•adool por 
deci1ilo do1 Depulados do PDS. que constituem a 
Maioria no PlcnArio da Assembl6ia Legislativa do 
E111\ado do Pia ui. E mais. Sr. Prc:lidente, o pior 6 que 
depois de terem valado a favor de: que se continue: o 
proces50 contra 01 Deputados, o Presidente da Mesa, 
que nilo precilava votar, purque j6. havia uma maioria de 
quulro 11 dois, resolveu colocar a sua auinatura, numa 
confinnuçilo de submissio, só posso u51r eue termo, 
dei:~~.andn aquele direito, que a aula do ilustre Senador 
Aloysiu Chuve5, Uder do Governo na Ca111, nos deu 
hoje:, de: que o maior c o mais alto bem que tCm os 
mcmhros du Poder Lqi~olativo, quer estadual ou faleral, 
i: o bem da imunidade parlamentar. E o presidente da 
ai'Semhl~ia. que I; um Deputado. sublcrevcu, sem 
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na.:essidade, nu111a çgnfirmaçio, e a palavra usada deve 
ser !oUb~rviencia, ao chefe que determinou a punido dos 
dois Deputadas. Pois bem. depois dis10. fizeram um 
banquete:, c: lodos 01 Deputudos do PDS da A11cmbl~ia 
Legi111lolliva do Piuur campurcca:ram para comemorar o 
feitl), isto t. comemorar a deci11io de se retirar do 
Parlamentar, aquela imunidade que a Constituiç4,, e a 
lei lhes saranlem. Por isso lamento, lamento como ex
(iovernador do Piaui, como ex-membro daquela 
A!lsc:mblt:ia, como o-prefeito, como homem pllblioo. 
que JÕ exerceu vários carg,,s no meu Estado,lamenlo que 
os utuai' representantes do PDS nu Legislativo do Piaul 
tenhum feito haiur a Assembleill Lcgislativil do meu. 
t=.litadll .:om uma dc:c:isãu que não tem qualificaçlo, 
por'lue, repilo. ontem a Cimara dos Deputados, por 
unanimidade, negou-se a lh:'ença para que se 
proL-nsassem us rcpresenhmtc:s do PMDR e de outi'OI 
P.J.nidos, J"'rque se não me engano, eram uns tr&!i 
()cputudos que c:slavam sendo processados pelo 
Supremo Tribunal Federal. Pois bem, IA, a Cimara, e 
U'IUi o Senadu, hoje, derum um exemplo vivemos, aquela 
m;•t!nífi~ aula do Senador .-\loy11io Chaves, na qual ele 
cnloca o bem maior do Parlamentar como &endo a sua 
imunidade parlamcnUtr. para poder c:riticar. No Piauf, a 
mai"riu do PllS na A!ilemhleia, alán de votar a favor do 
proce1u1o, ainda fez um banquete para comemorar o 
feito. F. levaram o chefe para prestar-lhe: solidariedade, 
eu diriu quil-.e vas1.11laar:em. Baiuram a Assemblt:ia. 
liraroun u din:ito fios Deputados, abriram um pRL"Cdente 
úniL"' nu Pai!il, inreli1mentc, no meu f.!ltado. E, como eu 
mlu sei se:, no bojo do que aconteceu, tenha 1ido 
orem:ido alguma cadeira, para cá, para ate: Senado, eu 
•..-uu ler os nomes. para que:, 111 al1um deles vier aqui, 
Cl,m,, reprc'Stntantes do povo piauc:nse, neste: Senado, os 
nubre!o campanheiro~t que: aqui estiverem tenham 
çu•dndo, porque, numa 'lotação, como esta de hoje, ele:~ 
vào lrubalhar cuntra. se tiver algut:m que os estimule a 
lllto. 

Aqui está: o Presidente: da Assc:mbiCia e Prc:aidente da 
Me!iou é o L>eputado Valdemar Macedo, c•-Vice
Governadur d\'1 Piuui. no governo pa.Hado; Deputado 
Sabino Paulo I •-So.:n."lário, e foi o relator a favor da 
puniçilo. llepu1ad1JR Barros Araíijo, 1•-Vice-Pn.osidentc. 
llcputado Morac!l ~uza.. inrelizmente: da minha cidade 
de Purnalba. eleito pelo po,-,) da minha terra, 
de!iiiU~~olrando \)\ companhL'Ín'fl parnaibanos que eram 
l>eputudos e que W Dc::pu.tados da Assembltia, que 
jamais \'Otariam uma medida desse tipa, Deputado 
Mauriçio Melo, não 1ei de: onde é, talve-.tE de Campo 
Mai~Jr. F.is ai u~t que:. na Mesa. votaram a favor do 
proL'CSSO de dois Dcp&&tadoR nolliOs, porque critiçaram o 
G,werno passado. 

1::': os "''ull'\lS. que \ll")rtun~~omente e.u trarei... 

O Sr. Joot fnpiB- Criticaram o Goverao passado? 

O SR. AUERTO SILVA -Sim, o Governo pasoa
do. Nilo o atual. Fatos ocorrid01 no Ooverno passado. 

O Sr. Joio Lollo - V. EJJ.• permite um aparte? 

O SR. ALBERTO SILVA- Com todo o prB21or. 

O Sr. Joio Leba- Ilustre Senador. eu naturalmente 
ignoro o fato que V. Ex• est&. rdataado. 

O SR. AUERTO SILVA - E publico o notório, 
nobre Senador. Todos os jamais o publicaram. 

O Sr. Jaia Ltlbo- Eu. simplesmente. nio sabia de• 
desfecho. Eu quero dialr a V. Ex• o ~e~uinte: Parece que 
V. Ex• d4 a entender. ou premeditadamente:, ou ... 

O SR. ALBERTO SILVA - Estou relatando um ra
to. 

O Sr. Joio Lobo- V. Ex• di a enlonder ... 
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O SR. ALBERTO SILVA- Eu nlOU relalando um 
fato. 

O Sr. Joio tok- V. E .. dll a entender que foi o (lo. 

vemador. o Chefe do Governo do Estado que pre•io
nou esse proc:e•u, que estâ proceManclo 01 dois Deputa
dos. que falaram eontra o Governo. Nio foi o Governa
dor. S. Ex• não tem a responsabilidade do que aconte
ceu. O ex-Oovernador, sim. O ex-Governador Lucldio 
Ponella, ~entindo-se atin&ido na sua honra. na sua hono-
111hilidade pelos Depulados do PMDB. processou.os. 
Tudo bem. Acho que cada um se defende c:om 11 annu 
que Lem. Acho que a As~emb~ia poderia ter um entendi· 
menro difcrmte do que revc. Eu nio quero entrar nesza 
questiln. Quero dizer a V. Ex• o seguinte: eu fui Deputa
do Estadual durante 20 anos. E a Assemblf;ia do Estado 
Piaul tem uma enorme solidariedade entre os seus 
membros. 

O SR. ALBERTO SILVA- V. Ex• mnfirma o que 
estou falando. 

. O Sr. Joio Loloo- Tanlo faz oer do PMDB como do 
PDS. da anliBa ARENA, do MDB. do PDS ou da 
UDN, sempre 01 Deputados mantivc111m aquela solída
riedude própria e Cllractcrfstica das Allcmb~ias, ou das 
Cimaras, ou do Senado. Enlio, nio acredito que te
nham 1e banqueteado •.. 

O SR. ALBERTO SILVA- A noticia ó do jornal! 

O Sr. Joio Lallo- •.. tenham se banqueteado naquela 
Casa, ... 

O SR. ALBERTO SILVA- Nio na Casa. fora da 
Casa! 

O Sr. Joio Lallo - ... comemorando- V. E•• di a 
entender que a Cua Je banqueteou. festejando a conces
llo da licença, ou a nio participaçlo, a nio intervençlo 
da A!IS.:mbleia no andamenkJ do procCIISO. 

O SR. ALBERTO SILVA- Os jornais publicaram 
iuo, nobre Senador! 

O Sr. Joia Lallo- Eu di .... no inkio da minha fala. 
do meu aparte. nobre Senador, que isnoraYB. os detalhes 
do caso. Eu, realmente, confesso que ignoro inteiramen
te o que Je paliOU. Sei que existia um processo nesse sen
tido, um proce550 impetrado pelo ex-Governador contra 
doi5 Depulad01, e sei qpe e553 decislo esr.ava pendente 
da Ma;a, eu:., dependente da Assembl&ia. AJora, eu que
ro dizer a V, Ex• somente isso: A Assembl6ía do Estado 
da Piaul nunca aceitaria ferir, nunca aceitaria a perse
guido a companheiros seu5, nunca deixaria de acober
tar. com uplrilD du solidariedade. caractafllica de todas 
C55as Ca1a5., os Deputados processados. E11a dec:isio. 
naturahncntc, 6 uma decisão da Mna. que teve qualquer 
outra c:onotaçlo que iporo, mas, nunca poderia ser usa
da para deslustrar o espirita de corpo, o espfrito' de soli
dariedade, que possui a Aaemb~ia do Eaado do Piauf. 
Pertenci, durante 20 anos. lquda Caaa. Nio me lembro 
de 1e ter pet1cguido qualquer um dos seus membros, fos
se de qualquer partido anio existente. Estranho profUn
damente que isso tenha acontecido. Nio lei o que acon
teceu realmente, mas prometo a V. Ex• que vou-me in
formar e trarei as infonnaçõc:s pan esta Casa, apesar de 
não ser do meu feitio trazer, para d, as brigu, as picui
nhas do meu Estado. Portanto, nobre Senador. acho que 
V. Ex• tem o direita de defender os aeus correligio
n6rios, ... 

O SR. ALBERTO SILVA- NA~. l>stou defendendo 
Deputados. 

O Sr. Joio LoH- ... como o Presidente UI)'ISCI 
Guimarilc1 tem tambf:m ru.c1cs em ofe~r defesa ou 
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prutato contra a atitude que feriu 01 Deputados do 
P~DB. Ma:a, nós devemos ser justos a ponto de nlo 
dehar de reconhecer que o ex-Governador Lu..:(dio 
Por1ella, hoje. um simpiL'I cidadão, tenha o direilo de 
usar os in:~trumentos que a lei lhe faculta para o 
desagravo da sua honra ou do seu procedimento. Era 
C~Sr: u meu apanc. 

O SR. ALBERTO SILVA - Senador Joio Lobo. eu 
agrudL'I,;'O u aparte de V. Ex• Sou testemunha de que V. 
Ex• viveu vinte anos na As5C111blf:ia do Piauí. Delejo que 
V. Ex• fac;u justiça cm dois aspectos muito imponantes 
- cu não estou tra""do aqui, para o Plcnirio do 
Senado. pequenas questc1es, questidnculas, ou 
brig:uinhas, chamem01, de inte"rior; estou trazendo aqui 
um fato extremamente srave, um fato lamentAvel, sobre 
todos o5 pontos de vista. Nl.o i: o ca50 de ~~:rem os meus 
correligiunairio•: 6 qualquer um. Eu faria esse discurso 
aqui, se os atin&idos fossem correlisionário de V. Ex• 
Anles, V. F.x• era de5110. me5m&IIJremiação. Nio se trata 
di: pcS!1005; 1rata-se de dois deputados cslJiduais da 
A!iliemblf:ia Legi5lativa do Piaul, que. no exerc(cio do aeu 
mundalo, fizeram criticas ao Governo anterior. 
Tamhi:m, n.lo tiro ao Sr. Lucldio Portella o direito de se 
defender. F.le tem as armas que a Constituiçlo lhe 
garante. O que eslOIIIamentando 6 que aqui tambl:m, na 
Rep6hlica. aqui em cima, aa peuouatingidas iniciaram 
proaJS~OB, no Supremo Tribunal, sobre Deputados. 
-=ontra DeJ1Utados federais e contra Senadores. E a 
atitude das duas Casa1 foi totalmente diferente da que 
o-=orreu no Piuui. E V. Ex• pode Rcar certo, pode trazer 
outras informações diferente. desw. Eu estou colhendo 
as informuçôc5 que os jornais atf: deram. A Mesa da 
Asscmblf:iu Lq:islativa votou a fa\'Or da condenaçlo dos 
Deputados. E. nirto, ela já começou a tirar aquela 
prerrogativa que, nesta bela aula que hoje nós auistimo• 
aqui, ouvimos das Casas lea:islativas do Pais. AJ:ora, V. 
l:a.• di1.er que foi uma queallo da Mesa, eu discordo de 
v. Ex• V. Ex• conhece tio bem como eu, que fui 
Governador e reuni ata Assembleia vArias vezes em sua 
maioria: se a maioria dOA Deputados do PDS, e slo 17, 
n:lo quis.esse, a Mesa jamaiJ vot01ria isto af. E. porque 
apoiaram. senlo a Mesa não votaria. ~ uma queatlo de 
decisão da maioria. 

O Sr. Joio LoH - A Mesa 1oma ao su11 doc:isêlc•. 
sem consultar, ils vu.es, o Plenârio. 

O SR. ALBERTO SILVA- V. E•• oabe muilo bem 
que nio toma sozinhll. 

O Sr. Joio Lobo- Mas, eu sei que a Mesa dec:ide, is 
\'e7C5, sem que o PlcnArio renha conhecimento das 
decisões. 

O SR. ALBERTO SILVA- O Prnidenle do Partido 
poderia ter inlervido e V. Ex• sabe muito bem que ele 
tem (orça suficiente para isso, 6 um deputado e niu faz 
JHirle du Maa. Foi pressio a que cedeu infelimlente, 
lDda a Banc:adu do Panido que, hoje, V. Ex• pertence. E 
o bunquetc foi noticiado pelos jornais. foi depois da 
votação da Mesa, cerceando o direito que tinham tod01 
os R\tSSOii correligionârios de levar o auunto a plenârio 
- V. f.x• que foi deputado sabe perfeitamenle. Hoje, 
aqui, vimos. a decido da Mesa veio a plenArio, o que 
deveria ter acontecido lá. Cerce~~ram, para n.ilo ir a 
·ph:nãrio. 

Mas, repito. se, em sua maioria esmagadora, os 
deputados do PDS do Piau( tivessem dtx:idido para 
manter a integridade de tantos anos daquela Ca11., que 
nunca L"Cdcu a es~e tipo de presséSa, a Mesa jamais teria 
votado isso. E: porque a maioria ou cruzou os braçal ou 
lavou as mios como Pilatos e, tacitamente, concordou 
que acontece:tH' o que houve. 

O re1istro que faço nio se refere a meus 
correligionários ou nio, mas ao lamentAvel episódio de, 
pela primeira vez na história deste Pal1, acontec:er esse 

Novembro de 1983 

falo lo~:o no meu Estado do Piau( que, de vez em 
quando, \"iii para o anedolãrio nacional t me triste 
e~pe1âculo de a Assembl~ia conceder licença para 
pruces!iilr dois companheiros que, no ucrclclo do 1eu 
mandato, fizeram criticas ao Governo do Sr. Lucidio 
Portclla. 

Lamento c trago esses nomes como um registro, para 
que a Ca5a conheça or rcpresenLantu do povo do Piauí, 
(IDi\."0 f.5tado da Federado onde um rato lament6.vel 
como CM ocorre, ea.atamentc no momento em que a 
CãmarJ federal c o Senado da República dão o exemplo 
de man1er a imunidade dos parlamentaR~ no excrdcio 
do seu mandato. 

Era o res;islro que desejava fazer, Sr. Presidente. 
(Muit~ bem!l 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. Ex• não esul presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador MArio Maia 

(P.Jusa.l 
S. F.x• nilo está pre5Cnte. . 
ConL"Cdo a pu lavra ao nobre Semldor Luiz Ca't'alcante. 

(Pausa.) 
S. Ex• não está pre~ente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

(Pau ... ) 
S. Ex• não esLi pn:sente. · 
Concedo a palavra ao nohru Senador Aderhal Jurema. 

(Pausa.) 
S. F.x• nlo estA presente. 
Concedo a puluvra ao nobre Senador Lomanto 

J6nior. (PoiUIB.) 

S. Ex.• nilu estA presente. 
('onL'Cdo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

(Pauoa.) 
S. Ex.• nilu estA presente. 
Concedo a paluvra ao nobre Lfder Humberto Lucena. 

(Pausa.) 
S. l:x.• não C:5t4 presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador.Gastlo MUller. 

O SR. GASTAO M(JLLER (PMDB - MT. 
Pronuncia o ~eguinte dil\:uno.) - Sr. Pmidente, Sn. 
Senadores: 

Nos dias 3. 4 c S de novembro 6himo, realizou-ac em 
Cuiab;:\, o I• Encontro de Prefeitos e SecretArias de 
Finanças Municipais, de Maio Gro110. 

Após debates e sugesukl os Senhores Prefeitos e 
Senhores Sccreutrios de Finanças Municipais, 
apresentaram um documento que intitularam ""Carta de 
Cuiahã.'". 

Os temas centrais debatidos no I• Encontro foram: 
l>ificuldades na1 Prc1taçõe~o de Contas: Politica 
f"ao:ndãria do &lado " Mato Grosso; Artic:ulaçilo do 
Estado com· os Municipios: Endividamento das 
Prefeitura5: ISS - Imposto Sobre Serviço; IPTU e 
Cadastramento: Contabilidade PUblica Municipal: 
Prcx:~ssumento de Dados na Administraçlo Pllblica 
Finant:eira: Aspectos da Reforma Tributária; 
Transftlincias de RQ:uriOI Federais aos Municlpios: A 
lndustrialíza~lo como Alternativa de Daenvolvimento 
Regional; Forlala:imenlo5 das Finanças Municipaia. 

RC!KJivem tambf:m os Senhores Prefeitos e Secretirios 
de 1-"inançu analisar a Refonna TributAria,. apoiando-a: 
lutam IJCia melhor distribuiçlo do1 impostOi, ou 1eja, 
Imposto 1obre a Renda e do IPI (imposto sobre 
produtos industrializadoa): tamhf:m do fundo de 
Participa~o-io dos Munielpios., como o IOF (Imposto 
sobre Opera~o:Qes Financeiru), imposto 1obre 
importac;io e o imposto sobre a exportaçio e assim por 
dianLe. Os Senhores Prefeitos, bem como os Senhores 
Secretârios de Finanças, fa1.em vArias propostas e 
liUiic:itam revoa;ações que irlo beneficiar dirc:tamente os 
Municlpio5. 
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TranRcrevo, Sr. Presidente, Sn. Senadores, 
terminando eslc pronunciamento a referida '"Cana de 
Cuiubâ". 

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

DOCUMJ::N1"0 A QUI:." SE REFERE O SR. 
GASTÃO MI.'LLER J,"M SEU DISCURSO 

ASSOCIAC,tO MATOGROSSENSE DOS 
Ml:llõJCIPIOS 

CARTA DE CI;IAIIA 

0& pa.rticipanle5 do I• EnL"'ntro de Prefeitos e 
Scuetlario1 Municipais de finanças do Estado de Mato 
Gro,;,,;o, reunidos em Cuiabá, no Auditório da 
I;MAT!iR-MT, no período de J a S-11-KJ, 
aprofundaram e debateram os H:guintes temo: 

- Dilicu~dade~~~ nas prestações de contas; 
- Puliticu faamdária do l-:Stado de Mato GNIIo: 
- Articulaçlio do Estado com 05 Munic(pios; 
- l:ndh·idamento da& Prefeituras: 
-ISS - lmp,lStO Sobre Serviço; 
- IPTl; e CaJastrllmenlo; 
- Contahiliddc Pública Municipal; 
- PrOL"Cisamentu de Dado& na AdministratiiiO 

Púbhca t=inunceird; 
- A1~ct01 da Rerorma TributAria; 
- Tranal'erCm:ias de Recursos Federais aos 

Muni~ipit•s: 
-A industrializaçilo como alternativa de 

desenv,ll\ imcnlo J'Ciiunal: 
- Furwle~imenlo das finanças municipais e ainda 
Tendo em ,;,.ta. a grave crise financeira por que 

põl:r.5i.lm t(ld05 '\5 MuniC'ipio5 brasileiro5, inclusive o& 
mutu-groR!'Cnsa: 

Tendo em vista que essa carinC'ia de recursos 
linan,:eirns nio ~ molivada pela incapacidade das 
admini,lraçc\es municipais em controlar as suas 
dC5J1CAa!i; 

Tendo em visla que a ccntrali7.açüo administrativa e a 
~o.""Oncenlraçilo da Renda Nacional nu mio1 da União 
tem us:ravadl' !iiohremaneira es!ila t:arênda de recursos 
linam.:eirl)!ii: 

Tend11 tm \'i!Jola a neL"C:"ssidade urgenle e inadiâvel de 
uma no .. ·a ReiOrn1:1 Tribuuiria, que rediRtribua melhor 
05 n:cur505 tributáflos, ..:~nali7.and.:. uma por~o.'CIII.Igcm 
maior pura 05 Estados e Municlpios: 

Tendo em ,.i,.ta que atraso prejudicial da Rerorma 
T ributãriu, tnrna-5C necn~ria a cria~Wão de m~ani1m01 
que permitam u!il Municípios aumentar as suas ~itas, 
sejam própria~ uu as dec..nrc:nle:!l de transferincia~~o 
Federais uu Eituduais e ali mesmo. aquulas proveniente5 
de operaç3e!Jo de crédito. 

Resolvem 

Tllulo I - Do ReCormo Trlhcúlo 

I - Propor a rdormulac:iu do atual Sistema. 
Trihutârio Nat.ional. de fonna a distribuir melhor a 
Renda para O!l ~stados e Muni~ipi05, por eslarem mais 
prúximu dila necessidades prementes da populaçiu; 

11- Apoio cmer&c:ncialmentc, a aprovac;ilo do. 
5Ubstitutivo proposto pelo Senador Passos Püno, que 
conAOiida. alpuns pruj~tos de Emenda l Constituiçlo 
fcderul e compreende diversa!il reivindic:açôes para o 
fortalecimento dos Estados e Municípios: 

III- !.ianifestar apoio As reivindicações no scntid\) 
de: que sejum adotadas progressivamente 11 sc:suintes 
providências: 

a) aumanar a pas:r\icipaçlo doi Munk.:ípios na 
Arrecadaçilo do ICM. paSiilndo dos aluais 20'\ para 
JO'i': 
'l soliCitar u.paio das Bancadas federais. de todos os 

P11rtido1 pura que o IPI aeja fUndido com o ICM 
pennana:cndo a cumpetincia Trihutãria. dos Eltadoa. 
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mc:smd com a. exelusio do IPI íneidente sobre clp.rros. 
veicul05 e bebidas: 

e) aumentar li~ prniatos para 1984, para 20'1. a 
pon."C'ntagem que conliiÍlul o Fundo de Pa.nK.ipaç.lo dos 
Municfpius e que incide sobre o total da arrecadaçio do 
IR - lmpoalu Sobre a Renda e do IPI-lmpollo Sobre 
Produlos lndufltriuli7.ados; 

d) incluir outros impoatos de competencia da Unilo 
na compo1içlo do· Fundo de Partieipaçio doi 
Municipius. como o IOf- Imposto Sobre Operações 
Financeiras, n Imposto sobre lmponaçAo e o Imposto 
!ilohn: f.xponac:ln, caso seja aprovada 11 proposta de 
pus!ilar para a CompeE&n.:ia Tributâria dos Estados o I PI, 
uu att m~smo llliem C5.ÇI aprovação; 

e) pa1sar para a ~o.'"Ompetencia. Tributária dos 
Municípios o ITBI - lmpusto Sobre TransmiMio de 
Bens lm,lvcis e Direitt15 a eles relativm, du qual, 
atualmenle, por força da Emenda Constitucional n' 
17/tco, o5 htadoR e Municfpius panicipam com sort. 
cada. nu lutai da sua arrec:adac;lo; 

O prever 3 dURtinaçilo aos Municlpios de pelo menos 
f,()';. d" total da arrecadaçlo da Taxa Rodoviária Onica 
- TRli, pmror~innalmenle ao nümcro de veicul01 
lit.-enciadt.ls cm cad;.~ Municlpio: 

1> aumentar de 401- para. 60'1 a participaçi.o doREs
tados c: Munidpios no produto da arrec:adacl.n do 1m
posto C nico Sobre Comhu!illfveiA. e Lubrilicante5 l.iqui
dus e (jusoiiJs- llJI.CLO, que L'Onstitui o Fundo Ro
doviirio ~actonal, pa.ssiUido os Municlrinll e os F.1tados. 
a pani,ipa.rem com 30'*- cada. ao invf::s d,,. 32% e W.. a
luais. I'CIJlCCiivsmente. 

IV- Ainda. propor: 
-> que seja entl'f'(!uc impreterivelmente 24 horas após 

o l.Jt.linqd ldio a parte du ICM (lO'J)pertenccnte BOI Mu
nicirins: 

lt) que sejam inrorporadus11 Cota-Parte dos Municí
pios (2ín I C~ 1 tod('l5 05 acr6scimus le1ais pcrmitido5, 
taiK wmu. juros. currcçio monetâria, multa, c:t~.: 

e) que a Divida. Ativa Reja e~erituracla de modo a 
permitir a ldentif~eu.çlo do. parte pertencente aos \1u
ni"·lpinl': 
· •> que o Estado ace:ite convc:niar \Xlm ll!ii Prereiturau 
a instalac;i\o de Postos fiseai& ainda que C\'m ónus dos 
MunicrpiOR, oom o ohjetivo de as5egurar. intesralm~o.'Dle 
u n:al arn:cadaçilo do ICM: 

e) que seja aiadu um Imposto sobre Herança deVa
lnre!ii lmohili:lirioR, a ser di5tribuido entre a Uniiu, Esta· 
dnllli e MunicipiOii. incidindo ROhre grandes fortunll!il imo
bili6ria5 que ti.n tra.n1õfcridas por herança: 

f) que o5 mecani5mos de Daburocralização Admi
ni5trativa lllicjnm imediatamcntc:Cfolendidc.NI à Área Tribu
lllria e financeira. facilitando o relacionamento objctivo 
entre o FISCO e conlribuinte, em faYC'Ir das Receitus 
Municipai": 

I) que sejam a.tabelt.""idus novOi critériOfl com a in
~lusi,, de lndices maiR justos na rcali.t~~çio dos e61culos 
que ddinem a participa~Çio dos Municlrios; 

•> que sejam sensibilizada..llli P Autoridade~~ Federais 
no IICI1tido du perdas de ReceitaR do11 M uniclpius, nu to· 
cante: ao ouro. diamante e demais riquetas do Mibsolo 
que si o c:Ktraido!l nos Territórios Municipais, ~em que o 
Munieipiu possa auferir. ainda. uma justa participação 
nelloSCS re5Uitad05. 

V - Solicitar a revofaçl.o: 
•> doR dispusilivos leg.ai11 que determinam o ~passe 

da cota-Pane do lmpotto Único IObre Eneqla Elttritv. 
- IL'E~. à5 re5pcctivu conCD5ion6rias: 

lt) das normas que permitem ao Banco do Brasil S/ A 
c:obrar os Cu5tm de Tranaferincia de Quota· Pane de 
Ro:unos Federai!l; 

c) dus normas que ohrij11111 01 M uni,lpios a manle
rcm c1mtas vinculadas no Banco do Brt~ail. impedindo 
as5im que seja instiluldo um Caiu Único, a crittriu doi 
Munidpios. no Banco do F.atado de Mato Groaso: 
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•> de dispositivo lqal, conalante do Deerc:to-lei nt 
406/68. que eKdui da base de cAlculo pua a tributac;lo 
doa c:ilarmo pelo ICM. o IPI-Impoato Sobre Produloa 
Industrializados. por ser inadmi111fvel que 10mente c:ua 
mercadoria. ao sc:r indullrializada nl.o inoorporc essa.tri· 
butaçio. incorporada pelos outros, como carros. bcbi
dus. etc.: 

e} dos dispositivos lepis que pc:rmitc:m ao lNCRA 
cadastrar, lançar e cobrar o ITR- lmposlo Territorial 
Rural, o que nio se justifica. se levarmoa em conside
raçlo que a. arrccadaçia total desse tributo se destina 8.01!. 

Municlpi.:.s; 
I) de dispositivo constante de Lei Complementar, 

que permite à Unil.o legislar sobre isençi.o de tributos de 
compctCncia dos Estados e Munidpios. reformulando 
assim os beneRcius fiscais na l.rca do ICM e do ISS e rea
linhando cssea bcnelkios aos objetivos f11eais dos Esta
doi e M unil;lpiol. 

nc.Jo n - Etperl""•-~ .. 
Jloloclo - TriWoo M.....,_ 

1- Alterar o fato gerador do IPTU de forma a permi
tir uma maior ahrangi:nc:ia dc:s!IC imposto, o que ni1frA 
uma c,,nformac.io atm ITR. pa5sando c:5te para a c:om
peu:mcia TrihutAria dOA M uniclpios e deRnindo im6vel 
urbano e rural alravf:ll do criltrio de destinaçlo: 

11 - n.tinauir os amccitos de zona urbana e zona de 
e.xpanslo urbana. por danec:c:ssArioa; 

III- considerar local de pralaçlo de serviço o lug:ar 
onde se efctuar a prcstaçiln, para efeito da cobrança do 

·ISS: 
IV- eliminar a isenção cx.istente em ravor daa em

preileirafo que ac:anem obru p6hlicau. a nlo ser quando 
C5IIIS rurem C:KC:C:Utadu para o Municlpio tribulante; 

\'-em relação à contribuiçllo de Melhoria, para me
lh,,rar a 'iUB admini!litruçàu: 

a) allerar w; características do tributo, substituindo a 
n~ãd de "'alori7açiio pela de heneiTc:io: 

b) aholir a obriptoriedade de publicac;lo pltvia de o
ditnl. bem como de todu o proa:ssn de ""~o.'On5ulta pr&via" 
ao c:onlribuinte. 

VI- propor a criaçio de um Imposto sobre Veiculas, 
cnlucando-o na i:rca de campetencia TributAria dos Mu
nicfpio!Jo, extinguindo a TRt:- Tau RodoviAria O nica: 

VIl- exittir que aR quanlias tran!lrcridill, a qualquer 
tllulo. aos M unielrim. tenham a sua entrega feita ime
diata e automatiC"amente. 

l-excluir da ResolUÇão nf831. do Banco Central elo 
Brallliil de junho/81. os Munidpios bruileiros, a ti.m de 
permitir àquele1 ji endividados rene,gociarem suas dlvi· 
dwo: 

11- a. ti.mde nlaagravar aindamai!lasituaçl.odoen
di.,.·idamento das Prefeituras, propor li Previdi:ru:ia Social 
que os M uniclpio5 sejam considerado• como enlidadc:s 
obrigada.,. a recolher apenu a& com.ribu~ prcviden
cUirias do1 seus emprep.d01; 

III -propor às instituiç6cllinanceiras, em conjunto, 
a t."\)Qsolida.çio du dfvida.s dos MunK:Ipios. c:~Lfttentes em 
Jl-12-82. c:stabelc:cendo-se um perludn mlnimo de 4 
(quntrul ano11 para reinfcio dm pagamentOA das amoni
ta.çi\eo, de-lendo, m:m periodo, ICI'em pqos apenas os 
jurn!'. como forma de desvincular &.IIIi quotas do I CM, que 
aio repauadas pelo Estado. canalizando ••• recunKJA 
para paaamento de pessoal. ohm públicas inadibei1 e 
pi'Cllotaçlo de sen·iços püblicos húicoa.: 

IV- propor ahera.çin do limite do '"dispCndiu anual 
com a liquidaçio da divida" de 15'1 para 20%., mat&ria 
de competência do Senado federal. mas que somente 
pode fCr alterada por proposta do Executivo federal. 
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Tblo IV- A,... ... ·-~ 

I - como forma de reduzir custos, recomendar que IC 

utilit.e o sistema de mutirio. em que o brsio plablieo en
tra com material, administraçlo e coordenaclo da obra, 
acionando mecanislll08 que incentivem a participaçlo 
.,opular nas obras mais simples e urpntn: · 

11 -estimular a criaçlo de consórcios intermunici
pais. aoh a forma de fundado. controlada por duu ou 
mais Prefeituras, para a aquisiçlo de mAquinas e/OU e
quipamentoa: e a~ mesmo para aqulsiçlo de micro
computadores. para ~ervir a duas ou mais Prefeituras de 
pet.~uenn pane: 

III - de .. oer dada especial atençlo a delcl'minadoo 
serviços que ao ~ercm prestados em regiões considerada 
como Metropolitanas, perdem suas carac:terlsticu de 
scrviço1 locais, por beneliciarem dois ou mais Municl
pioo, caso especifico da Fundaçlo de Sa6de do Municf.. 
pio de CuiabA e cuju despes85 poderiam e moamo deve
riam ~er rateadas entre os Municfpios, conforme a ori
aem dos Municl'pios atendidos: 

IV - que se defina melhor a comp~ncia para useau
rar a praervaçlo do meio ambiente e a defesa da Oora e· 
da fauna, evitando-~~ a c:riac;lo e superpoeiçlo de orp.
nismos paralelo• e que se datinem A mesma funçlo; 

V- requerer melhor caracrorizaçlo du atribuiçaes 
dos Munielpi01 na 6.rea do Ensino, a fim de que se pran
ll a sratuidade do Erwino de Primeiro Grau. conforme 
determina a Constituiçlo Federal e que asas obriaaç&s 
sejam compadveis""" a obripçlo de 01 Municlploa a
plicarem no Enlino Primê.rio, em cada ano, pelo men01 
7ll'!. da Ri.:cita TributAria: 

VI -que os Munlcfpioa mais desenvolvidos e maia 
bem aparelhados, se disponham a atender e orientar os 
M unielpio1 menoi'CI e maia c:arentel, a trave. de atQios 
OLI treinamento de peuoal nos orpnismoa especialiZK· 
dos, ou pelo fornecimento de modelos de impraaos ou 
doeumcntoa utilizados na pm;taçlo de serviço ao pObli-
IXI, 

I - solicitar todo apoio neccs11irio, ao Eltado, no sen
tido de que 01 M unicfpios lejam dotado• de condições 
mCnimas para aercer o seu poder de tributar,arravél do 
ou:ionamento, nlo IIÓ dos Óflloa destinadoa • orticulaçlo 
dos Munidpioa com o Estado. eomo tamb6m atravb de 
outro• órgios da Adrnimtraçio &tadual, que poslem e 
devem dar ase apoio e aasisl.heia aos MunidpiAs, no 
sentido de que seja inerementada a sua Receita própria; 

11 - solicitar àa Bancadas Federais de todo• 01 Pani .. 
do5, que apóiem plenamente as dec:isõai e recomen
dBÇiSes aqui mntidas. no sentido de viabilizA-las. nlo aó 
na 6rea especlfic:a do Conaresso Nacional, eomo tam .. 
~m nos óralos Federais com lede na Cllpital Federal, 
prineipalmente para 01 Munidpios mais distantes dos 
grandetl c:entrDi e de mais difrcil acesso. a fim de que as 
reivindiaaçõcs aejam ouvidas e prontamente alendidas: 

III- que seja enviada cata Carta de CuiabA ao Exm' 
Sr. Presidente da RcpCibliea, Gen. Joio Baptista Fisuei
redo, com cópias para 05 Miniatros da Fazenda, Planeja
mento e Interior, a fim. de: que tomem conhec:imento da1 
decisõiCII e rnaluçõa aqui lomadu, neste I• Encontro 
de Prereitos e Secretirios Munieipais de finanças doEs
lado de Mato Grosso. 

O SR. PIIDIDENTE (Lenoir Varsa•l- Concedo a 
palavrd ao nobre Senador Henrique Santill~. 

O SR. HEIIiRIQVE SANI'IU.O (PMDB - 00. Pro
nuncia o quinte di!ieuno.)- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
clara: Realizou« cm Curitiba, dia 2S próximo pa55ado, 
com a presença de dezena1 de parlamentare5 fedcrai1 e 
estaduais de: todos "' pllrtidos oposicionistas e do Go
vernador Jolil Richa. alo p6blico de lançamenlo do Mo
vimento N:acionalista DemocrAiico, organizac;lo liUpra-

panidâria, com o objetivo de exisir que todo o dnenvol· 
vimento seja voltado para o homem brasileiro e o I'C51a· 
belecimenlo, em sua plenitude. do estado de direito no 
País. cujo Manifalo pa55o a ler: 

MANIFESTO NACIONALISTA D!!MOCRÃTICO 

Quando um arupo de nações. pervertendo a or
dem econõmica internacional., ae devola • expro
priaçio dos r«Ul'IOJ dos palies .siluados nas !WII a
reru de influincia, auavb dos mecanismo• do siale
ma nnanceiro e da manipulado das relações de tro
ca: 

Quando asas mesmas nac;ões. na dercsa de ICUI 

objetivos imperiais, interferem. mm manobras poll
tiCIII e aç&s militares na vida de outros povos.: 

Quando. no plano interno, um modelo ec:onõmi· 
oo dependente usociado aos intero&ses hqemõnioos 
intemacionai1 promove o IUcateamento propsivo 
de nossa indCiatria e acelera a ocupac;lo do mercado 
por corporaçõn eslranpiraa; 

Quando eue modelo drena para o exterior u ri
quC7.as produzidas no Pais e lança • miéria absolu
ta d ... nu de milhaes de braoilciroa: 

Quando a especulaçlo desenfreada 11 toma nor
ma da acumulaçlo de riqueza, prando fortunas ins
lantlneas e alimentando a violl:ncia urbana. que se 
lraduz no desespero doi marainalizados; 

Quando uma pretcnaa elite. que se apoderou da 
·direçio do Estado, manipula u inslituições em pro
veito próprio e na defesa de interesses nternos; 

Quando a ordem jurfdic:a impo11a viola os direi· 
101 doa cidadi01 e impede a livre acolha doa aover
nantes: 

Quando 01 valores que constituem o património 
eapiritual e moral da nacionalidade do avillados 
por innul:ncial atranpira•: 

Quando os objer:ivos popolfticoa de podnciaa • 
transc:iras c:ondicionam a demosrafta e a eslnllura 
ramiliar de nosso povo, usando pro.:e11o1 de alerili
zac;lo em massa: 

Quando a recolonizadlo do Pais auume conlor
nos definitivos, que envolvem desde a tccnolosia. a 
propriedade: da lerra e o controle dos reeunos nato
raio e da produçlo do alimentos; 

Quando a corrupçlo e a impunidade avillam a 
honra nacional e destróem 01 fundamentos da or
dem. a6cio-econ6mica: 

Quando a Naçio em desespero 1t apelha em mi .. 
lhõa de crianças relesadas à fome e l rnarginalida
de. 

Nós. bruileiros, dispostos a lutar pela indepen
dincia c pela liberdade, resolvemo• inRtituir o Movi .. 
mento N acionalilla Democrâtieo, orsanizac;lo au
prapan idâria, com o objetivo de: 

I•) Respeitar a transc:endlncia e dianidade do 
!ler humano exiaindo que todo desenvolvimento seja 
voltJido para o homem brasileiro. como fundamen~ 
lo da construc;ii.o da nacionalidade: 

2') Restabelecer em 5ua plenitLide o Ellada de: 
Direito. tendo como fundamento um Projeto Sa· 
clonai, que di ao Brasil uma nava Consliluiç'flo m ... 
diante a L'Onvoc~ia de uma Assernbl~ia NaLional 
Constituinte: 

,19) f."jlir as elciçbes diretaJ majorji.Arias. cm lO· 

dos os nlvcia, como rorma de respeito l vonlade po
pular e oponunidade de discussão de um projeto 
Nacional. 

49) Defender intranaigentemente a Soberania 
Nau:i!Jnal e a Democracia; 

59) Repudiar, de toda• Bl rorma5,0S resimeslo
talit.ArioJ, quaisquer que rejam sua1 oriJenl ou pro
elamudiUi intenções: 

,., Fazer reapeilar o!i principio• de niin
intervendo e de aulodeterminaçlo dos povOE 
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'79) Lular pela implantação de um modelo de de
senvolvimento independente. que utilize os recuri!JS 
nacionãi1 pa~ra o alendimc:nlo dus ncct55idadell do 
povo hruileim e que tenha por presliUpostos: 

1) a (unc;io BOCial da propriedade:: 
•) sujeilar o U!iO e a rossc: da terra no campo e na 

eidade l ju11ic;a social, mediante rerorma asriria e 
urbana adequadas As realidade1 resiOnais: 

c) a deresa do mercado interno para ostrabalha
doi'C5 e empres4rios nacionais; 

•> auegurar ao trabalhador a liberdade sindiçaJ, 
o direito de 1revo e o salirio-clesernprcgo: 

e) a reintegração ao patrimõnio nacional dos 
bens e rec:unos do subsolo brasileiro e a acloc;Tio de 
uma politica rnineral. que atenda ao interei!IC nado
nal; 

f) a inderendencia eners6t.k:a. lecnolóaica e fi· 
nanccira: 

IJl a justa distribuiçlo du riquezas ..,.ada• pelo 
trabalho nacional. 

•> a rodudo das dioparidada resionllio, com 
prioridade para o N ardeste: 

I) aubmeter 81 empra;as multinacionais e o capi
tal eslranseiro ao intere~se brasileiro. 

8t) Romper com o si&tema financeiro interna
cional. decmando a moratória unilateral como ato 
de soberania do Brasil. 

9t) Ellimular a criaçlo de urna comunidade e
c:onõmica de pafa com intCI'CIIICI conwrpntCii, em 
particular os da Amlric:a l~rica e da África, inde
pendente da açlo das moedas hepmanicu. 

I(Jr) Fortalecer os valara espirituais e morai& 
da nacionalidade. •a identidade e a cullura brasi
leira. 

c.+··----·--*'·· oU,, .. Joàeo,Hoolo*'Mori-oN ..... olllla D_...., ___ ..._ ............ ,.. ........ ........_,_......._ ..... ,..,.. 
ea ... - a,111..-e klollolraa 6wllo ..... 
_.lniUio aolopdo .. - ...,......, .. ... -. ......-.;·.-...._.. ......... 

F.ra o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir V arps) - Concedo o 
palavra ao nobre Senador Dcrval de Paiva. 

O SR. DERVAL DE PAIVA (PMDB- 00. Pronun· 
cia o Kguinte diRCurs0.)- Sr. Presidente. Sra. Senado
roo: 

Dizia o dramatuqo alemi.o Bc:rtold Brecht que exis
tem dnc:u meneiras de dizer a verdade e ulilizA·Ia como 
anna. A verdade~ a mais poderosa arma no campo dos 
even1o1 humanm. São ~sem razio que, no sen1ido bfbli
co. a verdade ~ con1iderada o in1trumento mais eficaz do 
Criador para se diri1ir a1 suas eriaturas. O Brasil, a nos
sa pllria, chegou à hora da verdade. E a 6nica maneira 
patriótica de lratann05 d01 afliliYOJ problemas nac:ionais 
~ lentarmos ver a realidade: bruileira sem rebuços. 

A elasse politica c as dites hraaileira dos mais divcr101 
selores nl.o mais p!Jdem se esc:onder do Brasil real. E o 
Bra~ail real nlo 6 um 16, mas aio muitos. N0110 Pais a
presenta uma pletora de faL'dal. Tal pluralidade trans
forma o Brasil em uma realidade oompleu de dificil 
compreen!&ii.o. O planejamento de uma acio polllica de 
lonp:o c::ursu signinca uma tarefa de atremos riscos. O 
que ,·ai exisir coragem e darrendimento de IOdos nós. 

O primeir!J 11specto de nD!iSO Paí1 que gostaria de a
bordar com C\1 Senhores. ta realidademaiaaparenle.eu 
llf'eCtO inslitu~ional. e O mail aparente no sentido de ler 
a Juperesnutura. A con~Ciin..::ia jurldica no Braliiil 
de5envolveu-!iC consaanle às grandes amquistas do Di
reito t.:nivcrsal. Juridicamente, a Nado brasileira penu 
CC\ma qualqLIL"I' nac;ia desenvolvida. Par outro lado, ase 
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em deseomp1110 com 11111 pensamento. t como ac no1101 
nl61of05 do Direito e legiJiadores trabalhuaem em uma 
reck\ma ou tone de 11\&Tfim tec::endo um ordenamento 
jurfdico para uma 10eiedade que. na prAtica, 1era outro 
direito. Ou o Bruil institucional se ajUitl 10 Bra1il cm 
suas dimemt\el J6cio-ec:on6mic:M, o que JeqUer um tra
balho polfti&.'O de fólego, ou lal incongrufncia multarA 
em traJ&Iia. 

Nlo noa iludamo1. Anta de 1917, o lmpmo Czariota 
tinha tamb&n uma elite du mais aoDsticadas da Europa. 
A elite daquele lmptrio produziu obra de valor uniVCI'· 
511 no campo das artes e da1 ciência. Contudo, mais de 
IJOIJ (noYOnta por oento) da populaçilo ora oomp .. ta do 
analrabei:OI. Um cataclisma 10e:ial, a Revoluçio de 1917, 
1acudiu aquela elite do poder. Era uma elite fecunda mu 
diuociada da realidade IOCial du naçlSes que formavam 
o 1nnde ànptrio. O lmp6rio rutilo era o estado mail a
trasado da Europa. loto nlo impediu que a realidadeiiO
cial do conglomerado de nac6a que formava M1Uele a
tado imparial pruse a Unilo Sovikica e produzi•e no
vu elites. Ex.iate uma Hçlo pritica diato: aa elita llo 
aubstitufveis, povo nlo o 6. 

Nio queremos pan o Bruil, por c:erto. um daenvol
wimento 1lo traumltieo c violento como aqude ocorrido 
na Uni lo "Sovi~ica, por absoluta inaerllibilidade du eJi
ta russu: Nilo, u elit01 bruiloiru do moi• lpll. A 
IOdo momento incorpora nova~ quadro~ de baae da 110-

ciedade bruileira. Sio inllmercJII 01 aempl01 da permea
bilidade das elas• bnsileiru. Em n0111 10eiedade te
mOI uma mobilidade vertical muito srande. o que permi
te a ascendo 10cial de individuas que tenham m6rito. ~ 
um t!"IÇO de pneraoiclado e, taiYCZ. de mallcia a mcoa· 
nlsmos de- poder de noiA 10dedade. ~ um aaunto que 
comporta muita reOnlo. Eu mamo tenho origens r6ati
ca ... mOUI- do Ooib. E quanlol nc&te c..._. 
10 ou por Olle pafa afora nlo podem contar hial6rla de 
trabalho 4iro em circun•tlnc:ias .Svcnu para, ao cabo,' 
atinair poiiçr.c. do mponsabitidado. 

Meu trabalho polhioo foi feito falando para u poaou 
simples e nlstiCMI do meu Estado que me deram inapi
rodo e alento pua cheaar ati> aqui. Tenbo a honra do 
meu poYO'ter a mim coriflado a rnaia honro11 tarei" a: di
widir com 01 aenhorca a maponsabilidadt de, no parla
mento nacional, debater e enamtrar 10luç&s para 01 

II'BDde!l problemas que anipm ftOIIB pitria, 

Tal fru~ a"''Cndedo aoortodo DOIIOIJIIIIOI, aqui e"'" 
aora. Que ~amOA a corqem demonstrada por noao 
querido Tt10lÕIIio Vilela, a quem e a cuja famRia presto 
homenqem. <TBruil podo ter perdido um &rande ho· 
mem, mas aanhou um vulto hi1t6rico do maior valor 
para asseraçBes presentes e futuras. Teot6nio Vilela en
carou a. sull hora da v.-hde com o maiot patrioti1mo, 
pois fez aua a hora da verdade de lodos n61. lnquebran
IAvel, pr~rinou todoa os n:cant05 de DOJIO pais com a 
w.1entii. de sertaneja notdalino tentanddconYencer seus 
patrfcios d._ u,Pncia de medidas para aquele que enten· 
dia ser um lto1 momentos mais grava de nossa história. 
Nossu !liCn\idas homenapns ao Senador Tcot6nio Vile
la, l sua famRi11 enlutada e ao bJ a~vo povo alasnano. O 
pesar t de =todo o povo brasileiro. 
~ fnrco19 que prossipmos a obra do bravo aenador, 

com a mesma coragem e descortfnio. Se nà.o tivermos a 
tenacidade 'e o vigor de Teot6nio Vilela nll luta pela 110-

lução de nossos problemas prCICntea, o futuro nlo no1 
perdoarA. ! nos cobrarA c:om l(agrimas e aansue a DOA!Ia 

dcsldia no ~re~ente. 
1:. acaciaao dilw que um pafs ~ subdesenvolvido por

que i; mal administrado. Por parado1.al que acja, t aca
ciano e prorundo. Ni.o h6 dó. vida, qUalquer pais que ad
minislre bem seu• recursos humanOA c naturais atinge 
uma so.:iedade equilibrada. aem granda distmç6e5, e 
harmõníca. sem grandes lensôa intern111. fi o caso do 
Bralir. Nio. Ora, o Brasil~ prodi1i010 1anto no que ac 
refere 1101 seu5 recunos humanal quanto aos naturais. 
Por q~. entilo. nosso Pais ainda pode 101" dassiliC'ado no 
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rol dOA pafaes mbdesenvolvidos? Porque I! sobejamente 
mal admini11rado. Uma vez o ex.-Presidente Mi=dici C ou 
foi o ex.-presíden1e Oe1tel'!l afirmou que a economia do 
pala ia bem, rnu que 9 povo ia mal. Ora. 01 próprioa Mi .. 
nistros do Governo aaora admitem que a economia vai 
mal. Como. cntlo. irA o povo? E ate. acm d.üvida, w.i de 
mal a pior. 

Comu vivemos em uma comunidade de naçôcs nlo t 
de!lpl"oposital tecermos comparaç6es. O Japlo t: um pafs 
oom uma auporlkie ;,uallquola do E>tado de Sio Pau
lo. A penal um terço da Ares japoneaa 6 aproveitflvel, 
pois 01 outro1 dois ter;o11lo rnontanh0101, Como t que 
o Japi.o em Cllipaço tio a.fauo. auperpovoiKio, pois con· 
centra mais de cem milhlJel em uma flrea reduzida, repi
lO, mmo i: poufvt1l ao Japlo ter um Produto Nadonal 
Bruto superior l.quele da Unilo Sovif:tica, que al6m de 
nlo aer um pala 1ubdaenvolvido tem uma populaçio 
qua~e uts vezes maior do que ajaponaa e possui um ler· 
ritbrio maia de ~euenta vezes maior que o território ja· 
ponõo? Nilo hl milqre. 

O falo t que 01 japoneses entenderam que a principal 
riqueza de uma naçlo 1lo seus recunos human011. O Ja
pio 16 poderia atiJWir tais raultadot por um lntenao m .. 
vcatimento em aeus reeur101 humanos. Cada trabalhador 
japonà se oonsidera co-responohel pelo desempenho e
conómico de seu pala. A• elitesjapone111 fazem uma u .. 
celente administraçio de MUI rec:unos humanoa. 

Um outro ex.emplo maia pr61.imo de nós: um pala lati· 
no, a Franca. AG- Maaatll, cm artiao de MArio 
de Almeida, publicou que a apicultura francas tem 
uma produçlo bruta que supera a cifra do 52 bilh6eo do 
d61area. E que o ... or da prodllçlo qrfl:ola brasileira a~ 
canço aponu 40 bilh&a do d6lar011, 

Sr. Presidente, Sn. Senadores. laia dadoado de estar
recer. A França tem a auperltcic 1 S(quinze:) vczcs menor 
que a do Bruil. Se o lruil tiv•e uma produçlo aarfco
la proporcional l francaa, lJOCierfame~ produzir o sufi
ciente para aUmentar 850 milbba de pc110as. Nlo bfl 
dQvida que o Bruil j6 tem um razolvel parque indus
trial. 

Mu o setor em que: poderfamoa ter vantapm compa .. 
rativa em rdado a oulro5 paf1ea. no mamemo,~ na q:ri
cultura. Com seriedade. repito. senhores, com seriedade 
poderemos desenvolver nollin potencial asrfcola em tal 
escala que podercm01 superalimentar n0111 populaçlo e 
produzir enormes acedente& n.port6veis. Por que isto 
nlo ~feito? Por que a maior parte da populaçio bruilei .. 
ra ~ abandonada a um destino cruel, obrigada l prAtica 
de saques e outros vandalismos? Hl -pouco um ministro 
do atual sovemo diMC que a fome do Nordeste poder6 o 
ano vindouro ""itimar trts milhltcs de pcli&Uas. E: uma a
cala de brutalidade que nem a guerra entre o lrl e o Ira
que. que j4 dura mail de trá anos, produziu. Terl al
gu&n declarado suerra ao povo brasileiro! Por que o 
Ministro Delfim "'ctta nlo inclui cm INI. apda de 
grandes viapns ao e1.terior visitas b frentes de trabalho 
nordestinas? Serll: que isto nlo tem relevo no planeja .. 
men\o do Gove:rnd? 

fa(,:o um apelo aos Sr&. para que nlo considerem tais 
assunto1 denlro de uma 6tica polltico-partidiria. Os 
pNbl!o."mUI que aniaem O povo bruileiro, de ordem 
pulltico-institucicmal e de ordem 16cio-econõmi'1116 pu
dem ser rcsolvidoa em uma empreitada 1uprapartidária. 
E que ''"debatei transbordem 011imita dos parlamen-
105 e alcancem todo1 os ~~etorel e aegmentos da soc:iedu
do. 

Creio que tal pac1o social só puderA resulta, da 
convocação de uma Auc:mbl~ia ~acional Constituinte 
livre c soberan11. 

Corporifid·lo conc..,mitantementc com eleiç6e5 
direta'S para Presidi:ncia da Repllblica e convoeaçlo da 
Constituinte como a melhor forma de nnr todos 05 
cuui,.mw pre~~:ntes e do passado, tão nocivo5. quanto 
indescjtivcis, i a saída mai1 acertada. 
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O parLido do Ooverno e 01 partidO& do OpOiiçio teria 
que acordar no duplo Mntido. de forma a romper •• 
amarras que impedem uma soluçio para a snve crise 
nacional. Sem ••prorruaar"' e 10m ••tampar··. 

O Brilsil nlo t viável a nlo ser que todos os brasileiros 
sejam reatituid01 1101 plen~ direitos de cidadania. Os 
melhores au1picios de nosso futuro 1e concretizaria 
como um esforço de todua 01 brasileiro&. da todos os 
partidos. setorcs e segmentos nacionais. Cabe .I 
sociedade bruileira a compreen1lo de que o futuro do 
Brasil ntti mail na5 tendal de trabalho no campo e na5 
eidades do que em concililhulos intelectuais em 
ambientes refriprados. A hora cbegou e a verdade ~ 
esta: planejar é preciso. provenir 6 imperalivo. 

J:ra o que linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sll. Plli!SIDENTE (Lenoir V arpo)- Conceclo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MA.CIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
squinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No momento em que a aaropecu6.ria braileira mais 
uma vez BMume parcela liJnifacativa de responubilidade 
ptla aoluçlo de alsuns dos maia arava problemas 
nacionais, quais sejam. o da innaçlo que corrói 
inape1avelmente o resultado do trabalho de milbC5a de 
brasileiros e o do daequilibrio du contu uternu, cujos 
efeit01 restringem a capacidade de &Çio do Pafs e fazem
no conviver com forte recr:sdo, parece-me mais que 
oponuno voltar a insiatir na importincia do papel que 
pode de5empenhar a qricultura. 

Permitam-me reitenr o que tenho dito aqui nte~mo 
nesta Casa: nlo me lembro de nenbuma outra ocuilo 
em que o Brasil neceasite. tio deaesperadamente. de boaa 
cnlheitu qricolas: os preços doa alimentos, após trh 
anos de componamento moderado, aituando-se em 
m~ia aqu6m das taxas de innaçio, dlo agora sinais de 
rec::uperaçl.o; por sua vez as necessidades cambiais 
ex.iseni, a cunf11imo prazo, obt.ençlo de superAvit• 
comerciais e sub!ltituiçid de importaçio de produto• 
agricolas. 

e bom reafirmar a crença, que tenho, na• 
pntenc::ialidades do meio rural brasileiro, na capacidade 
empreendedora. na criatividade e denodo do .homem do 
campo. 56 usim pode-R explicar a pujança que a 
asropeculria nacional tem mostrado atrav6s dos 
tempol, permitindo o surgimento dessa arande 
civilizaçio que estamos construindo: poi1 roi 
preponderantemente co"m riqueza prada no campo que 
implantamos grande pane do parque industrial que hoje 
possulmo1; a infra-estrutura econõmica - de 
trunspones, energia. comunicações - iniciou-se em 
fundo das ncce5sidades do meio rural, com recunus 
nele sendas; e, reaalvadas eventuais cri!iCS conjunturais, 
geralmente ligadas a fatores climltiw5, a agropecuiria 
sempre foi capaz de atender ii demanda por alimento!i e 
maltrias-primas, al&n de assegurar exportaçôea que 
prantira.m a maior pane das necessidades de divisas. 

Todavia. para fdzcr jus.tiça a quantos trabalham no 
L'Bmpo, deve-sc reconhecer que nem sempre o conjunto 
da economia brasileira tem orerccido à qropecu6.ria 
cuntrap.artida correspondente a seu esforço. O aet.or 
sofre continuada deterioração dos preços relativos, em 
ra ... or dnl 5egmrntos indultriais do quai5 adquire 
insu1nos; s1i raramente benelida-se efeti,·amente da11 
elc,·aç.."\oc dos prewa interna'"ionais dos ben11 que 
ea,p,,rla: e, na maior parcela dCI!iCS produlOI destinados 
ao mermdo extemu. 10fre conli&OJI cambiais que lhe 
retiram. AI vu.e~ com sobras, os 5Ub51dius que lhe alo 
oferecido" nC' crtdito rural. 

No entdnto, o mal entendimento das cundiçae& em 
que se pi"OC:CSIU a produdo agropecuiria no Brasil 
permitiu que 5e eri!lltaliza55C a creniÇII de que o aet.or seria 
Tonemente suhJidiado pelo conjunto da economia. Na 
realidade rreqoentemente acontece o oposco: o que a 
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da ReplibliL.il do Equador concluldo em BrilllliB a 9 de 
reverciru de 1982 foi encaminhado ao Conareuo 
Nacional. pelo Senhor Presidente da Repllblica, em 
cumprimento ao disposto no an. 44, inciso I, da 
Conotiluiçào Feclc:ral. 

t um doc::umento de ..:inco artig.oa, pro.:edido de uma 
dcclarução de inlC'nções que llS5inala a coincidCncia de 
objclivOJI entre 15 Partes Contratantes. Sua redaçio 
obedece aos padrões u:suais nos documentos conal!nera 
e sua finalidade principal, nos termos de seu anigo 1•. ta 
concordãncia do& países contratantes ••em instaurar e 
aperfeiçoar mecanismos de entendimento e cooperaçlo 
subre BJSUDIOJ de intercue comum, tanto no plano 
bilateral \!omo resional e multilateral'". 

Na sua Exposição de Motivm ao Senhor Presidente da 
República, o SL-nhor Mini1tro das Relaçôes F.xleriora, 
rn1re oulross ton!iidC'riiÇÕLOS. observou que .:unsideradu ... 
cresa:nle importância do papel que a Amazõnia deve 
deKmpc:nhar como elemento de uniiio entre OA países 
que a integram e como J)ll.rte focal de um vasto proces.so 
de c:ooperaçiu'', sob a tgide do Tratado de Cooperaçio 
A mazõniL'il, o Tratado de Ami1.ade e Cooperaçlo Brasil
~uadur consisna a dcci11ào das Partes Contratantes de 
outorgar rrioridadc: à eaecuçilo de ''projetos ec:onõmicos 
de importância para as relações bilaterai5 e 
multilatC"rai5, cumo aqueles rela!:ionados com a infra
e!itrutura, cumplementaçilo indu5trial e programas de 
inn:nÔL"S mlituas ... 

Re!i!iillta, ainda, a EILf'Oiição de Motivos citada, que o 
Tratudo também previ ••aperfeic.-oamento dos meios de 
tram;porte entre os dois paí5e5"; '"C'ooperaçlo técnica e 
intC'rc:ãmbio cultural. cientrrict~ e tecnolósico": 
"'realia!i50 de estudo5 e programas de cooperação em 
todas os campos para promover ~ deaenwlviment~ e a 
cunservuçil~ de seus rc:spec~.ivos territórios amazõnicos"'. 

A matériu teve tranqUila tramitação na Cimara, de 
maio de 82 a junh~ de 83. 

A Comi .. ilo de Relaç&"S E<lerio"" do Senado, 
apro\·ando parecer do eminente Senador Pedro Simon, 
em 24 de qostn L"Orrente. manifestou-se pela aprovaçio 
do Trutad~. na forma do Projeto de Decreto legislativo 
n• 8, de 19HJ. 

Do ingulo de análise desta Comi1.W~ de Economia, o 
uperfc:k;uu.mento dos mecanismos de intercâmbio e a 
ahertura de novos canais viabiliii!:adores de um 
e'treitamc:nlo de rela!iiles econômicas entre o Brasil e a 
República do Equador - com a qual nilo temos 
fronteira terrestre comum - deve 11r vilito com 
apluusos. Há diferente.; pontos de complementaridade 
ec:onômica entre 01 dois paí11es- inclusive o petróleo, de 
que o Equador tem hoje eacedenta eaponAveis. e a 
pn.JdU!iàO industrial brasileira que precisa com uqincia 
de novos mercados, para manter seu ritmo de 
crescimento. Acracc:ntr-se a isliO a circunstAncia de o 
Equador aer tambtm um pal1 com pane: do território na 
ba~ia ama.t:6nica. juslilicand\Joose plenamente o esforço 
comum que o Tratado previ pa.ra a valoriliÇI.o da 
imensa reaiào, de srande intere51e CL'OnÕmico e politiCO 
pura o Brasil, como ninguem ignora. 

Opinamos, usim, em face do eapoato, pela aprovaçlo 
do Tratado de Amizade e Cooperaçio Brasil-Equador 
concluído em Brasília. a 9 de revereiro de 1982, na fonna 
du Projeto de Dca'cEo Lcgislaliw n• 8, de 1913. 

Sala da• Comissões, :!O de oulubro de 1983. -
Rollerlo C- Presidente- G••rlol H..-, Relator 
- Jool L11111- Joio c.-- Jool FrqeiU- Albuo -· PARECER N' 1.1169, DE 1!183 

o. c-1111o .. Edlouclo o cottu,. 

........ ---Nus tc:nnos do artia;o 44. inciso I, da Constituiçlo 
Federal, o Excelenlls'Simo Senhor Presidente da 
Repllblica submete: t con1ideraçlo do Consresso 
Nacional o LUto do Tratado de Amizade e Cooperaçlo 
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entre o Gowmo da RepLlblica Federativa do Brasil e o 
Oo\rerno da República do Equador, Concluldo em 
Brasiliu a 9 de fevereiro de 1982. 

F.m sua E11.posiç.il~ de Motivos ao Senhor Preaidente 
du República. o Senhor Ministro de &lado da1 Relaçc}es 
Exteriores dil que: 

"'Tro~ta-se de documento que. pela flexibilidade c: 
curaL1Crílticll de acordo-quadro, visa a siatematizar 
a ampla 4rea das relações entre os doi& paiSL"'i, al~m 
de e!itubelecer diretri.t:es bAsicas de coopen~çllo e 
pre\rer a inslituciunaliza~o. por instrumentoa 
comrlementares. de mec:anismos pr6prioa para a 
a,nsccuçilu dos objetivofi nele lixados. 

O referido Tratado e5tabelcce, em seu Anigo li, 
a c:riaçllo de uma Comi&fillu de Coordenação 
Brasileiro~f.quatoriana, que terA por finalidade 
fortalC"cer a cooperação entre os dois par1es, analisar 
e arompllnhar o de~envolvimc:nto de a&suntos de 
interesse mdtuo relativos A política bilateral, 
regional ou multilateral, e igualmente propor aos 
dois Go"-crnos as medidas que julsue perrinentei, 
sobre tudo nos seguintes campo1: 

a) pr-ojetos econõmicoa de imponãncia para u 
relaÇÕC:5 hilaterail e multilaterais, como aqueles 
uluci.unddos com a infra-estrutura, 
complementaçilo industrial e programas de 
invei'IÕCS mútuas; 

lt) interçâmbio comc:rcidl ,e medidas para 
a111e1urar 1eu inC"remento e divenifu:a.çlo: 

e) aperfeiçoamento dm meios de transponc: 
enlre us dois pui!CI; 

•> coopera\:lo ll:cnica e intercãmbio cultural. 
cienlifi~o e tecnológico; 

e) rcaliaçlo de estudos e programas de 
c:ouperuçllo em todos 01 campos para promover o 
desenvolvimento e a conservaçlo de seus 
respectivos lc:rrilóriOJ amazdnicos. 

Tendo presente a crnc:ente imponlncia do papel 
que a Ama1.õnia deve de5empenhar como elemento 
de uniil~ entre os palsc:s que a intesram e como 
ponto fucal de um vasto proce55o de cooperaçio, 
sob a l:gide do Tratado de Cooperação Amazõnica, 
o Tratado de Ami.Ldde c Cooperaçlo consisna a 
da:illiu dufi Partes Contratantes de outoraar a mais 
ulta prioridade .l execuçilo dos divenos projeto• 
acima. relacionados. c~nstituindo-se, dessa forma, 
em mui"O.Jo signilicutiw nas relaçôa Brasil-Equador, 
o referido ato internacional proporcionará 
elementos para que a c:qoperaçilo m6tua se 
desenvolva e frutifique de forma harmõnica e 
si5temdlh.:a, dentro de entendimento de boa 
vi,dnhança, em beneficio do e&treitamento dosldços 
que unem os dois paCses." 

A Comissão de Coordenaçlo serA composta de uma 
~eçilo de cada pane e incorporarA, como subcomiiiÔCS, 
as Comi1às Mi•tas Especfficas existentes ou que 
YCnham a ser criadas, podendo, al&n disso, ntabelecer 
grupo• de trabalho nos campos que considerar 
conveniente. 

Assim, entendemos que o aperfeiçoamento doa 
mecanismos de interci.mbio e a maior aproaimaçlo nas 
relações econõmicas entre o Brasil e o Equador. devem 
Hr iRL"'ntiv&~dol, constituindo-se, dessa forma. em 
marcos signifiCativO& nas relações entre 01 doia países. 

Tn1ta-se. com efeito, de medida que proporcionarA 
elementos para que a cooperado m6tua 11 desenvolva e 
frutinque de forma harmõnica c sistemAtica. 

Isto posto, somos favor6.vei1 ao presente Projeto de 
Do.:relo l.etli5lativo, por considerA-lo juato e oportuno. 

Sala das Comi..a.., lll de novembro de I 983. -Joio 
C.Jmon, Prcoidenle - r- Nrto, Relator - -toe 
!\flclllln - Gutio Miillor - Adelltol J"'""'"· 
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O SL PRES1D!!N"fE(M oacyr Dallal- O E•redim
te lido vai l publicaç3a. 

Sobre u mesa. requerimento que vai ~er lido pelu Sr. 
I '-Sec.TCtário. 

F:: lido o SC@:uinte 

REQUERNENTO N• 171, DE 1!1113 

~DI term~s do an. 222 do Resimcnto Interno. reque
remOI que. cm data a lilr oportunamente ~isnada, aeja 
reali1ada ses~o especial destinada a homenssear a me
mória da ex-Senador Teotónio Vilela. 

Sulu dus s...a ... 29 de novembro de 1983.- Ho ....... 
10 ~- G .. lo Miller- Alofllo Qo .. - H81o 
GtM!noo-AkiOSO••-JOiflpfdof ...... - o .. .......... . 

O SR. PRESID~'ITE IMoac:yr Dalla)- O rcqueri
mL"nlo que- vem de ttrr lido serA ojh~o de ddiberaçi.iu a
p.'\,; a Ordem do Dia. n01 termos regimentais. 

s,,bre a mesa, requerimentos que vlo ser lidos relo Sr. 
1"-Sec:retãrio. 

Silo lidos os quinte~ 

REQUERIMENTO N• 173, D!t 198:1 

Roqueremos urgencia, no!i termos do arl. 371, allnea 
.,. .. do Regimento I ntc:rno. para o Oficio n• S/30, de: 
1983, do Governador do Efitado do Espirita Santo, soli
citando autori~açio do Senado para contratar empr&sti
mo eatL'f'no no valor de USS 13.600.000.00 (treze milhões 
e 1Cifil:el1to5 mil d61areil, para O fim que: especinca. 

Sala das Sc:ssõ.., 29 de novembro de 1983. -H-. 
10 ~-A..,. c-. 

&EQUERIML.,.TO N• 173, DE 1!183 

Requeremos UrJé:ncia. nos termos do art. 371, allnea 
• .. ,, do Regimento Interno. para o Projeto de Decreto 
Le@:ifilativo n' 35. de 1983 (n' 1/83. na Cimara d01 De
putado5}, que aprova o texto do Acordo de Cooperado 
Cientifica e Tecnológica entre o Governa da República 
Federativo do Brasil c: o Cio\"C:rno da Rep6blica Popular 
da C'hina. celebrado e BC'ijing, a 25 de março de 1982. 

Sala da• Sessil<~. 29 de nuvemhro de 19113.- A..,. 
0...-H ....... ~L 

O SL PRESID!!NTE (Moacyr Dallal- Os requeri
mentos. que vl!m de ter lidos. seria votados após a Or
dem do Dia, nos termos do Regimento. 

O Sr. 1'-Secretãrio procederA i leitura de parecer en
caminhudo à Mesa. 

E: lido o 11guinte 

PARECEil N• 1-11711, DE 1!1113 
o.c...~o ...... 

...................... _ 
A Comissilo aprc11nta a redaçlo final do Projeto de 

RC501uçi1o n' 108, de 1983, que susta, nos termos du art. 
32 da Constituiçlo. os proceuos em curso perante o Su
premo Tribunal Federal, contra o Senador FAbio Luce
na. 

Sala dDJ ComiiiiÜn, 29 de novembro deiiJR3. -Joio 
Lollo, Prcsidenle-- Doni,Relator-IJioatlo 
-r-Ph- . 
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em dneompasso COm ICU pensamento. e como le ROISOI 
filt.ofos do Direito e Jesiadadores trabalhusem em uma 
redoma ou torre de marrim tecendo um ordenamento 
jurlcfic:o para uma sociedade que. na prAtica, pra outro 
direitl). Ou o Brasil institucional ICI ajusta ao Braail em 
suas dimensões 16cio-cmnõmlc111, o que requer um tra
balho poUtico de f61C~~G. ou tal incongruincia resultarA 
em tragália. 

Nlonos iludamos. Antes de 1917,o lm~rioCzariata 
tinha tambtm uma elite das mais10fisticadas da Europa. 
A elite daquele lmp&rio produziu obras de valor univer
sal no campo das ana e du ciincias. Contudo, mais de 
90'1! (noYellla por c:eniO) da populaçlo era oompoola de 
analfabet01. Um catadisma aocial, a Revoluclo de 1917, 
IBC:Udiu aquela elite do poder. Era uma elite fecunda mas 
diRSOciada da realidade 10cial daa nações que formavam 
o grande imptrio. O lm~rio russo era o estado mais a
rrasado da Europa. Isto nlo impediu que a nalidade so
cial do conslomerado de naçltcs que formava aquele ... 
tado imperial pr~~~~e a Unilo Sovi6tica e produzi• no· 
vas elites. E1.iate uma lido prAtica disto: as elites slo 
subltitulveis. povo nio o t. 

Nlo queremos para o Bruil, por certo. um desenvol
vimento tio traumético e violento como aqude ocorrido 
na Uniio Sovi6tic:a, por absoluta insensibilidade du eli
tes rUIAI. Nlo. as elites bruileiru do mais Apis. A 
todo momento incorpora noYOS quadros de bale da so
ciedade brasileirL Slo inllmei'DI 01 exemplos da permea
bilidade das cla11e1 bruileiru. Em IHIIII 10ciedade tc
mos uma mobilidade vertical muito arande. o que permi· 
te a aiCaldo IOCial de indivfduos que tenham merito. E: 
um traço de peroaidade e, talvez, de maÍida doi mc:ca
nismoa de poder de noua 10ciedade. e um IMUnto que 
comporta muita rcfledo. Eu mesmo tenho Cl"i&en• rCisti
ca& nos meussertaes de Ooib. E quant01 Deite Consres
ao ou por este pais afora nlo podem contar hlst6ria de 
trabalho duro em circunstinciu adversas para. ao cabo, • 
atinsir posiç&:s de respon1abilidade. 

Meu trabalho polrtico foi feito falando para u p•oas 
simples e r61tic:as do meu Estado que me deram inspi· 
raçlo e alento para chesar at6 aqui. Tenho a honra de 
meu povo ter a mim connado a mais honrosa tarefa: di
vidir com assenhore& a respon11bilidade de. no parla
mento nacional. debater e encontrar soluç&l para 01 
grandes problema• que aniaem noasa pltria. 

Tal fruto hpende do acerto de nossos pauos, aqui e a
aora. Que terthamos a coraaem demonatrada por nosso 
querido Teotdaio Vilela. a quem e a çgja famOia prato 
homen...,m. ÜBrasil pode ler perdido um 1rande ho
mem, ma• sanhou um vulto hi1t6rico do maior valor 
para as seraç6es praen1es e futuras. Teotônio Vilela en
carou a sua hora da vcr•ade cam o maior patriotismo, 
pois fez sua a hora da verdade de todos n6A. lnquebran
tAvel, ptresrinou todos os n:canlos de nosso pal1 com a 
w.lentii. de Rrl:an~o nordestino tenlanddconvenc:er aeus 
patrfcios da uqincia de medida• para aquele que enten
dia ser um dos momentos mais sraves de nDMa histt6ria. 
Noasas sentidds hnmenasens ao Senador Tcotc)nio Vile
la, A sua famDia enlu1ada • ao bt•vo povo alllloano. O 
peaar 6 de todo o povo brasileiro. 

I: forç010 que prossigamos a obra do bravo Rnador. 
com a mesma corasem e descordnio. Se nl,p tivermos a 
tenacidade e o vigor de Teotônio Vilela na luta pela so
lucio de 0011(\5 problemas presentes. o futuro nio nos 
p..ordoarê. E n05 cobrar& com IAgrimu e sanaue a nossd 
desldia no prnc:ntc:. 

t acaciano diler que um pais e subdaenvolvido por
que ~ mal administrado. Por paradoxal que: ICja, i: aca
ciano e profundo. Ni.o hi dllvida, qUalquer pais que ad
minislre hem aeus re.:unos humanos e naturais atinse 
uma sociedade equilibrada. sem grandes distorçõu, e 
hannónir.."ll, sem 1randa tenliles internu. P. o cuo do 
Brasil'? Nia. Ora. o Brasil e prodigioso tanto no que se 
refere aos ~eua recui'IOs humanos quanto ao11 naturai1. 
Por q~. entilo. nosao Pais ainda pode 111r classificado nu 
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rol dos palses aubdaenvolvidiJI? Porque 11 sobejamente 
mal administrado. Uma VC7. o ex-Presidente Mb:lici (ou 
foi o ex-pl'c:5idente Geisei?J anrmou que a oc:onomia do 
pa1'1 ia bem, mu que p povo ia mal. On. os próprios Mi
nistros do Governo aaora admitem que a economia vai 
mal. Como. enti.o. irA o povo? Es1e. sem diivida. vai de 
mal a pior. 

Como vivemo• em uma comunidade de: naçõea niio i 
de5propo5ital tecermos comparBÇÜai. O Japio i: um pais 
com uma superftcie iguallquela do E!.tado de Sio Pau
lo. Apenas um terço da Area japonaa t aprovc:itAvel. 
pois os outros dois terço• sl.o montanhoSOA. Como 6 que 
o Japl.o em apaco tio ex(Juo, aupef"P')voado, pois con
r..-cntra maia de cem milhl'Jes em uma Arca redulida, repi
to, como 6 po11lvel ao Japio ter um Produto Nacional 
Bruto IUperior lquele da Unilo Sovi~ica. que alhn de 
ni.o ser um pafs suhde5CI1volvido tem uma populaçio 
quase trh vezes maior do que a japonesa e po51ui um ter
ritório mais de seuenta veze11 maior que o território ja
poni:s? Nlo hl milqre. 

O fato t que os japoneses cnlenderam que a principal 
riqueza de uma nacio do seus recunos human01. O la
pilo 16 poderia atil'l(!ir tais raultados por um intenso in
vatimenlo em seus recurso• humanoa. Cada trabalhador 
japonês se considera co-responsAvel pelo desempenho e
c:on6mic:o de seu pala. As elites japonesas fazem uma ex· 
c:elenle administraçio de seus recur101 humanos. 

Um oulro exemplo mais pr61.imo de n6s: umpafslati
no. a França. AG .... ~~~. em aniao de MArio 
de Almeida. publicou que a apic:ultura francesa tem 
uma produçi.o bruta que supera a cifra de 52 bilh6es de 
d61ara. E que o valor da produçlo asrfcola braoilara al
cança apenas 40 bilh~n do d61ara. 

Sr. Presidente, Sn. Senadores. tais dados aio de estar
recer. A França tem a superficie 15(quinze) vezes menor 
que a do Brasil. Se o Brasil tivse uma produçlo llrfco
la proporcional 11 francesa. poderfamos produzir o aufi
ciente para alimentar 850 milhões de pCMOal. Nio hA 
d6vida que o Brasil ji tem um 1'87oêvel parque indus
trial. 

Mas o setor em que poderlamns ter vantqem compa
rativa em relaclo a oulrus palses, no momento, 6 na agri
cullura. Com seriedade. repito. senhores, com seriedade 
poderemos desenvolver nosso potencial asricola em tal 
CRcat.la que poderemos superalimentar nO!IAI. populaçio e 
produzir enormes exc:edente5 export6vei1. Por que isto 
ni.o 6 feiiO? Por que a maior parte da populaçio brasilei
ra i: abandonada a um destino cruel, obripda l prAtica 
de 111que5 e ou1ro5 vandalismos? H fi pou..::o um ministro 
do atual aoverna diue que a fome do Norde1te poder6 o 
ano vindouro vitimar tris milhl»a de pe!iiOal. e uma ... 
..::ula de brutalidade que nem a suerra enlre o I ri e o Ira
que, que j6 dura mais de trà anos. produil:iu. Ter i ai
suem declarado suerra 10 povo brBAileiro? Por que o 
Ministro Delnm Netto nio inclui em sua asenda de 
grande5 viagens ao exlcriur visitas llls frentes de trabalho 
norde5tinas? Serfl. que: isto nio tem relevo no planeja
mento do Ouvemo? 

Faço um apelo ao5 Sn;. para que ni1o considerem tais 
assuntos denlro de uma ótica polltic:o-partidliria. Os 
problemas que aftigem u povo brasileiro, de urdem 
poiiiK:o-inslitucional e de ordem sócio-económica só pu
dem ~er n:solvidos em uma empreitada suprapartid6ria. 
E que o5 dehate5 transbordem os limita dos parlamen
tos e al..::an..::em 10do5 os setores e Kgmento!' da &OCieda
do:. 

Creio que: 1al pacto social IÓ pxlerli. re5ulta. da 
con\·ocac:ão de uma As!ilmbl6ia r--;:acianal Con5tituinte 
li\'I'C e lllbc:rana. 

Corporifid-lu ~on..:omilantc:mente com eleições 
direta1 para Praidincia da Repllblica e convocaçio da 
Consliluintc: romo d melhor furma de: ~~erar todo,; 01 
casui~~omos prc:senlc:s e do pas5ado. Ião n~ivo!', quanto 
inde~ejãvei5, 6 a salda mais acartada. 
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O partido do Governo c: os parlidos de Oposiclo teria 
que: acordar no duplo aentido, de fonna a romper as 
amurras que impedem uma soluçio para a arava crise 
nacional. Sem ••prurropr" e sem ""tampar". 

O Brasil nilo 6 viãvcl a não Rr que todos 01 brasileiro5 
sejam rc111tilufdos aos plenos direitos de cidadania. Os 
melhores auspícios de nosso futuro se concretizaria 
como um e~forço de todos os brasileiros. de lodos os 
partidos, setures e segmentos nacionais. Cabe à 
!iOCiedade brusiieira a comprc:end.o de que o futuro do 
Bru1il r.."'itli mais nu tendas de trabalho no e11.mpo e nas 
cidades do que em conciliAbulos intelectuais em 
ambientes refriserados. A hora chesou e a verdade 6 
csla: planejar 6 preciso, prevenir 6 imperativo. 

f.ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muiln bem!) 

O SR. PRESIDE!IITE (lenoir Vars••>- Concedo • 
pulavra ao nobre Senador Man:o Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o 
sc:suinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

No momento em que a qropec:uiria bruileira mais 
uma vez a1sume parcela sisnificativa de respon11bilidade 
pela solucilo de alauns dos mais arava problemas 
nacionais. quais sejam. o da inOaçio que corrói 
inapelavelmente o resultado do trabalho de milhaes de 
brasileiros e o do desequilfbrio du conto ellternas. c-ujos 
efeito1 restrinsem a capacidade de açlo do Pais e fazem
no oonviver com forte rec:esslo, parece-me mais que 
oportuno voltar a insistir na importincia do papel que 
pude desempenhar a qricultura. 

Permitam-me reiterar o que tenho dito aqui meamo 
nr..osta Ca!l8: nio me lembro de nenhuma outra ocasilo 
em que o Brasil necessite, tio de5Ciperadamente, de bou 
colheita5 asricolas: os preços dos alimentos. apól trà 
anos de comportamenlo moderado, situando-se em 
m6dia aquém das taxas de: innaçlo. dlo asora sinais de 
ro.::u~raçio: por sua VIl as necessidade~ cambiais 
exigeni, a curtíssimo prazo. obtençio de superbits 
comel't'iais e substituiçio de importaçi.l) de produtos 
q:ricola5. 

1:. bom reafirmar a crença, que tenho, nas 
polencialidades do meio rural brasileiro, na capacidade 
empreendedora, na criatividade e denodo do .homem do 
camptJ. Só as1im pode-se ex.plicar a pujança que a 
aaropeculhia nacional tem mostrado através dos 
tempos, permitindo o surgimento dessa srande 
civilizaçio que estamos construindo: pois foi 
prepunderanlemente coin riquca gerada no campo que 
implantamos grande parte do parque industrial que hoje 
possuímos: a infra-eltrutura econõmica - de 
lransportes. energia, comunicações - iniciou-se: em 
funçiu da5 necessidades do meio rural, com recunos 
nele gerado1; e, rC51alvada5 eventuais crises conjunturais. 
s:eralmc:nte ligadas a fatores clim6ticos. a asropecu6ria 
sernprc foi ca.pa1 de atender lll demanda por alimentos e 
mat6rius-primWI. al&n de a51Cgurar exportaçõc5 que 
saranliram a maior pane: da5 necessidades de: di\·isas. 

Todavia. para fazer justiça a quantos trabalham no 
campa. deve-se rcx:onhc:c.-cr que nem ~emprc: o conjunto 
da economia brasileira tem oferecido à qropecuêria 
oonlrapartida c:urrespondenLe a seu e~forço. O setor 
sofre continuada deterioração dos prc:ço5 relalivos, em 
favar do1 segmentos industriais do quais adquire 
insumolli; só raramente: henefil!ia-se efetivamenLe das 
ele\·3~'5 dos prec:os internacionais dos bens que 
c:Ap,,rta: c:. na maior parcela des!i.e5 produtos destinado5 
aa mercadiJ e'uerna. sofre confiscos cambiais que lhe 
retiram. às veu:s com sobraa, os subsfdios que lhe: sio 
oferec:ido-; na credilo rural. 
~o enlunlo, o mal entendimento das condiçckos em 

que: SI: pNCU55il a pmdudo asropecu6ria no Bra5il 
penniliu que :se cr.stalilasse a crença de que u setor seria 
'l'onemenle 5Uh5idiado pelo conjunto da economia. Na 
realidade freqCJentc:menlc: aconla:e o opnslo: o que a 
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agrupecuâria vem recebendo, via subsldios ao crtdito, 
costuma acr na realidade bem menor do que os recunos 
que &ransfere aos demais Htorcs atravta das aobretaxas 
is uponações do seus produtos o da carp do tributos o 
contribuiç&:s parafiscais. 

Um exame mais acurado do financiamento das 
ativkladeli agropecuArias brasileiras, que se faz em 
1111nde medida atravC:s do cr6dito oferecido pelas 
instituições bancArias e, dentre atas, sobretudo pelo 
Banco do Brasil, 6 de arande valia para entender-ae o que 
de fato ocone no actor. 

A hist6ria do crlldito rural conslana, 
indi&euti\'Cimenu:, o advento da CREAI- Cartaira de 
Cr6dito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil -
c:riada Jk)F lei em 19l7 e implantada em 1939, como o 
marco do financiamento rural em bases abransentes, em 
nosso Pais. 

Há I'CJÍSLro& de imporLanles iniciativas anteriores, 
conquanto isolada5 ou ipisi'\dic11. N'e5se sentido, 
assinalem-se: o financiamento . para exploração de 
ensenhos de aç6car. em Pernambuco, A 6poca da invalii.O 
ba.tava: os cmpri-stimos concedidos pelo Banco do 
Brasil. durante a pc::rmanen.:ia da Famllia Real cm nosso 
Pais, no primeiro quartel do s6culo XIX; as diversas 
medida5 tomadas em torno do caR:. que por 1ua 
importância c pioneirismo terminaram por con1tituir-1C 
em verdadeiro aprcndilB.do institucional. daq:u11ndo 
em providtn.;ia mais ampla que levou d 
institucionali1.ação da CR EAI. 

O aspecto mais relevante a observar neste an:o 
"histõri..:o que se projetu dos primórdios da CREAI aos 
no!i50s dias 6 a evolução da1 rontn e usos dos recur101 
linam.:eii'05 pusloS A sua disposição. 

Verifica-se que," não obstante o enorme avanço na 
coherlura- em 1941 registram--se 11.607. evoluindo o 
total para 2.604.090 operações (inclufdas agricultura e 
pecuária) em 191S2, em Ioda a rede bancAria - a 
instabilidade de ro"ntes e a escassez intermitente de 
recur!I05 que sempre atormentou, em maior ou menor 
inlen~~oidadc, diriscntes sovcrnamentais e tomadores 
de!õ!IB modalidade de cridito apecializado. 

A5 ronle5 alistadas no advento e nos anos 
subseqUentes da CREAI eram a aplicaçio, pelos 
Institutos de Previdtncia. de IS" de seus Fundos nos 
hõnu1 da Carlcira, 05 depósitos judiciais e os depósitos 
de gar.mtia de exe.:w;ilu de contratos lirmad01 pelas 
empraas que cxplorM\"ilm serviÇOI pllblicos. 

Sabe-1e que, mesmo considerando o lento 
desen\·olvimenlu da Carteira cm seu inicio, as Fontes 
especificadas jamai1 supriram o Banco do Brasil de 
recursos em nfvcis necc:5sArios ao atendimento da 
demanda. Dai o Fato de ter-se Feito provislo, 
correntemente, de di1ponibilidades próprias do Banco e 
dos saldos da carleira de rcdesconlos. 

A rerorma substancial introdu.r:ida no reaulamento da 
CR.EAI. em 19S2, acrescentou-lhe algumu Fontes e 
inslitucionalizou outras das quais o estabelecimento ji 
vinha-se valendo. 

Com a introduçilo do sistema de taxas mllltiplas de 
coimbio, em 1953, para operações do eomtrcio uterior e 
a con~Cqüente instituiçlo do regime de "'Agias e 
bonificações". deltinaram.o&e A CREAI Ridos obtidos 
com licença pr6viu de importaçc}es. que obripvam ll 
aquisiçlo de "promessa de venda de cãmbio". Com eua 
poUtica o Governo gerou. durante um perfodo 
nzoavclmente lonso. fonte de recursos que ensejava 
ponderdvel provisio para atendimento dos 
linanciamL"IIIOs rurais. 

Ao longo desses aftDI. a qricultura e as aportaç6cs 
foram pralmente penalizadas por uma pletora de pollti· 
cas voltadas para promover a aubstituiçio de impor
taç6es. Uma tua de cimbio 10brevalorizada para 11 cx
portac;&s,, quue todas provenientes da aaricultura, pra
VI uma direrença que era absorvida pelo ••fundo de Aaius 
e honir~·-. que por sua vez proporcionava recursos 
Uquidos, como uma apkic de retomo compensatório ao 
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&etor. para o orçamento da CREAI, em valorea cerca de 
trh vczea IUperiores BOI recunos provenientes de suas 
Fontes espccfficas. 

A primeira metade da dkada de 60 wia mareada por 
dois fat01 que mudariam profundamente •• quadro: 
logo diC inicio, a e~r.tinçlo progresaiya do sistema de tBII.as 
m61tiplus de cimhio: a scauir. em 1964. a criaçl.o do 
Banco Central do Brasil. 

O suno inOacionArio registrado l 6poca, 10mado lls 
modificaçltes na estrutura de fontes, acrou o renõmeno 
de derasaaem entre as taxu nais dOA ernprf:ltimo& e as 
tuas de innac:lo. impedindo conseqUentemente a re
composiçlo dos fundos do crlxlito datinadm • asricul
tura. 

De wm ou de outro modo, paio fato de ficar submetido 
a disposições da politica monetiria, com maior ou me
nor inten5idade, esta tem aido a história errllica do cri
dito rural nas 61timas dtcadu. 

Às veza aliviado. CDIJIO todas as demais rubricas, por 
rontes tempori.rias que se abripm no Orçamento Mane· 
tArio- a exemplo dos imposto11obre operaçt. de cri
dito e 1obre u importações-. os n6mci'OI mais recentes 
indicam que nem mamo a llincera disposiçio do GOYa"· 
no Federal de poupar o setor qropccuflrio tem evitado o 
decllnio da oFerta setorial de cridito, em term01 reais. 

A1sim t que. no triCnio 1980-82, houve diminuiçio 
real de 6'1 no total do cm:lito agrícola e de 31'1t no cridi
to pec:uirio. Apenas a modalidade de custeio asrlcola a
prCKntou variaçio nral positiva, em modesto• 211- nlo 
ohtante toda a enrase colocada pelo Governo no finan
ciamenlo dircto • produçio. 

A questão toda, .... ai!He, docorrc da .,bordinaçlo 
do crf:dito rural b constriçôa da pollliw monetAriL 
Sem fontes de financiamento estiveis. nio-innacion6riu 
e previ!d'veis. o crf:dito rural fica 10jcito a tratamento re
sidual, dependente do Orçamento Monet4rio, como o· 
corre com todas as dape&as nio ftnanciada1 adequada· 
mente pelo Orçamento Fiscal da U nilo. 

Essa prAtica tem levado a visfveia constraqimcntos de 
politica econõmica. Por um lado, o volume atualmente 
deslinado aos p.1tos com polh.ica1 de apoio ao setor ru
ral excedem de muito as pos1ihilidades du atuais fontes, 
mesmo com o c:oncuno expressivo do sistema bancAria 
privado. 

Fica o Governo, portanto, sujeito a tris mecanism01 
bli1ic:us de financiamento dos recun01 para c:rklito rural 
- al~m da mobilizado j6 tradicional das di!lponibilida
delii do Bança do Brasil e, agora. por força de medidas re
centel, das exigibilidades compulsórias do sistema ban
cârío privado (banco5 comerciais e de investimento): 11 
lransrerCnciaa do Orçamento Fiscal. 01 recursos auferi· 
d05 da expando da divida pllblica interna e a emisslo 
primAria de moeda. 

Sas transfeRncias fiscais imp6e-se Gnua elevado ao 
Orçamento da U niio, concorrendo com sutos em rubri
cas de alta ~~ensibilidade social, altm de eventualmente 
tornarem-se reccasivas para determinados RlOI"CI econõ
mico5. de vez que se lança mio. sistematicamente, de 
'-"Urtes nos investimentos. Hk evidincias de que essas 
transferincias jA montariam a I~ do Orçamento Fiscal, 
um pe10 ICD1 d6vida expressivo, r nio parece ser eue o 
caminho mail nc:ional para a dnejada e IIC4:CIIAria fusin 
dos orçamento• federais numa 6nica peça, com todas as 
dnpcsas, inclusive aubsfdios, consignadas de forma 
expirei ta. 

O recurso • expando da divida p6blial interna dê. si
nais inequfvoC05 de emustio, inicialmente pelo giro vo
raz da própria dfvida, que deixa margens cdguaa de a
propriaçlo liquida e. ademaia di110, porque a insisthcia 
na utili.r:açio intensiva desse mecanismo leva a inevitAvel 
hiperaquecimento das taxas de juros de mercado, com 
todo aa c:unsequencias malholas que deJte fato advim. 

A Clltima das tril mÕdalidade1, a providinc:ia ciA•ica 
do financiamento pela npanslo da b811e monetiria, com 
emisslo primAria de moeda, 1: medida de efeito inftacio-
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nirio dircto, e. carwnente. de c:ariter reareuivo. em que 
peAe cena corrente do opinilo argumentar que o aapecto 
r~~rcuivo pode Hr IUbatancialmente neutralizado quan
do os rec:uraos 1io destinados a diminuir. cm llrmot 
reais. 01 precoa dos produtos de alimentaçlo. 

Contudo. essa alternativa de financiamento mli osten
sivamente estrangulada. dado o aforço concentrado na 
reduçil.o do dMicit p6hlic:o, por motivos de politica inter
na c de compromiasos internacionais. 

Ao final, conclui .. IC que cerca de 80J:, d01 atipàldioa 
dirisidos ao cr6dilo rural, awalmentc, provim de rubrica 
do Orçamento Monot!rio. 

De tudo i110 pode-se afirmar que a pol(tica de crklito 
ruraL independentemente dos m6ritos e limitaç&a 
intr(niCCBI. exterioriza evidin'"iaa de deqastc. ~ mister 
reconhecer que as rormas de financiamento at6 qon1 a
dotadas jA nio atendem is nec:oooidadoa doo asropacua
ristas. cm particular, da economia bruileira em aeral e 
da sociedade como um todo. 

Nio atendem •o• qropecuaristaa porque 01 beneR
ciOI conc:edidos via subsidio ao cridito lilo in•ufic:ientea 
para compensar a deterioraçio dos preços relativos do 
actor. Ademais, todos admitem que tais •baldios nilo 
poderio permanecer. pelo menos na natureza e volume 
que conhecemos em p8518do recente. 

Niio preenchem u necessidades aJobals da economia, 
porque incarazes de evitar intermitenta ftutuações do 
mercado de ben1 •Bropec:u.irioa, IUbmetido a altos e bai· 
x01 de orerta e demanda. numa ciclotimia que nlo per
mite tranqUilidade quantn ao ahastecimen.to. de um la
do, e quanto •justa remuneraçlo da produçlo. de outro. 

Nlo satisfazem ao conjunto da aoc:iedade porque nlo 
ensejam que as inea6.veia potencialidada da qropo
cuflria bruileira convertam-IC em beneRcio de todos, de 
molde a atingir u camadas inreriorea de renda. ainda 
condenadas ao subconsumo. 

r: preciso, pois. conhecendo os problemas exiltentes, 
adotar providencias tendentes a lllperA-Ios. Entre elas. 
cumpre destacar: 

a) i preciso deter a atual prAtica de racionamento 
quantitativo, que atingiu limites alán doa quais nio ac 
pode pUNir ~em abandono da cautela e do bom .aso: 
no11 61timos anos vem declinando, cm termoa reais, o a
parle de recursos linancei.ros ao IClOr: aqundo os pro
re~~osores Paulo Rabello e Ivan w edekin, em ICU trabalho 
"'Diretri7.C5 para uma polfticaagrl'cola na dtcada de 80", 
entre 1977 c 1982 o 1aldo dos emrrhtimoa rurala 
reduziu-1e em torno de SQII. - vale dizer que 01 qricul: 
toi"C5, me5mo convivendo com conjuntura adversa de 
preçDfi, em poucos anos pagaram metade de sua divida: 

•> com as devidas cautelaa. hA que se rever a utili· 
zaçl.o do crtdito rural subsidiado como principal instru
mento de politica agrúia, prAtica portadora de malu 
conPnito5 que prec:iaam IICI' removidos: se illo i verda
deiro, porbn, nlo o~ menos que a remoçlo pura e sim
ples do aubsldio, ou mamo a diminuiçl.o d01 recunoa 
destinados ao a~dilO rural, em tcrmoa reais - como jA 
vem ocorrendo- poderA ter conaeqlll:ncias económicas 
c 10ciais maisarave~ que a disrunçlo que se procura u
nar; hA que atentar, tamh~m, para as conseqU~nciu ad· 
versas que re~ultariam, em diFerentes planoa. de uma 
transferfncia pura e aimplcs de custos financcirDR para 01 

preços linais, sem adequadu politicas de suprimento e 
preços de insumos e de mecanismos consistentca de aqui
siçilu e estucagem da produçlo para rea:ulaçlo do merca
do; 

e) corrigir a desigualdade na distribuiçio dos n:cur101 
do crklito rural entre diferentes rcsiOn e. mamo intra
resionalmente. entre culturas divenas; tal pritica 
provoca exca&iva preuilo doi asricultore& melhor 
aquinhoados com linanciamentol sobre o mercado de 
insumos: estes, tendo seu• preço• elevados pelo 
aquecimento da demanda, tornam·se menoa ac:eufveis 
aos demais produtores - fato que explica, por ucmplo, 
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o crcscimentl) in!iati5fatório, porque aquL"m do aumento 
populucional, de dinrsa5 culturas destinadas ao 
mel\:ado intern1l; 

d) bu,;!:ar formas de melhor distribuir as 
ro;p~.m .. abilidade~ pelo ..::rédito rural entre o conjunto das 
in:~otituiçiies buncârius pllblica'i e privadas; apa.ar da 
cr.ek.-ente partil:ipação dos bancos particulares no 
finunciumento das atividade5 rurais, ~ ainda muito 
ele\ ada a porc:entascm do crtdito a CHI'JO do Ban"'('l do 
Br.J~~oil~ ishJ signir•ca. obviamente, que se utili"..:am 
pn:dommuntementc as re5CrYiUI monelárias, que Re 

baseiam fundamentalmente em emi:i!ião primária de 
m~oledu - fato que est.ã u merecer completa elucidação 
"iUURll) a sua real implicação sobre o processo 
inllacioniirio. 

Ali:m disso, de fonna concertada com os demai5 
instrumentos de politica agrlcola e agrtria. o cr&lito 
rur • .d d~e levar em CC~nta os seguintes aspec101, 
cumulutivamentC' ou não com outras medidas: 

a) competitividade dos preços dw produtos de 
exponação no mercad,, internacional: 

b) minimi7açlo de connito entre ahutecimento 
interno e exportaçilo; 

e) custo!<o reai-; reluth··us dc:c:linante5, objetivando 
eApunsão c~ente da drmunda interna; 

d) adC'~o~uudo pcrlilhamento do balanço de oferta. e 
demanda, de modo a prevenir tanto os efeitos 
indesc:jdveis da ac:as5CI. quanto as pi"CiiSÕCI re~ultantes de 
exCâiC'nles volumo50s eventualmmtr 11cumulados em 
5ilfra5 SU!o.""eS'!il\"aS. 

Sr. Praidente. Sn. Senadores: 
Con5talae,'Õc:5 como as que apresentamos ati aqui, 

com respeito aos prohlemas L"Om que se debate o 
Jinanciarnento do setor rural. permitem que se visuali7.e 
qu:rdro prelo)cupunte, comuituindo-se numa das 
principuis di5func;ões da agrupccuiria do Pais. 1::': isto ni.u 
pode: ser obsc:urec:ido,IK."qUC'r, pelo Cxito que o Brasil tem 
oblido, quC"brando SUL"CSSivamente n:l!orde5 de s.afra. 
graças à pronta resposta que os produtores oferecem aos 
e-stimulo:~~~ do mercado, bem como 110 apoio 
go\-ernumental. 

Cumpre :~~~uhlinhar. poRm, que nilo pretendo pusnar 
pel;r c:liminaçilu dos suh5idios ao .:Rdito rural, pura e 
1imple5rnente, liiObretudo nu caso de empreendimentos 
lo!!ulizados no None e no Nordesle; muito menos desejo 
negur a evictenciu de que, pelo men01, os Jinam.iamentos 
suhsidiados representam apoio importante ê. atividade 
iiJropaliitoril, que deles nilu prescindini enquanto uutra5 
fonte5 não puderem sarantir-lhe recursos suficientes e 
oportunos. 

O que, porim. nio 11c: pode esquecer 6 que repi'CiiCnta 
grne distorç.Ao atribuir ao crtdito subsidiado papel tio 
de!lltacado, como vem acontecendo, no apoio A 
agropecu:i.ria. Na realidade e5te instrumento- e outros 
como a10 polltiCil5 de arma~nasem. Pe5Liui~a, assilithcia 
t~nicu e extcnRilo rural - i impurtanlis~~oimo, ma5 nilo 
pode SC'r superc:!iitimado: soluçlo definitiva para os 
prohlem:r:~~~ do selar rural ter:i de incluir, também, 
medida5 tendente-s hil!iiicamente a oferecer preços 
remuneradores ao aaricultor, que poderA.. a11sim, reduzir 
a nc:es5iva dependCncia ao5 empliltimos subsidiadu1. 

Re55alvc-5e, portm, mais umu vez. que eS5C5 preçolii, 
para efetivamente recompensarem o homC'm do campo. 
deverl.o, no caso de muitm prcxiutas, atinair nfveis qur 
o!ll tornarilo ina~o:essfvci5 a v;bta:~~~ pan:elas da sociedade, 
que ,;e -=ncontram relqadas ao 5uhconsumo. Isto 
5i(l:nifil!a. pui'!i, que 11oluçlo definitiva para a 
agropecuá.riu há de pas~~oiJr, nccC'ssariamente, pela 
correç.!lo dus iniqtlidades 50ciais que ainda acometem a 
Sac;ilo bra11ileira. 

Só assim 5eri possível ultrapas11ar, permitam-me 
repetir, u aparente impasse do sctor aaropecuãrio. 
Porque tentá-lu ao custo de agravar os problema sociais 
que jA se nolumam seria inalZila\vel para uma naçlo que 
)'retende, C evidente, C'nrrigir ICUS problemlll CC:ODÕmiCOS 
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e rccn ... "elar o pN!!C'SSO de crelidmento, mas s6 admite 
fa1ê-lo de maneira socialmente justa. 

F.ru o que eu tinha a diter. Sr. Presidente. {Muito 
hem:1 

O SR. PRt:SIDENTE (Lenoir Varsasl - Nilo hi 
mail<~ oradores in5Crito5. 

Sada mai5 havendo 11 tratar, vou encerrar a 5e55ilo, 
de,rgnundu para a extraordinária das IH horas c 30 
minulo!<o, anteriormente·convocada, a quinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

DiKussilo. em turno dni~o."U, da redaçlo final (oferC'\.ida 
pela Comia.silo do Distrito Federal em aeu Parecer n• 
1.047. de 198ll. du Projeto de Lei do Senado n• 220. de 
19Kl, que aprova o Orçamento Plurianual de 
ln.,.estimentOI dlo) Distrito Federal para o tri~nio 
)qijolí19K6. 

-2-

Di!<oi!Us!roilo. em turno llni ... ,, da redaçilo final (oferecida 
pelor ComiJSdu do Distrito Federal cm seu Parecer n9 

l.OJS. de 198ll. du Projeto de Lei do Senado n• 221. de 
1983-DF. que estima a RC\.-eita e fiu a Despesa do 
Distrito Federal pura o ex.ercfcio finanL"Ciro de 1984. 

-3-

Diseuua,,, em turno íiniro, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 112. de 1981 (n• 6.784/82, na Calia de 
ori1em), de iniciativa do Senhllr Presidente da 
República. que concede pen!lil,, esrecial a Augusto 
Bento Cirino e di\ outras pmvidi:nciWi, tendo 

- PAR~.CER. sob n' l.OJJ. de 1983. da Comi,.lu 
- de fiulpl, favor.i\·el. com emenda que apresenta 

de nY 1-CF. 

O SR. PRESlDESTE (lcnoir Varg"'l - ~:lotA 
en"rrada a seWo. 

tl.eramu-se a ·"•·'sàn ds 18 honu e 20 minuro.'f.l 

Ata da 119• Sessão, 
em l9 de novembro de 1983 
I• Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 
- EXTRAORDINÁRIA -

Prt!sidincia do Sr. Moaqr Da/la 

AS IR HORAS f." JO M/NL'TOS. ACHAM·Sii 
PRf.:~f.".\'TES OS SRS. SE."I/ADORES: 

Jri!ll (.'~lia - Mário Maia - Euni" Michiles -
Raimundo Parente - Claudionur Roriz - Galvio 
M udesto - Odacir Soares - Alo)' aio Chaves -Gabriel 
Jlermes - Hélio Gueii'Oii - Alexandre C'u,ta - Joio 
Ca5telo - Albc:no Silva - llelvfdio Nunes - Joio 
Luhn - Ahnir Pinto - Jo!il6 Lin5- Carlos Alberto
l)inurte Muri1 - liumberlo Lucena - Milton Cabral 
- .1\derbul Jurema -Cid Sampaio- Marco Maciei
Guilherme P.o~lmeira - Joilo Lücio - luiz Cavalcante 
- Albano Franco - luuri"·al Bapti5ta - Passos Põno 
- Lomanhl Júnior - Luiz \'ianu - Joio Calmon -
Jo~ lgn:ido Ferreira - Mua~o.-yr Dalla - Amaral 
Peixoto - Roberto Sa.turnino - Itamar Franco -
Murilo Budaró- ,\Jfredo Campos- Amaral Furlan
Fernando Henrique Cardoso - Severo Gumes -
lknedito Ferreira - Henrique Suntillo - Derval de 
Paiva - Gastão Müller - Robeno Campos - Josf: 
Fru,.:lli - Saldanha Dcui - Affonsu Camarao -
!::::Mas Faria - Jorae Bornhauaen - Lc:noir Vargus -
PC'dro Simon - Ck1avio Cardoso. 
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O SR. PRESIDEl'ITE (Moacyr Dallal - A lista de 
pn."Sençu acu511 o comparecimento de S6 Srs. Senadores. 
Ha~ndu níimero regimental, declaro aherta a IWilo. 

S..'h u protQ;ilo de lleu!il inidum01 n01101 trabalhos. 
Sr. IY-Sc:\•n:lürio proL"CdLTá ii leitura do EKpedicnte. 

f. lido o sc:suinte 

-=: lido o sesuinte 

PARECERES 

PARECERES N .. 1.167, 1.11611 e 1.869, DE 1913 

So•re o l'nljeto <le Deereto LeaJolodWI "' 8, <1e 
1913 I"' 1:1&-B, do I!IIZ.("D), .... "oprooo o texto H 
Trotodo de A•lude e coo,.ncio eotre o G..,o_ 
da Repolblla FederoHq do Brull e o c;..,...., do 
Repáblloo .. ~-. CCIIIolaldo om Bn.m., • 9 de 
.....,..Iro de 1982". 

PARECER N• 1.067, DE 1913 
Do c-lllio de Roloçios l!xterlono 

Rolotor: Scoodor Pedro Simon 
A&endcndo ao pm:c'ituado na Constituiçlo Federal 

cm seu urtigo 44, inci,;o I, o Senhor Presidente da 
Repíihlic:1 envia ao CongreMO NaLional. acompanhado 
dr l!xpl'siç;},, de Motivu5 do Senhor Ministro de E-;tado 
da10 Relac;õrs EXteri,,res, o trxtu do Tratado de Amiade 
c (.',,operação en1rc: o Governo da Repdblica Federativa 
do Brasil e o Governo da Repdblica do Equador. 
concluído cm Bra1fliu, a 9 de fevereiro de 1982. 

O ato internacional em puuta. na sua parte 
inlri'Miutt\riu. após ressaltar o propósito doa sisnat!rios 
C'nl fortalecer os fraternos laços de amizade ex.istentes, 
alirmu srr do comum interesse o C~õtabelec:imento de 
rorlr:-i vinculos para a união da Amf=ril!a latina c a55im 
"""ntrihuir pura a solidariedade e intq:rac;lo regionais, 
viu a ampliaçà~, da !!Ooperaçllo palftica, ec:onõmica, 
cnm.:rciul. cultural. cientifica e ticnica, principalmente 
tendo em vilita o dcsenvol\·imento e a cooperaçlu de seu11 
l"l:liJM."Ciivos territórilo)s ama..:óniL"Oiii. 

O Br.l!<oil e o [quador j4 firmaram divcl"lloOs atol como 
o Cunvi:nio Cultural, u de Cooperação no Campo dos 
L:so"' Pacifiet.l5 da Eneraia Atdmica e o de lnterc:imbio 
Cultur1rl e Cientifi ... 'O. 

Conforme re55alta u Senhor Chanceler na Exposiçilo 
de Moti\·oli, '"lratu-5e de documento que, pela 
flcAihilidade r caracteri5tica de acorda - ~o~uadro, visa 11 

liii~~otematizilr a amph1 lirea das rc:laçôa entre os dois 
pai~c=~oo além de estabelecer diretrizc:s bãsic85 de 
cooperação r: prever a inltitucionali.laçr1u. por 
instrumenlll5 complementares. de mecanl1mos própri!JS 
paro~ a conseçuç-d.o dos ohjetivos nele fixados"'. 

,\nali!ililndo dC'talhadamente o presente ato 
internacional. verilicamos que o me5mo rui redig.ido 
Rg:undu a melhor forma e pi"Cl."Cita consagrados pelu 
Din:itu lnterm:tciunill Pdhli.:o. respeitada a soberania 
jurfdica de cada pane c observado o principio de 
recirn,cidude de tratamento e de naçio mais ravorrcida. 

l)e no~su parle, nada encontramos que pa55a ser posto 
ao tratado oru cm exame por e5ta Comisliio. ri7Aa por 
que opinumo5 pela 5ua aprovaçl.o na forma do Projeto 
de Decreto lL'Iillali\"a n' 8. de IIJHJ. 

Sala da Cumi1sàu, 24 de agosto de 1983. - Llllz 
VIana, Presidente - Pedro Simon, Relator - Marco 
Moolel- Soldoala Denl- Lomuro Jdolor- Amonol 
Pelxolo - Nol101 C:omolro - Loorl•ol llopHIIII - Joio 
C'al111011 - Roberto CU'Ipos - Itamar •'"raHO, com 
re!l.triçües. 

PARECER )1;9 1.1168, DE 1983 

Doe--•-~~ 

Rolotor: Sooodor Gobrlel Hermeo 
O teJLto do Tr11tado de Amizade e Cooperaçl.o entre o 

Governo da Repíiblica. Federativa do Brasil e o Governo 
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da República do Equador conclu(do em Brasllia a 9 de 
Fevereiro de 1982 Foi encaminhado ao Congreuo 
t-;a~o.ional, pelo Senhor Presidente da Repllblica, cm 
cumprimento ao disposto no an. 44. inciso I, da 
Cnn~tituiçiio Federal. 

F: um documento de cina" artig'•· precedido de uma 
dedaraçàu de intenÇÕL"5 que assinala a coincidencia de 
ohjeliviJS entre &5 Panes Contratantes. Sua redaçilo 
ubc~C\."f' aos padrões u,;uaiR nn1 documento5 con.Cneres 
e Rua finalidade principal, nos k.-nnos de seu anigo 1•.1: a 
c:oncardáncia dos pa(SL."S cuntratantc:5 ''em instaurar e 
aperFeiçoar mecaninos de entendimento e coopera~iiO 
subre aMuntol de inlerc:SIIe eomum, tanto no plano 
bilaler-.al como regional e mullilaleral''. 

Na ,;ua F.xposic;ilo de MolivOJ ao Senhor Presidente da 
Repllblica, o Senhor Ministro da5 RelaÇ\}es Exteriores, 
entre outras consideraçôes, observou que con5iderada ''a 
crc5C'C'nU: impon:incia do papel que a AmalÕnia deve 
desempenhar como elemento de união entre 01 países 
que a int~o.·v.rum e oomo purte rocal de um vuto pi'OL'"e5so 
de ~o.'Ooperaçil.o'', 10b a ~gide do TraLado de Cooperac;io 
Ama.~:õnica, o Tratado de Amizade e Cooperação Brasil
f..quador aJnsigna a da:is.ilo das Partes Contratantes de 
outorsur prioridade à execução de .. prujetos econômicos 
de importüncia para a11 relações bilaterais c 
multiluter-Jis, ~o.-omo aqueles relacionados com a infra
e"itruturu, comrlcmentaçilo industrial e proaramas de 
in ... erscles mútuas". 

Re!i!oallõl. ainda, a l!xposiçllo de Molivos citada, que o 
Tratado lambem prev! "aperrei~i<Jamento dos meios de 
tran!loP'"ne entre os dois países"; ''Cooperaçio técnica e 
inlercãmbio cultural, cienUrico e tecnológico": 
••realizaçilo de estudos e programas de L'OOperaçlo em 
lodos os campos para promover o desenvol~imentu e a 
cansernção de seus respcc:tivos territórios amaz6nicos"'. 

A ma1eria teve tranqUila tramitaçilo na Câmara, de 
maiu de 82 a junho de 8J. 

A Comil&ão de Relações Exteriores do Senado, 
apro\'ilndo parecer do eminente Senador Pedro Simon, 
em :!4 de 118'JSio corrente, manirestou-se pela aprovação 
dn Tratado, na rorma do Projeto de Decreto Lesislati~o 
n• R, de 1983. 

Do ãnaulo de anAlise dc:5la Comissão de Economia, o 
aperrei~w"Oa.mentu dos ma:anismos de intercãmbio e a 
abertura de novo5 canais viabili1.adores de um 
e~treitamcnlu de rclaçôt.-s cconõini'-'115 entre o Brasil c a 
República do Equudur - com a qual não temos 
rNnteira terre5tre L'OmUm - deve ser vi5tO COm 
uph1U505. Hã diferente5 pontos de L'Omplcmentaridade 
e~o.-onõmicu entre os dois países- inclusive o petróleo, de 
que u Equador tem hoje excedentes ICJI.portlvci5, c a 
pnldução industrial brasileira que precisu com urpncia 
de novos mercados, para manter seu ritmo de 
crc5Cimcnlo. Acre&:enlc-!iC a isso a çircunstincia de o 
Equador ser também um pais ~um pane do território na 
bada amazÕniL'11, justinc:ando-se plenamente 0 earorço 
comum que o Tratado previ: para a valurizaçio da 
imensa região, de grande interesK econõmico e politico 
para o Brasil, como ninsuem ignora. 

Opinamos, assim, em face: do exposto, pela aprovaçlo 
do Tratado de Amizade e Coopcraçilo Brasil-Equador 
concluido em Bras11ia, a 9 de revereiro de 1982, na rorma 
du Projeto de Decreto Legislativo n' 8. de 1983. 

Sala das Comis5Õe5, 20 de outubro de 1983. -
RoberiO CIIIIIPOI. Presidente - Gabriel Herme~, Relator 
- Joof Llu - Joio Culelo - JOIII Frqelll - A"""" -· PARECER N• 1.069, DE 19113 

Da C....r.io de Edonclo o Colmra 

Rolotor: - - P<irto 
Nos tenno5 do aniso 44, inci50 I, da Constituiçlo 

Federal, o F.xcelentiflsimo Senhor Presidente da 
Repdblica submele ll: consideraçlo do Conaresso 
Nacional o texto do Tratudo de Amizade: e Cooperac;lo 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) 

entre o Governo da Repdhlica Federativa do Brasil e o 
(iu\"erno da República do Equador, concluldo cm 
Rr-Jflilia u Q de fevereiro de 1982. 

l:m sua Expu1içilu de Moth.·os uo Senhor Presidente 
da Repliblica, o Senhor Ministro de Estado das Rela.Ç'Ões 
f.xterinres di.~: que: 

"Trata-H de documento que. pela nexibilidadc e 
caracterlstica de acordo-quadro, visa a sistematizar 
a umpla érea das rela~;ões entre os doi& paliCS, alán 
de estabela:er dirctrizcs b4si~as de cooperação e 
prever a institucionallzaçio, por instrumentos 
L"'mplemc:ntures, de mcca.nismos própri01 para a 
Cl'D5CCuçào d01 ohjelh·"Oiil nele lixados. 

O rererido Tratado estahele.:e, em seu Artigo 11, 
a cri11çilo de uma Comissilo de Coordenaçilo 
Brasileir&J-Equutoriana, que terA por finalidade 
rortale~o.-er a cooperação entre os dois pala-s, analisar 
e Bl.'Ompunhur o de5en\·uhrimento de assunto5 de 
inleresse mdtuo relathros i politica bilateral, 
regional ou multilateral, c igualmente propor aOJ 
dni5 Governos a111 medidas que julgue pertinentes, 
sobre tudo nos seguintes campos: 

a) projeto5 cconõmicos de importância para as 
reluções bilalerais e multilaterais, como aqueles 
relaci-onados com a inrra-estrutura, 
~omplementaÇI).o industrial e proaramas de 
in ... ersile5 mú.tuas; 

b) inter<:ãmbio comer<:ial .e medidas para 
u,;segurar seu incremento e diversilicaçllo: 

e) arcrreiçoamento do5 meios de tran11pone 
enlre os dois paiRes: 

ti) cooperado tec:nica e intercàmhio cultural, 
cienlilico e tecnológico: 

e) realizaçiio de estudos e proarama5 de 
c:uoperaçãu em todo!io os campos para promover o 
de,.envolvimenlo e a conservaçlo de seus 
n.-specti~as territórios amaZÓnicos. 

Tenda presente a creKCntc importlncia do papel 
que a Ama1ônia deve desempenhar como elemento 
de união entre os palRs que a intea;ram e como 
pnnhJ focal de um vasto proces10 de ~ouperação, 
sob a égide do Tratado de Cooperaçi.o Ama1.6nica, 
o Tratado de Amililde 1 Cooperaçilo consigna a 
de~i5iio das Panes Contratantes de outorsar a mais 
ulta prioridade à execuçâo dos divenos projeto& 
11cimu relacionad01. Constituindo-se, dc:ua ronna, 
em marco signineutivo nas relações Bra5ii·Equador, 
u rderido ato internacional proporcionarll 
elementos para que a cooperação mlltua se 
de!aenvolva e rrutilique de forma hannónica c 
sisl~o.'111thi~o.•a, dentro de entendimento de: boa 
vi.tinhança, em beneRcio do atreitamento dos laços 
que unem os dois palses."' 

A Comissão de Coordenação ser.i composta de uma 
seçAo de cada parte e incorporarA, como aubcomissõcs, 
as Comiaões Mistas Especificas existentes ou que 
venham a ser criada5, podendo, albn di110, atabeleccr 
srupos de trabalho nos campos que considerar 
conveniente. 

As5im, entendemos que o aperreiçoamento doa 
mecanismos de intercãmbio e a maior aproximação nu 
relações econômicas entre o Brasil e o Equador. devem 
ser incc:ntivadoa. c:onslituindo-~e, dasa rorma, cm 
marcos sis:nificativos na5 relações entre 01 doia palscs. 

Trata .. se, com efeito, de medida que proporcionarA 
elemento5 para que a cooperaçlo m6tua H desenvolva e 
frutifique de fonna hannónic:a c sistem.itica. 

Isto po5lO, 11omos ravorivei& ao pre5entc Projeto de 
Decreto Lq;ialativo, por considerA-lo justo c oportuno. 

Sala das Comiuõa, 28 de novembro de 198~.- Joio 
Cal•011. Presidente - 1'111101 Nno, Relator - Ellntee 
Mloldl.:0 - Gatio MUller - Adorhl Jllftlla. 

Novembro del983 

O SR. PRES1D!i<VfE IMOO<yr Dalla)- O Expedien
te lido ~ai A publi~al!;'àu. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1'-Secretãrio. 

P. lido n 5eguinle 

RI!QUUIMENTO N• 171, D!! 19113 

Nos termos do arl. 222 do Regimento Interno. reque
rem05 que. em data a ser oportunamente designada, ~eja 
realizada IC5sio especial destinada a homenapear a me
mória dn ex-Senador Teotónio Vilela. 

Sala das S..sões, 29 de novembro de 1983.-H-• 
18 r-- GoRio Mm.- AloJIIo Cllo._- Hlllo 
Gtoolno- AINrlaSII'" -J.-...,.... Forrolro- D• ............. . 

O SR. PRESID!!N'fE (Moacyr Dalla)- O requeri
mento que vem de ser lido eer.i ojhelo de deliberação a
pUs u Ordem do Dia. n05 termos regimentai5. 

Sobre a mc:su. requerimento,; que vila 5er lidos pelo Sr. 
I•·SL'Cret;:\rio. 

Silo lido5 os seguintes 

REQIJERJMENTO N• 172, DE 1!113 

Requeremos urFncia, nos termos do art. 371, allnea 
.,. .. do Regimento lnlcmo.. para o Orlcio n• S/30, de 
IQ83, do Governador do E5tado do Eliplrilo Santo, soli
~it;~ndo autori1açi1o do Senado para contratar emprélni
mn externo no valor de liSII3.600,000.00 (lme milhões 
e 5Cisccnt05 mil dólare!ll, para o lim que especifica. 

Suh1 da!l Sessõe5. 29 de novembro de 198.3.- HIIIÜer
la t-- Aloyolo o. ... 

REQUERIMEIIITO N• 173, DE 1!113 

Requeremos urgência, na!l termos do an. 371, allnea 
''11" do Regimenlo Interno. para o Projeto de Decreto 
l.qi•lali>"O n• 35. de 1983 r no 1/83. na l'ãmara dOI De
putad05), que aprova o te'to do A cardo de Cooperado 
Cientlrica e Tecnológico entre o Governo da Rcp6blica 
Feder-Jtiva do Brasil e o Governo da Rep6blica Popular 
da Chi nu. celebrado e Beijing. a 2S de março de 1982. 

Sala da• S<IIIÕe5, 29 de novm~bro de 1983.- AI.,.Jo 
a.--H-LIIMoa. 

O SR. PRESID~ (Moacyr Dalla)- 0• rcqueri
meniOJ, que vim de ser lidas, seria votados após a Or
dem do Dia, no1 termos do Rea;imento. 

O Sr. 1•-Sa::retiiriu pro~o.'Cderi l leitura de pan.-a:r en
caminhado ii Mesa. 

E: lido o scsuintc 

PARECER N• 1.1'70, DE 19113 
o.~ .. -. .. 

Rodoclo IM1 ... Plajolo .. 11ooaluclo • 1G8, .. 
Ull3. 

Rol•ar·---

A Comissio apresenta a redaçlo final do Projeto de 
Rnoluçilo nt IOR. de 1983, que suata, no11 termos do an. 
J2 da Con1titui~;io, o5 proce55oa em curso perante o Su
premo Tribunal Federal, contra o Senador FAbio Luce
na. 

Sala das Comisslles, 29 de novembro del983. -Joio 
Lallo, PI'CIIiidente- s.llluba Dlnl, Relator -11'11 C&la ---· . 
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ANEXO AO PARECER N• 1.1170. DE 1983 

................. llallloolllclo ....... 
1!1113. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, 
----:-- Pruidente, 11011 termo• do art. 52, item 
30, dn Reaimemo Interno, JWOmulgo a ~e~uinte 

RESOLUÇAO N• , DE 19113 

-. --· 11a .n.uu c-llldciD Flllo
nl, -....-- .... ,.._ • ..._na.. 
IIIIIF--olloudorfülo._ 

O Senado federal resolve: 
An. 1• São sustad01, nos lermos do art. 32,§ J9, da 

Constituiçlo Federal. os pmee!ims em curso perante o 
Supremo Tribunal Foderol contra o Senador Flbio Lu
cena. 

An. 2• Esta Rnoluçio entra cm visor na data de sua 
puhlicaçlo. 

A rt. J9 Revogam-se as disposic.'Õai em contrArio. 

O SR. PIIISIDENTE (M oacyr Dalla) - A redaçio 
final lida vai l publicaçlo. 

Sobre a mesa, requerimento que vai aer lido pdo Sr. 
1'-Sccretlrio. 

J;: lido e aprovado o aeguinte 

IEQUDIMENTO N• 114, DE 1913 

Nm termos do 11.rt. 356 do Reaimento Interno. requei
ro di11pensa de publicação, para imediata diacuulo e vo
tação, da redaçlo final do Projeto do Rosoluçlo"' 108, 
de 1983, que susta, nos termm do art. 32 da Constituiçio 
Federal, os procea;sos cm cuno perante o Supremo Tri· 
bunal Federal contra o Senador F6bio Lucena. 

Sala das Scs.aos. 29 de novembro de 19113.-H
ID'--o. 

O 811. PRESIDENTE (Muac:yr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata aprec:iaçio da rcdaçlo 
fina11ida antcriormane. 

F..m discussilo a rcdac;lo final. (Pausa.) 
Nio havendo quem queira discuti-la. decla..a encer

rada. 
Em votaçio. 
Os Sn.. Senadora que a aprovam permaneçam senta-

doo. (Pausa.l 
Aprovada. 
O projoLo vai l promuJaaçlo. 

0 SR. PIISIDENTI (Moac:yr Dalla) - Pwa .. o A 

ORDEM DO DIA 

.... t 

(•) Disc::uulo. em turno alnico, da redaçlo final 
(ororocida pelo Comiulo do Distrito fodonll cm 
oou Pa.--r n• 1.047, do 1983), do Projeto de Lei do 
Senado "' 22(), do 1983, que aprova o Orçamento 
Plurianual de lnYCStimentol do Distrito Federal 
para o trihio 1984/1986. 

Em disc:uulo a redaçio final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira diaeuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a diacuuio. a ralaçlo final ~ considerada 

dcfinilivamcnte apnwada, n01termo1 do art. 359 do R• 
aimento Interno. 

O projeto vai I sançlo. 

~ .. ln.! •eh ... ....,rad•en~ .......... .oDCN(Ieclo 
11), dalS-11-13. 

DIAI\10 DO CONGRESSO NACIONAL(Scçio 11) 

O SI. PIESID!!NfE CM-yr Dalla) - lle• Z: 

(•) Discus5lo. em turno dnico, da redaçlo final 
(orerecida pela Comissilo do Distrito federal cm 
oeu Parocor "' 1.035, de 1983), do Projeto de Lei do 
Senado n' 221, de 1983-DF, que estima a Receita c: 
li:u a De5pesa do Distrito Federal para o exercfcio 
financeiro de 1984. 

Em discus5ilo a rcdiÇ'io final. (Pausa.) 
Nio havendo quem queira discuti-la, dcclaro·a encer

rada. 
F.nce:rracht. 11. discullilo, 11. rcdaçilo final i: considerada 

derinitivamcnt.r aprovad11., nos termoa do art.l59 do R.e
limento Interno. 

O projeto vai i\ sançi.o. 

O SR. PRESIDENTE (Moac:yr Dollal - III• 3: 

Discusslio, cm turno 11nico, do Projcw de Lei da 
Cãmara n•ll2, do 1983 I"' 6.784/82, na Caoa do o
ris:cmJ, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
p6bli<:a, que con"-ede pcnsilo c5pecial a Auausto 
Bento Cirino e di oulraJ pro'Vid!ncias. lendo 

PARECER, sob"' I.OJ3, de 1983. da Comissio 
- •l'lllllcll• ravorâvcl, com emenda que apre

oenta de "' I - Cf'. 

Em dhicussão o projeto c a emenda. (Pausa.) 
Nio havendo quem queira di!IC:uti-los. dec:laro-11. cn· 

c:errada. 
Em votaçio o projeto, sem prejurm da emenda. 
Os Sn. Sauu:lores que o aprovam pcrmane.;am aenta

dos. 1Pau5a.) 
Aprovado. 

r: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• I U, DE 1913 

!No t.71W/12. .. c- • OrlptaJ 

Concede pcnsAo especial a Augusto Bento Cirino 
c dà outras providên~ias. 

O Consreuo Nadonal decreta: 
Art. I• r: concedida a Augusto Bento Cirino, filho 

de Josf: Bento Cirino e Maria Jzabc:l do Na~e.imento, 
con•idcrado invAlido em con.scqUi:ncia de exploslo aci
dental de rojlo deiudo por militares do entlo 5' Rl,cm 
local onde fora realindo ex.erclcios de tiro real. cm feve
reiro de 1957, penslo ei)Jc:cial, mcns11.l, equivalente a 
duas vezes o maior sal6.rio mfnimo vJac:nte no PafL 

An. 2• o beneficio institufdo por ata lei 6 ircran ... 
rcrrvel e inacumulivcl com quai~quer rendimc:ntos rece
bidoa doo coFres p6blicoo, lncluoivo ponoio previdcn
~i6ria. reualvado o direito de opçilo, c a:tinauir-ae-6 
~m a morte do bcncftciArio. 

A rt. )r A dc!!pela decorrente desta lei correrA l con
ta de Encurgos Cieraia da Unilo- Rccui'IOIIOb a su· 
pervillio do Minlsttrio da FBHnda. 

Art. 4• ~sta Lei entra cm viJar na data de sua publi
caçiko. 

Art. S• Revoa:am-se as dispo~iç6cll em contrArio. 

O SI. PIESIDE!'ITK (Moac:yr Dalla)- Em votação 
a emenda. 

Os Srs. Sc:nado~s que a aprovam permaneçam ~c:nta
doa. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matiria vai l Comidio do Rodaçio. 

--;;;-;;dlllikl ft11ll HhMe publicul• cm 5urkmcn10 .o DCN tScçlo 
IIJ de 1).11·13. 
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O SI. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - l!sJOtada a 
matéria. eonstante da Ordem do Dia. 

Passa-se à apreciH.Çilo do Requerimento n• 872/83, 
lido no &podionto, do uraincia paro o Ofldo n• S.JO, de 
1983. 

Em votação o requerimento. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram pennanocc:r 

oentados. (Pouaa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento. passa« l aprcciaçio da 

mathia, que foi despachada lls Comis!i&s de Finanças e 
de Con11tituiçio c Justiça. 

Solicito ao nobre Sr. Senador Almir Pinto o parecer 
da Comissão de Finanças. 

O SR. ALMII PL'IITO (PDS -CE. Para omitir pare
cer.)- Sr. Presidente, Sn. Senadores o Senhor Gover
nador do Eotado do l:ipfrito Santo, 101icita ao Senado 
Federal, nOJI termos do art. 42, item IV, da ConstilUiçio, 
a competente autorização para que aquele &tado possa 
contratar um empréstimo cxtcmo, no valor de USS 
13,600,000.00 (treze miOtilcs o ooiscontoo mil dólares 
norte-ameriC'&nDI) ou o equivalente em ouuas moedas de 
principal, para scrcm aplicados pelo Estado cm Progra· 
mas de investimentos prioritirios mediante aval da 
União, confonne Plano de Aplicaçio (volume I c 11) cu
jos objet:ivos principai1 silo a sepir destacados: 

''OIIjeciYao Genlo 

Promover a mclh~ia do sistema viArio estadual, 
visando reduzir as perdas e riscos da comcrciali
ZH.Çilo e reduçilo de custos opencionaia de transpor
te, prantindo o csc:oamcnlo regular de produtos 
agrlcolas du Arcas de concentraçlu d• produ.çl.o. 

Concorrer para a melhoria do escoamento a co
mercialização de produtos qrfcolas atravá da 
abertura e/ou reabertura de Cllradas vicinais. 

Pavimentar rodovias que intearam o plano rodo
viirin. estadual, visando fortalecer c dinamizar os 
ndclcos urbano1 do interior, criando condições pan 
a lixaçilo do homem capixaba ro &pfrito SaniD. 

Pavimentado de estradas vicinais no• municfpios 
que enfrentam problemas de escoamento da pro
duçlo asrlcola, ocuionado pda incxistincia ou m6 
conservaçlo das estradas vicinais dilponlveis. posai
bilitando usim um dec:rbcimo considerbel nas 
perdas e riscos da comen:ia&zaçlo. reduçio nos c:us
tol operacionais de tran1porte, al~m de alcançar be
neficias sociais para as comunidades da rea;iio." 

2. AnelO ao proccuado encontra-se o detalhamenlo 
doa cuat01 dos projetosa acrem financiad01 pela prCICI'Ite 
operação do olidito conFonno mootra o Plano do Apli
<açiu para 01 lnvootimontOI prloritlri01 do Estado do 
&plrito Santo, 

3. Encmtramos tambim no proceuado o cronosra
ma do deaomboloo em CrS o USS que financiado 01 J'ro. 
jelol da construçlo das Estrada vicinais, pcrt'ei.tamentc 
compatibilil:ado com a arrecadaçlo estimada do Eatado 
JMira os .. orcfcioo em q11111tio. (onoxos I ali do pa.--r.) 

4. O anc .. o III mostra a posic;ào do dilp&ndio anual 
do Eotado em fltnçlo da te<Cita arrooodada em 1982 (B· 
tualizada a~ setembro de 1983) indicando que 01 encar-
101 financeiros com a u111n!Wio de tal compromi110 niio 
dewri acarretar maioras prcssae. na a.ec:uçilo orçamen
tiria do& próximos aerclcios, vilto que a 111a maraem de 
poupança real~ superior ao maior dilpbdio 1p61 a c:on
trataçio do referido cmprêstimo. 

De outra parte, o Senhor Praidente da Rep6blica au· 
torizou o Oovcmo do 'Eitado do Eapfrito Santo a diriJir-
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10 ao Senado Federal, na forma do art. 42, ~~~~~ IV da 
Conatituiçio. tendo cm villa o 111uinte: 

a) promulsadu u Leis .. 3.579, do 13 do ou
lubro de 1983, e nt 3.588, de 18 do nov1111bro de 
1983, autorizando o J!ltado a contratar atdito a
lemo 816 o •alor de USI 13,1100,000.00; 

•> roi reconhecido o cariler prioridrio da opoo 
ração e a capacidade de paaamcnto do Estado, pela 
Slll:l'elaria de Planqamenlo da l'n:llidàlcia da Re
p6blica,o:onrorme A•iso rfll.ll27, do 9 de novembro 
de 1983; e 

c) Iiii expedida credencia~ pelo Banco Ccnlraldo 
Bnoi~FIRCE, pa111 alendimeniD ao disposto no ar
liso :ZO,Inciso I, do Dec:rclon6mero 65.071,de 27 de 
asosto de 1969. e no Dec:rclo n• 74.157, de 6 doju
nbo do 1974. 

5. No mériiO,oumpriodollaCarqucopleiuueouqua
dra cm ca101 anlloso• que 11m ......,;do a acolhida da 
Casa ati mesmo porque ae trata de iDv-.imento nproo 
duliYo com larso alcance sócio-ccon6mioo para o Elia· 
do em queltlo c com anndca nflu.os para a acodomia 
nacional, aotadamentc para ajudar a recqui&brv o ba· 
lanço de pasamenloo a1rao6o da colmda do nOYOO d61a
res no Pala. 

6. Cumpre, usinalar que foram atendidu toclaa u 
.. ipncias resimenlais pertinonleo l 01p6cie, (arl. 403, 
all'neaa a, • e c). 

7. Destacamos. tambim, que o anao n• IV, mostra 
01 principais elementos da divida conso6dada Interna e 
!!.lema, que possibilitam um ... me acurado do pleilo 
em quealio e a capacidade do pqamen10 do Ellado. 

8. Allim oendo. opinamoo pelo acolhimenlo do pcd~ 
do. nos termoa do seguinte: 

PROJETO DE USOLUÇlO 1:14, DE 1!183 

A.....W. a.._ do Ellado .. l'opllllo III•• ___ .... _. ...... -... ..... 
•eUSII3-,IIIO.tiO(.,_ 11111a11o 1 ............ 1 lloll __ ..__,,.,._ .. ......._ 

....................... -.... 
O Senado Federal raoloe: 
Arl. 1• B o Go .. rno do Ellade do Eaplr~ Santo 

autorizado a realizar, com a aarantia da Unilo. uma 
ope111Çào do emprátimo Cllemo no •alor de USS 
13,600,000.00 (!reZO milhões, acisoonloo mil cl61areo 
norte-americanos), ou equivalente an outra moed111 de 
principal. junto a lfllpO financiador I ser indicado 10b I 
orienlaçio do Mlnist&io da F ... nda e do Bano:o Ccn11111 
do Bruil, a RI' utilizado no Prosrama de investimentos 
daquele Ellado. 

Art. 20 A operaçlo, realiza...-6 nootm'monproYB· 
doo pok> Poder EuculiYo Federal. lnclllli•• o owne du 
condiçÕes c:redillciao da operaçlo a oer ele1uade pelo Mi
nillirio da FUIOnda om articulaçio com o Banco Central 
do Brasil, nOIICI'IIIOI do art, I•, ilem 11, do Docrelo .. 
74.157, de 6 do junho do 1974, obedeoidu u demais os~ 
s6nciu doo 6rpoo encarrcpdoo da 010011çlo da poll~ca 
econatnk:o-&nanceira do Governo Faderal, o. ainda, o 
disposto na autorizaçio lesillativa atadual, eonatante 
nao Leis nt 3.579, do 13 de oulubro do 1983 e rfl 3.588, de 
18 do nOYCmbro de 1983. 

Art. 30 Elia Rnoluçio on1111 em •isor na dala do 
oua publicaçilo. 

O S._ PRESIDENTE (Moaoyr Dalla) -A Camiaalo 
de Finanças conclui seu parecer pela apresentaçlo do 
Projelo do R010luçi> n' 124, de 1983, que aUiorlza o Oo
YOmo do Ealade do ElplriiO SaniD a realiz•r opc111çlo 
de emprtolimo cll1erno, no •olor do USS 13,600,000.00. 
para oo f'mo que apcciOca. 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Com a palawa o nobre Sr. Senador Joo6 Jsnlcio For
noi111, para proferir o parecer da Comiloi> de Canali
luiçlo o Juoliça. 

O SR. JOSE IGNAao n:RJIEIRA (Paro omitir Pa· 
recer)- Sr. Praidenle, Sn. Scnadoreo,apreoonlado pela 
Comiloio de Finançu, o pre10111e projeto do rcooluçio 
autoriza o GOYCmo do Ealado do Eaplrko Santo a con
tratar emprtstimo ex.temo, eom a prantia da Unilo, no 
YBk>r de USI 13,600,000.00 (Ir= milhões o acisooniOs 
mil d61ara norte-americanot) ou equivalente em outras 
moedas de principal, datinado a financiar proaramas di 
inve~timentoa priorltirios no sistema vilrio catadual. vi .. 
aando a reduzir 11 perdas e riiCOI da aomercializaçlo e 
rccluçlo de custos operacionais de transportes e pran .. 
lindo o coooamcn10 "''l•lar de produ101 Primlirioo du 
ireu do conc:enlnlÇio o produçlo. 

2. Para alendor u dispoaiçlloo do Roaimento lnlerno 
c da lesiolaÇio pertinente, 116m dao niafnciao ellaboleci
d., pela Comiooio do Finançu, conformo 10 conclui do 
aame do seu pa..-, foram anexados ao proceuado 01 

aepintes documentoa: 

a) c6pla da Lei Ealadull "' 3.579, do 18 do ouiUbro do 
1983, auiOrizando o Ellado a oonlralar uma opcraçlo do 
cr6dito c110rno alio o Yllor do USS 13,600,000.00 (lnloe 
milhllel. Riscentos mil dólares norte-americanos): 

•> A•iso n• 1.027, de 9 de ooYOmbro de 1983, da SE· 
PLAN, reoonheoondo o carilm' priorlllirio da ope111çlo, 
bom como a capacidade de Pasamenlo do Eotado; 

c) Espooiçio de ModYOO rfl 162, do 21 do novembro 
de 1983, do Senhor MiniolrO do Ealado do Fuenda, l'a
vorloel, en•iada ao Senhor Preoldenle da Rep6blica pro
pondo o seu encaminhamento ao Senado Federal. para 
fmo do art. 42, ilem IV, da Canoliluiçio; 

•> Ol'lcio (FIRCE - Banco Cenlrll do Bruil) do 
Departamenlo do Fi-lizaçlo o Jleslstro de Capilaio Ea
lranseiroo, creclcnciando 1 operaçio om paula, com balO 
naoalribuiçila o:onforidu pek> Decrelo n•65.o71, do 27-
2-69 e pek> Docrelo .. 84.128, de 29-10.79;. 

o) comportameniO da diVida Elladual (lnlema o a
lema) . 

3. O a amo dao condiçiloo c:redillciao do opcraçio ... 
ri olcluade pelo Minilllorio da FUIOoda, em orticula;lo 
aom o Banco Central do Brasil. nos termos do III'L I •, in .. 
ciso 11 do DecrOIO n• 74.157, de 6 do junho do 1974, a• 
sim quo apraentada a respectiva minuta de contrato 
com o arupo financiador. 

4. No caso, foram cumpridas u uiJâu:iu conltan .. 
tes no art. 403, alneas a, • e c, razio por que. aa forma 
do art. 108, llem VI, amboo do ResimoniO Interno, a Co
milllo do Finançu opinou fa•oraYelmomo 10 pie~ do 
Senhor Governador do Ellado do Eoplrllo Sanlo, noo 
lermoo do projOIO do raoluçio que apreoenlou. 

5. Nada h6 que poooa oer ariJ(Iido oonlra a propo
siçlo, no que compele a Esta Comisllo aaminar, pois 
catl corretamenle formulada sob oa&nauloa constitucio
nais e jurldlcoo, razio pela qual enleOdanos poua 1m' 
tnmitaçlo normll. 

O SR. PRESIDENTE (Moou:yr Dalla) -O par_, 
da Comisllo de CoDII.ituiçilo e Justiça condu i pela cons
titucionalidade e juridicidade. do projeto. 

Completada a instruçlo da mat6ria. passa-se • aua 
apreciaçio: 

DiocUIIIo, em lurno 6ni:o, do ProjeiO do Reoo
lução n' 124. de 1983, que autoriza o Ooverno do 
EIIKdo do Elplrito SaniO a conlrolar operaçio do 
emprblimo eslerno no valor do USS 13,600,000.00 
(treze mUhC5ea e aeiscentos mil d61ares DDrte

americanoa). destinado ao financiamento de "l'ro
arama de lnvcatimenlol. 

Novembro de1983 

Em discllllio o projOio. 

0 Sr, Joio CaJm• - Sr. l'rolideniD, poço I palBY111 
pan discutir. 

O S._ PIIISIDENTJ! (Mooc:yr DaDa) - Ccnoodo 1 

polaYta ao nobre Sr. Senador Joio Calmon pan diocu
tir. 

O SR. JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REI'ISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moocyr Dalla)- Conlinua 
em di101111Õo o projeto. (Pausa.) 

Não hawndo mais andores encerro a diacu•lo. 
Em oolaÇio o projllo. 
Oo Sn. Senadores que o api'OYam J1011111111CÇ11111oenla-

dos. (Pauoa.) 
Aprovado. 
O ProjOio ••i l ComilÃO do Rcdaçio. 

O SR. PRESIDEN'Il!: (Moaoyr Dalla) - Soble a m• 
aa, redaçlo final que aerl lida pelo Sr. l....,..edrio: 

Elido 1oosuin1e 

PAIIECEII N• l.t171, DE 013 
Da ea.lodD .. IWaçlo 

lllllaclo ....... I'NJe18 •• Rlllllcla .,124, do 
1!113. 

Rllolor: Seaodor llaldulll Denl 
O Comi11i> aprosenla a redaçlo ll'nll do projOio de 

Resoluçlo nt 124, de 1983, que autoriza o OoYernO do 
Ellado do Eaplrito Santo a o:onlraw oparaçlo do cm
jlrildmo esloroo no •alor do USI 13,600,000.00 (lrao 
milhCSes e ~eiacentos mil d6lan1 norte-americanos). dei· 
tinada ao ftnanciamato de Prosrama de lmestimentoa. 

Sala du Camilliloo. 29 de novembro de 1983.- Al
berto sn ••• Praidenle - llaldllllll Daral, Relalor -
Caadi-RW. 

ANEXO AO PARECER Nll.8'71, DE 1!113 

lloUclo ....... Pnjola üllololqla .. 124, .. 
1!113. 

Faço sabor que o Sanado Federal aprovou, DOIIarmoo 
do art. 42, inciso IV. da Constituiçio, e eu, 
----• Proaidonle, promuJso a 101uin1e 

RESOLU(;AO N1 DE 1983 

-.~ .. -.................. . __ _. .............. -........ .. 
USI 13-,1110.10 (- •lllllleo • .......... ... .....,_....._), .................. - ... .._ ................ _ 

O Senado Fodorol resolw: 
Art. I' B o Governo do Estado' do EaplriiO SaoiO 

autorizado a realizar, com a prantia da Unilo, uma 
oparaçlo do cmpr61dmo eslemo no Y8lor de USI 
13,600,000.00 (lruo milhlloo e ooicen101 mil cl61areo ame
ricanoal, ou o equivalente em outru moedas, de princi· 
pai, junto a arupo ftnanciador a • indicado 10b a orien
taçlo do Minillllrio da Fazenda e do Baoo:o Cenlrlll do 
Brasil, a ser utilizado no Prosrama de lnvatimentoa da
quele Ellado. 

"Art. 2t A operação realizar-se-i nos tennos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclU.ive o cume du 
condiçlloo crediUcias da opcraçlo a oor efOiuado pelo Mi· 

. nistério da Fazenda. em articulaçio com o Banco Cen
tral do Brasil, nos lermo• do art. 1•, item 11, do Decreto 
n• 74.157, do 6 de junho de 1974, obedecida u demais 
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aiainciaa do• 6rPoo •oarnpdoo da aoouçlo da poli· 
lic:a ecoR6mico-rmaftCiira do GCJWII'no Fadcral, c, ainda, 
o dilpolto na autorização Jeaillaliva •tadual, constante 
nas l.ei1 ... 3.579, do 17 do OUIUbro do 1983, O 3.588, do 
18 do ncwembro do 1983. 

Arl. l' Elia ROIDIUc;io onlra em .;,or na doia de 
IUB pubJicaçlo. 

O SIL I'IISIDZN'R (Moacyr Dalla)- Adiando-te 
em ~q~ime do u,..tncla a proposiçlo cuja redaçlo nnala
caha de ~er lida. deve ser ata submetida imediatamente A 
apreciac;:io do Plen6rio. 

Em di~eussio. (Pausa.) 
Nio havrndo quem peça a palavra. encerro a discus

siiu. 
Em votaçio. 
Os Sn. S~r~adores que a aprovam queiram permanecer 

•enladus. (Pausa. I 
Aprovada. 
Aprovada a rcdaçlo nnal, o projeto vai .11 promul

pçlo. 

O SR, PRISIDL"RE (Moac:yr Dalla)- Paua-oe, a
aora, l apreciaçio do Requerimento n• 873, lido no EJ:
pedienle, de urgCnc:ia. para o Projeto dr Decrel:o Le•ishr 
tivo n• 35, de 1983. 

E.m votaçlo o requerimento. 
Os Snt. Senadora que o aprovam permaneçam ICIIta

doo. (Pau ... ) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, paiiB-se A apreciaçio da 

matf:ria: 

Disc:Williio, em turno dnieo, do Projeto de Decre· 
lo Lesi•lativo"' 35, de 1983 '"' 1/83. na Cimara 
doA Deputados). que aprova o luto do Acordo de 
Cooper~lo Cientifica e Teçnol6aia entre o Gover
no da Repllblica Fcdentiva do Bruil e o Gow:mo 
do Rep6blica Popular da China, c:clebrando em lei· 
jiq. a 25 de morço de 1982 (depondondu de p••
res das ComisSÕCI de Relaçôei E:~teriores c de Edu· 
caçio e Cultural. 

Sobre 11 mesa, 01 pareceres que vio ser lidos pelo Sr. 
1•-Secrctluio. 

São lidoa 01 seguintes 

PAIIECI!RES NOS 1.1'/Z E L073, DE 1113 

-o PNjoCa .. D-Llllüd,. .. 31, .. 
ltl3 1"'1-B, *1!111:1 • c...,.. ... Dapaladaol.,. 
.. ._. • ••.., "-*' • ~aciD Clotttlllca 
oT_..,...._o~llaRipdlllla F-1111-
,...,l,..oo- .. RopdllllaPapolordo 
Cloloa, c:cl ...... - Boq ..... 2!1 .. - ... 
J!IIZ•'. 

PARECU N• 1.1'72, DE 1!113 
Da C......, .. lolocloo -

..._, Sooador Goallo MliD<r 
Chega a esta C•a do Conaresao Nacional o ta:to elo 

Acordo de Cooperação CicnUftC'a e Tec:"nológica entre o 
Governo da Rcpllhlica Federativa do Braail c o Oov.mo 
da Rcp6blica Popular da China. celebrado em Beijing, a 
2S de man.-o de 1982. para 01 fins previstos no artigo 44, 
inciso I. da Constituic:lo. 

A Mensagem Prclidencial"' 247, de 23 de junho de 
1982. que encaminha a madria. t acompanhada de &
pO!Iic:lo de Motivo• aublcrita pelo Chanceler bruilelro. 
na qual dti ciincia de ter o rererido ato lido lllllinado por 
OCIUiiio de sua recente visita lquclc pais oriental. Afir
mH. outr011im, ter o instrumcniO cm apreço n~uhado 
.. de a.lidad01a ncgociac:io" levada a cf'eito com vistas a 
possibilitar a••coopençlo bilateral no dominio da citft. 
c ia c tccnoloaia". 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) 

R-.firmam u Panes Contratanta, na pane introdu .. 
t6ria do IOXIO.IIWladello 0011 prindpioJ de ,..peiiO l..,. 
berania alheia e de nlo lngerinc:ia nos MIUntol intemoa 
de Cllda qual. 2 ainda manirestada a inumçio de rortale
cer a cooperac:lo no campo da ciincia e da tecnoloaia, 
bem como o interesse cm dinamizar o lntereimhio noa 
rercridOI ICtorcs. 

Os prosramu a serem executados induirm a troca de 
cicn\islU. tk:nieos e especialistas. a contrataliilo recipro
ca de pe~~oal cap11citado a rcali1.ar apcri~nc:laa c:ientlli
CU5, a ors:anizac:io de pesquiso mnjuntaa. o patroclnio 
de 1e111inári01, simpósios C conrerCJiciU C. finalmente, a 
permut11 de doC'umentaçlo c inrorma de intCI'CIIIC' para a 
comuniddde cientifica e tccno16gica. 

As p1111oas dcsisnadas para visitar a outra Pane Con· 
tralanlre de"Veria submeter...: a lodu aa dilpOiiçtM:s le
aais vipntcs no País anfitrilo, abstcndo-IC de praticar 
qualquer outra atividadc que nio aquela capcc::ili~:amcnte 
determinada no progr11ma de intcrcim bio. 
~ omiiSO o tc:~to quanto ao dctalhamento da coope

raçio. RcmctMC p11ru o ãmbito do •• Ajulle Complemen· 
tur" a liaação das condic:6cs de muperaçio, do contelldo 
da& projetos. 6raãos eaec:utora, condi~ de financia .. 
mento e tudo muis que disa respeito • e.specilicaçào da1 
obrisac:õe• hilatrr"ooilli. 
~.por outro lado, estabelocida uma Comisdo Mista 

!:om a incumhCncia prccipua de implementar a coope
rac:io. deliberar a respeito d01 a•unlo5 pertinentes c 
pruc:c:der ii avaliac;io dOA resultados obtidos. As reunilies 
seria levada1 a cfdo, alternadamente, no Bruil e na 
China, sempre que julgado conveniente. 

Nin101:m ousaria por em d6vida a convenibcia e o
portunidade de o Brasil ampliar o seu intcrcãmbio com 
todos 01 palses do 1lobo terrestre, independentemente 
do regime .sbcio-polrtico vigente, dcldc que respeitados 
o5 postulados da nio inacrinciH. No cuo especifico da 
China, tcm01 plena convicçio do mutuamente proncuo 
resultado que advir6 do intercllmbio preconizado. 

Estas c:onsidcriiÇÕCI n lo do entretanto suficicntemen· 
tcs pura justiftcKr o alheiamcnto do Poder Legislativo da 
matiria 11 partir de sua aprovaçlu. Do ponto de 'Vista 
polrticu, hli que convir 5er indi1pensivel qur 05 dcA
dobramentos do relacionamento ~ejum acompanhados c 
uvaliado5 no ãmbito Consrasual. No plano jurldico
constitucional ni.o no5 parece licito entender que a Cana 
visente autoriza o Poder Exccutivu a rU"mar compromis
"""' juridÍ\:amente vi.nc:ulanlei - na órbita eaterna sem 
pri:via aprovado parlamL"Titar. 

O inciso 1, do aniso 44. da Carta Ma1na, ao cmpRpr 
a expn.'!ililO "':llo!l internacionais" para definir 01 inatna· 
mcnlel5 normativos sujeit01 A con5idcraçilo do Congres
!10 SacionaL deixa claro e inequrvoc:o estarem todo os 
tcxtUi. dr oriacm c~tcrna, desde que juridicamente vin
culante~ c seja qual ror a dcnominaçlo emprepda, 
abrangida~ pela exiFncia. 

Ante o exposto, e con1idcrando que no m6ri\O nada hl 
que po.!i53 ser oposto l mattria 50h cume. opinamos 
pelu sua aprovac;iln, nos tcrmOA da RCIUintc emenda. que 
acrcsccntd parQ;rafo dnico ao ar ti@ o I' do Projeto de 
Decreto l~egislativo n• JS. de 1981: 

EMF.NDA N• I - CRE 

Ao art. I• acrescente« o RSuinte par4paro único: 

••ParQraro Ílnico. Quaisquer atol ou ajustes 
comp\ementa.ra., de que pouam ~u.ltar revialo ou 
modificaçio do presente Acordo, ftçam •jeitos li a
provaçio do Conara10 Nacional." 

Sala da Comi .. lo, 26 de oulubro, de 1983. - L1b 
Vluo, Prelidon10 - Gullo M.._, RelaiOr - N._ 

~---c:. .. --1---Loul... ...----Doni-Gtii_Poi ..... -
Ocd ... C-
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PAIECEI No 1.1'73, DE 1113 
Da ea.lulo .. UocaciD • Oiilln 

• .._.,_,.cal-
O E:~celcnU•imo Senhor Prcaidente da RepC.blica. nos 

tcrm01 do artiso 44. inciso r, da Constituiçlo. •bmetc l 
apreciac:lo do Conlf'CIIO Nadonal o ICJLto do aeordo de 
Cooperação Cientifica c Tecnol6gica entre o Governo da 
Rcp6blica Federativa do Bruil c o Oovemo da R.epC.bli .. 
ca Popular da China. celebrado cm Beijins;. a 25 de. 
março de 198:!. 

Na Exposiçio de Motivos que laCOmpanha 1 Mensa .. 
sem "'247, de 1982, o E•m• Sr. Mini!ltro du Rdaçi!el 
l:!xteriore~ afirma que: 

""l::.slc noYo instrumento, resultado de cuidadosa 
neguciac;ilo, po51ibilitar6 a cooperaçlo bilateral no 
domlnio d11 ciCncia c tecnologia. principalmente a .. 
tra\161 du ~e~uintes formaa:: 

- lnterd.mhio de cientistas. tf:cnicol e apeciali• 
tas, para estudar 01 eonhetimcntoa, u experiinciu 
e os resultadol obtidos nos campos cientifico c tec
nol6aico, c para realizar e~tfasi:OH naqueles campoa 
nos paiscs sig:nat6rios: 

- contratac:lo mCitua de cspec::ialiatas c licnicos 
para fins de transmis1io de experienciu ciaumcas e 
tecnológicus: 

- pesquisa conjunta de quest6cs cicntrfiCIII c tec
nológicas, com vistas l utilizac:io prl.tiça ulterior 
dos rcsultado5 obtidos: 

- oraaniuçio de scminãrios. simpósios c conre
rtncias; 

- intcrcJmbio mlltuo de documentaçio e inror
mac:ilo cientifica c lecnolóaica, bem como sementes, 
plantaR, amostru. etc. destinadas li paquisa e • e•· 
perimentac;ilo cientffic:a: 

- intcrcimbio de resultados de pesquil85 c expe
rimcntOII, inclusive d~ licenças e patenlell. 

A coopcrac:lo se roalizarã nBI l.reas da ciàlcia e 
da tecnolosia sobre as quai11 ambos a1 Governos ve- • 
nhum a concordar, atravh de Aju11e1 Complcmm
tares Lvncertados por "'ia diplomi.tica." 

A~~~oim, no que tange o mbila do Acordo, vemos que 
se lruta de um tc:~to program.itico, por meio do qual os 
Eatad05 maniralam o intuito de coopcrac:lo mC.tua para 
o ajllllc de sc:us respectivos planos de dacnvolvimcnto 
cientrrioo e tccnolósico. 

f:. pois. uma iniciativa que raultart certamente em in
cont6veis bcncOcios para u panes intercssad111. de vez 
qur aproxima palscs aeoarancamcnte dislantel e ideolo
gicamente dircrcnciadus. ma1 com aspiraç6es comuns de 
desenvolvimento c de melhoria do bem-estar de suu po
pula'-"'\c5. 

F:ntmdemOJI que um Acordo dcsRB natureza scd alta· 
menir vantajo10 para os doia paiiCio porque ronalece 
seus l11çoa de amizade, abrindo novu perspectivas na 
.t.rea cimtllica c tecnológica. 

Trat&·IC de declaraçio rormal de intcnç6ea de ambos 
os pal5CA, no sentido de colaborarem ra:iprocamente em 
seus esrorr_.'OI de de"W~nvolvimento. 

Con1idcramos que o Acordo iljuato e oportuno, razio 
pela qual 10m01 por sua aprovac:lo. adotada a Emenda 
n• I -da Comissilo de Relações Exteriores. noatermos 
do Projeto do Decreto Lcs.ialativo sab uame. 

S•la das ComisiÕeo. 28 de novembro de 1983. - G
IID 11111._, PrelideniO- Joio Calla•, RelaiOr- EloiJ. 
• Mlolllloo-- Ptrlo- " ....... J-. 

O SI. PRESWENTE (Moac:yr DaDa) - O parecer 
da Comiui.o de R.elaç&t-1 Ex.teriores conclui ravoravcl
menle ao projeto, com emenda que ap~e~enla de "' I· 
CRE. 

O parecer da Comiulo do Educaçio e CUltura 6 favo
rivel ao projeto e l emenda. 
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Complemenlada a lnstruçio da mat&ia. passa-se A 
diacussio do projeto e da emenda, em turno 6nico. (Pau
la.) 

Nio havendo quem qucii'a dilcuti-lo1, dec'laro-a en
cerrada. 

Em votaçio o projeto sem p~ufzo da emenda. 
Os Sn. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

E o RJU.inte o projeto aprovado 

PRO.JEI'O DE DECRETO LEGISlATIVO 
..... 35, DE 1!113 

(Nt 1/13, .. a-.... .,..,.-., 
Aprova o ... 10 do AQ>rdo de Cooperaçio 

Ciontlfi101 c Teono16sic:a entre o Governo da Re
p6blica Federativa do Br•D e o Oovorno da Re
p6blica Popular da China, ooiobrado em Beijiftl, a 
2S de março dc: 1982. 

O Consrcs10 Nacional decrela: 
Art. 1• Fica aprovado o texto do .N:ordo de Coope

raçlo Cientlnc:a e Tecnol6sic:a entre o Ooverno da Re
p6blioa Fedc:~ativa do Bruil e o Governo da Rc:p6blica 
Popular da China, celebrado em Bnjin1. a 2S do março 
dc: 1982. 

Art. 21 &te decreto leaislativo entra em \'igor na 
data dc: sua publicaçilo. 

O BR. PRESIDENTE (Moacyr Dai la)- Em votaçlo 
a emenda. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta
dlll. (Pausa.) 

Aprovada. 
Arrovado o projeto e a emenda, a ma~ria vai A Co

mblsào de Redaçiio. 

O SR. PRESIDEIIITE (Moacyr DaDa) - Sobn a 
me .. Rcdaçio Final que aen\ lida pelo Sr. lt.Seeretirio. 

E 'ida a aegu.inte 

PARECER N• 1.1'74, DE 1983 
DaC .......... R ... 

Rllllclollloil .. - .. - ............ 
.,_ LipiiiiiYO .. 35, .. 1113 ( .. J/13, aa Ct
•ora ._ .,.,.tadol). 

Rolator: s...Jor c-..... 
A Comillli.o apraenta a rcdaçio final da emenda do 

Senado ao Projeto de Decreto Lqislativo n• 3S, de 1983 
(li' IJ8l. na C limara dos Deputados). que aprova o texto 
do Acordo de Cuoperaçlo Cientifica e Tecnológica entre 
'' Governo da Repllblic:a 1-"ederativa do Bra1il e o Gover· 
no da Rcpllblic:a Popular da China, cclcbrado em Bei
jing. a 2S de março de 19R2. 

Sala d .. Comi116es. 29 de novembro de 19K3.- .U. 
..... SIIYa, Pre5idente -C...._... llorb:, Relator
SaNulaaDonL 

ANEXO AO PARECER N• 1.074, DF. 1983 

Rollclolaoi .. _ .. _.,Pralolo .. 
~ LopiiiiiN .. 35, *1!113 ( .. 1/13, U Ct-
..... ~) ................... Aoonlo 
.. ~ Deatlllea. r ......... - o Go---··._...., ........... _ ... -. 
a .................. •• Ola, eol*ado- leJ. 
J ..... a••-•ea!lll2. 

EMENDA IIi• I 
(Cornsponde • emenda n• I .CREI 

Ao art. I• aci'CfiCCnte-ac o ~~:pinte parAgrafo ilnico: 

11Arl. 1• .....•..........•....•....• ~ ... I •• 

ParAgrafo finico Quai&qucr atol oa ~uates com-

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sc:çilo 11) 

plemanares. de que possam 1111Uitar revialo ou mo
dirac:adlo do prnente Ac;ordo. ficam aujeito • apro
vação do Conare~so Nacional ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-oe 
cm rcsime de ur~ncia a proposiçio cuja redac;lo acaba 
de: scr lida. deve ma Rr aubmetida imediatamcnte l a
preciaçilo do Plenârio. 

Em disc:u55ào. (Pausa.) 
~:io havendo quem peça a palavra. encerro a diM:us

•llo. 
Em votaçD.o. 
Os Srs. Senadores que aprovam a redaçio final quei

ram permanecer ~entados. (Pau5a.) 
Aprovada. 
Aprovada a rcdaçio ftnal. o projero vollari A Cimara 

dos Deputados. 

O SR. PRI!SIDEllfi'E (Moacyr Dalla)- Pa11a-se, •· 
aara, à votaçio do" Rcquerimchto n' 871. de 1983 de au
toria do Senador Humberto Lucena e outros Srs. Sena
dura;, lido no Expediente. aolic:itando que, em data a aer 
('Oiteriormcnte marcada. seja rcalizada sessla especial 
dcstinada a homen8Jear a memória do Ea-Senador Teo
tónio Vilela. 

Em votaÇio o requerimcnto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanccer 

sentados. {Paula.) 
Aprovado. 
Ser.t. cumprida a deliberaçlo do Plen.t.rio. 

O SR. PRI'.SIDENTE (M oacyr Dali a)- Sobn a me· 
1a. rcdaçio final que. no1 termos do parAsrafo 6nico. 
urt. )SS. do Re(limento Interno. IC nio houver objeçio 
do PlenArio. serA lida pelo Sr. 1•-St\.Tclirio. (Pausa.) 

~ lida 11 seguinte 

PARECER N• 1075, DE 1!113 
DaC..IaoioüRadacia 

RadoPo llllol do ....... do Soudo 101'r4!111D u 
Lei do Cila .... IIZ, u 1983 (D' 6. 714/IIZ,,. C...... ~ 

RalotDr: Sondar lloldoou 0...11 
A Comi••ilo apraenla a rcdaçio final da emenda do 

Senado 110 Projeto de Lei da Cimara "' 112. del983 (n• 
6.784/82. na Casa de orig.em). que concede penslo c•pc· 
c:ial a Augusto Bento Cirino e dá outtaa providõnc:ia5. 

Sala dKI Comiss6es, 29 dc: novembro de 1983. -Joio 
IAibo, Preoidcnte - Soldo•• Don!, Rela&or - Iria 
Cilo. 

ANEXO AO PARECER N• 1.075, DE 1983 

Rodaclo n .. l do-......... PloJoto .. 
Lol do CiiUia o• IIZ, .. 1983 (o•t. 714/IIZ, oo Co• * erfc-J, Qw- ,....._.alo A_.., 
- Ollno o dlloolni-Wndaa. 

EMENDA Nt I 
(Cornapcmde l emenda n• I.CF) 

Di-se ao art. 2' a ICiuinte redaçlo: 

'"art. 2• O beneficio instituklo por esta Lei 6 in· 
transrerlvel e inacumulivel com quai~qucr rendi
mentos reczbidos doa col'rea pli.blicoa. ressalvado o 
direito de opção. e extinguir-~e-A com a morte: do 
beneficiArio. 

ParAgrafo li.nico. A inac:umulatividadc prevista 
neste arli&o nio abranp penslo previdenc:iiria." 

O BR. PRI'.SIDENTE (Moacyr Dalla)- O parec:er 
.. vai • publicaçio. 

.Sobn a me•. requerimento que ~erA lido pelo Sr. I•· 
SCICrcdrio. 

Novembro dc: 1983 

E lido I aprovado o sesuinte 

REQVERIMENTO Nt m, DE 198:1 

Nos termos do ut. 356 do Re,limento Interno, requei· 
ro di1pensa de pub6c:ac;ão. para imediata disc:u•io e VO• 

taçio, da ndaçào final da Emenda do Senado ao Proje&o 
de Lei da Cimara n• 112, de 1983, que Q>necde pendo 
especial a Auausto Bento Cirino e dA outras pi-ovidin
c:ias. 

Sala,das Seu6es, 29 de novembro dc: 1983.- a..oJr 
Varp1o 

O SR. PRESID~ (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, passa-se. imediafamentc. a aprc:ciaçio da 
.redação nnul. . 

Em discussilo a ndaçio final. (Pauoa.) 
Ni.o havendo quem queira discuU-Ia, declaro-a encer

rada. 
Em votaçilo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmaneçam aerita· 

doo. IPau•a.) 
Aprovada. 
Aprovada a n:daçbo final, o projcto voltarA A Cilmara 

do5 Dcputado5. 

O BR. PIIESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais 
havendo atralar, ~ou encerrar a pr11iente IC5.'iio, dais· 
nando rwura a sc:Mlo ordinAria de amanhi a ~eguinte 

ORDEM DO DIA 

Volildlo, em 1urno dnico do Requerimento rtt 801. de: 
1983. de autoria do Senudor Julahy Maplhies, solic:i· 
tando a transcriçilo, nusAnai1 do Scnado Fcderal, do ar· 
ti(IO inlitulado ""Exemplo de OrnciiWJ ... publicado no jor· 
nal Carnlo BnzD..._, ediçllo do dia 3 tle outubro de 
19M3. 

Vulaç;lo, cm turno {mico, do Requerimento" 826. de 
19R3. de auloria do Senador Murilo Badar6, solicitando 
tenham tramitac;J.o mnjunta 01 Projeto1 de: Lci do Sena
do n• 160. de: 1981 - Comrwlancntar, de autoria do Se
nador :'lrlel50n Carnciro e n• 4M. de 1983- Complemen
tar, de autoria do Senador Álvaro Dia5, que introduzem 
.allcr.açüa nal.ei l"omplenxntar n• J I, de 25 de maio de 
1971. que in5titui o Programa de Assistência ao Traba
lhador Rural (PRORURAL~ 

3 

Votação, em turno único, do RcquL"'imcntu nt 852. de 
19R3. de autoria do Senador Martins Filho, so6eitando 
lenham lramitudu eonjunUI os Projet01 de Lci da Cã
ll'ara n'll236, de 1983 (n•f'i.OM/82, na Ca1a de origem) e 
198, de 1983 ln' 803/83. na c .. a de origem~ que dis
põem sobre a reali"~._lo de concurso1 pli.blic:os e deter
minam outras providencias. 

• 
Vota._ãu. em turno llnico, do Requerimento n• 867, de 

1983. de autoria do Senador Lourival Baplilla.solic:itan· 
do a transcrido, nos Anaia do Senado Federal, das .. Or
dens do Dia .. baiudas peJos Ministros do Eaircito Ge
neral Walter Pires Carvalho e Albuquerque, da Aerona· 
utica Bripdciro Dilio Jardim de Mattos e do Chefe do 
Eotado·Maior da Armada, Almirante-de·Eoquodra, Josl: 
Calvente Aranda. lida1 em 27 de novembro de 1983, alu
liva.o; l pusagem do 48't aniversilrio da lnteniOna Comu· 
niRtu no Bra,;il. 
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Votaçilo, em primeiro turno (apreciaçlo preliminar da 
constitucionalidade, nos termo!l do art. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto dr l.ei do Senado nt 280, de 1980. 
de autoria do Senador Itamar Francn, determinando que 
a Ordem dos Advogado• do Brasil opine 10bn: a escolha 
de map:istradn!i. que dtvam intepra.r trihunai1 com juris
dição em tudo o território nadonal, tendo 

PARECER. ooh n• 634, de 198), da Comi"ào 
- .. CDMtlllllclo e J..tlca. rela inconstitucionalida

de, c:nm vulo vencido do Senador JDM= IsnAcio Ferreira. 

6 

Votaçlo. em primeiro turno (apreciado preliminar da 
constitucionalidade. nos termofl do art. 296 do Reaimen
to Interno), do Projeto de l.ei do Senado n• 21, de 1983, 
de autoria do Senador Henrique Santillo, que di1pàe 
RObrr a recluc;lo do preco do ilcool para venda aproprie
tArio!i de vefc:ulo5 de alusuel empresados no tranHporte 
individual de J'IH.'i511feiro!l, mediante !IUbsldio, nas con
dições que especifica. tendo 

PARF.CF.R, •oh n• 710, de 1'183, da Comissio 
- • Cllnllltldclo e .J.alca, pela inconstitucionalida

de. 

Di5C'U55Io. em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 129. ite 1983. de autoria do Senador Oastio 
MUller. que obriga 01 pauqeiros e tripulantes de em
harc:a..:õcs a usar colete SBiva-vidas. durante IIli trava;sias 
fluviais ou la.::ustrn. tendo 

PARECERE.<;, 10b "'' 854 e SS5, de 1983, das Comii
!IÕcr.: 

- .. ~lbllclo e.llllllca, pela constitucionalidade e 
juridicidadc e. no mtrito. favorivel, com vot.o vencido 
do Senador Hclvidio Nunes; e 

- •1'nllpartll, c..a.lla:acl• • O..._Ptllllal, fa
VorAvel. 

I 

Di!ic:ussiio. em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• I 39. de 1980. de autoria do Senador Aloysio 
Chaves. que di nova redBÇào ao art. 836, de Decreto-lei 
n• S.4S2. de I• de maio de 1943- Consolidaçlo das Leis 
do Trabalho. tendo 

PARECERE.<;, oob n .. 767 e 768, de 1983, du Comi• 
sõcs: - * c..tlbdciD • .l•dca. fa,·orivel nos termM de 
Suh1titutivo que oferece. e 

- •• fAIIIIaclo Social, favorAvel ao Subltilutivo da 
Comis5ilo de Constiluiçio e Justiça, c:um Subcmc:nda 
que a.pracnta. 

' MATtRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Reooluçio n• 117. de 1983 (ap......,lado 
pela ComiWo de Constituição eJuatiça como '-'Onduslo 
de IC'U Parecer n• 1.010. de 1983), que lllliJ'ende a e•e· 
cuçilo do art. 59 da Lei Municipal n• 2SJ. de 2 de dc
il:emhro de 1977, do Munidpio de Populina. Estado de 
São Paulo. 

O Sll. PRESIDENTE IMoooyr Dallal- EstA enc:er
rada a sessão. 

I Lrwanra-Jt a .w.uãn à! 19 llnnu 1 

DISCURSO PRONlTNCIA DO PELO SR. MU
RILO BADARO NA SESSAO DE 24·11~ E 
QUE. ENTREGl'E À REI'IS.:Io DO ORADOR. 
SERIA I'UBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MURILO IIADARO (PDS - MG. Pronunc:ia 
o seguinte discuno.) - Sr. Presidente. Srs. Senadora. 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç1io II) 

Sr. Presidente da Ordem doa Advoaadoa do Brasil, 
Sedo do Distrito Federal, Dr. Mauricio Corres, meus 
Senhom, Dr. Sobrai Pinto: 

Eltou tendo a honra insigne e o privi16gio de 
homcnqcá-lo por duas vezes. .., bem que tantas home
nagens quanto forem endure~da1 a V. &• serio reduzi
das para fazer justiça ao seu extraordinário wlto. 

Nodill an quet:omemorava V. Ex•90anosdefc:c:unda 
c: benf87eja vida, em breve comunicaçlo neste plenlrio. 
••inalava eu o rato. E acentuei a circ:un!ltAncia de que o 
falia c:omo mineiro. Imediatamente. o atento Senador 
Ntlson Carnriro me: aparteava, ainda que contrariamen
te ao Re(dmcnto Interno. para dizer que eu deveria fuê· 
lo em nome de lodos 01 brasileiros. Fi-lo naquela data e 
hoje o faço em nome do meu Partido, o Partido Demo
critico Social, mas c:erlamente em nome de todolos mi
neiros e de todos 05 hruileiros. 

Esl:l ~ uma Casa de Kdvogado•. So amplo espectro 
pmfi'Viinnal do Congre~~so brasileiro vamo11 encontrar 
variada sarna de profisiiÕes. mas t: nltida a prescnça. que 
eu diria d~o."Cnluada, de advoaados. Compõem ele!&. os ad
VO@ados, a grande maioria de Senadores e de Deputadoa. 
Possivelmente. nas A!l!iCmbléias dOA Esladoa, este qua
dro é mesmo. E não é sem razio que ali atr6s dn PlenArio 
e~tá o buslo de Rui Barbosa, matriz e fonte pcnnancnte 
de inSf!lra.do para nó-1. t: uma maneira de lcmbrarm\l& 
sempre dillliuas lapidares palavras no dilcurso que pro
nunciou em 1911. quando roi aGei.topelo In~tituto da Or
dem dos Advogados do Brasil. em que disse: '"A lei e a 
nossa con1ciincia aio us llnicos poderes humanos diante 
dos quais a nm111. consc:iCncia se inclua". 

PollliC:05 e advopd<Ni eRtio aqui nesta Casa que i: a 
sua CIIIB, Dr. Sobral Pinto. E ela advocacia H pode dizer 
aquilo que: João Mangabeira diue da politica, que "'6 a 
mais nohre forma de servir à Pitria". E o que 6 um poli
lico aenão advogada em todos o5 momento~ lea:illando. 
con1truindo a ordemjurfdic:a. vitalizando-a com o sopro 
da opiniiio pública e da palpitante realidade social il qual 
1111 destina a norma. O que aeria do polftico, se o advoga
do lhe nio dominalile a alma. para oombaler as injus
tiças, para vcrsastar com scu verbo poderoso aqueles 
que abu.slardam e conspurcam as instituições. Pobre do 
polfli'-"O se não tivesse o ardor e o calor da alma dos tri
buno• e dOJ advop.dos para lutar contra u injustiças. 
para clamar pelos dc:sassistidos, pelos desafortunados de 
toda es.XCie, para não permitir que: a mistifiau;ilo e o 
embu5te, travestidos em verdades aparentes. dominem a 
10ciedade e o tempo hisl6rico; políticos com o calor do 
advogado. para impedir que se acastelem em privile.J;ios 
conquilltados A custa dos sacrincios e do trabalho de tan
tos anõnimos. 

Por i111o. Dr. Sobral Pinto, tenho absoluta convicçio 
de que V. Ex• •ti perfeitamente A vontade entre pollti
aJ!I e ad,·ogado!l, entre advosados e polfticos. 

V. E•• nasceu em Barbacena. em Minas Gerais. 1110 
reprcst:nla algumas c:oius importante~. Cedo tranllferiu
se com RUII famOia. ou acompanhando liCU pai. que era 
um servidor da Estrada de Ferro. para Pano Novo do 
Cunha. hoje Al6m Paralba. e de IA V. F.x• tomou o cami
nho nalural de quanlDA, nascidos ou moradorc:R d11 Zonu 
du Mata. 01 caminhos do Rio de Janeiro, na ~c:lha Leo
poldina, para aprimorar-se nos e1tud01, de vez que nio 
er11 fácil '-'hegar a Reoln llorizonte. pela1 diri<:uldade5 de 
comunicações. 

T ud01 nbl carrc:gama5 pela vida afora alsumas marcu 
lc1Cirica5 que: llào represenlada5 pelas vertentrs que con
nuem na ronnaçilo psic:olt\gic:a da pcnonalidade de cada 
qual. V. t:a• traz. na sua \"ida inteira. alguns traços de 
minciridade que eu, com orgulho, pretendo rc:Maltar. 

Certamenle na 'Sua ap.,rinc::ia Raies e5t4 longe de s ;r 

um carioça ou um paulista; aC1 eon1rHrio, mineira Upito. 
O que !'C puderia di,~:cr 6 que com a sua veemL"Dcia., com a 
sua ironia. c:om a sua irreverencia. fugiria um pouco dos 
padrõe5 mineiros. mas nilo e tio verdadeiro isso. 
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Dizia Anlbal Mac:ha.do que: '"o mineiro nilo diz nem 
aim nem nilo. mas um vamos ver protelatório e rene1.i· 
vo". Euc vamo11 ver prolelatório e rdlexivo t. sobretu
do, 8 busca do ponto de equilíbrio em tomo do qual ara
vila toda a DOJiil razio de ~er como 1011te e c:omo a~mu
nidade. 

O equillbrio para 01 mineiros 6 existencial. 6 funda
mcnlal. Equillbrio que e sinõnimo de justiça. porque a 
injustiça ~. c:c:namente. das mais grave~ forma.'i de desc
quilibrio e de desordem. 

Quando Joilo Pinheiro rrofcriu a sentença lapidar que 
o oonsa1-rou. de que "'Minas pag.u1 o senso arave da or
dem"", estava c:sc::ulpindn uma fil010fia. expreua nesta 
bem c:omp05ta fra.411e que a grande estadi5ta mineiro dei
xou p:ua o Bra1il. F" que a ordem para Joio Pinheiro era 
cxatamentc a au~n<:ia da injuRliça. injustiça que l: a mai5 
expre511iva forma de desordem. 

rlai. Sr. Snhral Pinto, identific:ar na sua dura e úpera 
lut:1 pelo Direito c pela Ju!ltiça o formoso traço de minei
ridadc na sua penonalklade c no IIICU c:arêter. ~1ineiros 
que, fa~lundo manHa e pau5Bdamente, dio um boi para 
nãa entrar na briga. mas c:crlamcnte oferec:em boiadas 
rara delu nio sair. 

V. Ex• ne;5a definido se enquadra perfeitamente 
eomo um mineiro dos mais tlpic:os- corajoso, fone, in
temerulo. quando se trata de buscar o equillhrin repre
sentado no liurwremo anelo dos mineir01 que é a Justiça. 

Foi por iiiKJ que, durante tcxla a llilla vida. manejou a 
palavra. '-"ltc: irresi5tlvel instrumento de conquista e ma
nulençil•> du l.ibcrdad~. e a penu. atra\is das cartu, dos 
urrazaadOfl, dos libelos mm que V. Ex• muita5 vem rus
tii\'KI os poderOM)Il. do dla. 

F-: PORIUe. Sr. Sohral Pinto.tam~m c:omomineiro. V. 
Ex• i um homem '-"Oraj05o. Desta coragem ncional que 
fliJ:nilii:u dnintereue. abnegaçio, ren6ncia ao ponto de 
5acririi:ar a própria vida na defna das c:ausa5jURtu. Co
ra(lcm que:, n05 di~er de Hcmingway. ""i a mais admiri
vd das vinudes humano'". A dianidadc 10b preulo, 
esta curqem que o faz buje revatido de uma atraotdi
núriu aularidade. 
Cab~ muito bem nesta hora lembrar um formoso dis

cur50 do Dr. Al"idea: Carneiro, n'' ln5tituto Histórico e 
Gc:ogrifico do Brasil, homenageando a memória de Epi· 
lâciu Possua, quando ele dizia: "Uma &imple5 prcocnça 
humana pode conter mais autoridade do que uma selva 
de haionctas··. 

A vida do nosso Homenageado l: marcada porepis6-
dio5 e cin:unslãnc:ias. algumas dram6.ticas. mas todas 
elus atp87.e5 de aizar com grande nitidez o seu perfil. o 
futo que talvez chame mais atendo, entre tantos. 6 o epi-
5ódio da defesa de Luis Carlm Preltes. 

Os advosad01 criminais ae reconiam muito bem das 
vethu lições de Enric:o Fcrri, que falava nos chamad01 
••furacMs morais"", nas ••tempestades psicoi6Jic:as"". a
queles momentos em que a pcrturbaçio do sentido 
p6blic:o tolda a visão dos julaadorc:s e impede a verdadei
ra Jusliça. ~ e'latamente nesta hora que se faz indi5pen
slh·el a rrescnça do advogado. E nia 5C' pode falar de ad· 
vogado !iCm citar Rui, e peço licença para fazõ.lo. 

""De cada vez que a lei sofra num dos nossos se
melhantes. estaremos invaria~mente ao seu lado. 

~~o temos nada com seu pa!llado. A sua impo
pularidudc pouco importa. Prof'es11 opiniões inc:on
ciliiveis com a nussa? Tanto melhor. Assim justa
mente se: assinalará a santidade de um princ:lpio em 
cuja prcaença K desarmam e fraternizam as maia 
1\andu diwrg!nc:ia5"". 

2 a lição de Rui, na qual inspirou-1e V. Ex• para acei
tar o münus de defender Luls Carlos Prastcs, que mc:r
ceu. na entrevista a que referiu o eminente Senador Hen
rique Santillo. ao jornaJ•I() Globo", o SCIUinte comen
tário: Defendo 05 comunistas porque odeio o pecado, 
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mas amo o pecador. O comunista 6 um pec:ado, 11 os CO• 

muni1t11 são pecadora••. 
f! que V. Ex•, Dr. Sobral Pinto, foi oernpre um advop. 

do. Não aceitou as seduçam da polftiCL V. &• pava 
de tal popularidade e prestlsio no Estado do Rio de Ja. 
neiro, na antiga Guanabara, e que nlo lhe teria tido diR
cilaceilar a candidatura por qualquer dos partidos e dte· 
p.r aqui alorirlcado por incontAveis votae. Nada ~isto o 
aeduziu, todavia. 

Recusou tambbn o Supremo Tribunal Fedenl, onde 
ali, com usento naquele Pretória Excelso, V. E~o•f H 

ombrearia com os maia altos luminares da ciancia jurldi
ca bruikira. 

Doosculpe ae cito Rui novamente. E. que desde CIIU· 
dante ata foi 8 ROSIB arande inspirac;io. 

Outro dia- Dr. eobr•l, me pennita a disresdo- um 
professor de Direito de Belo Horizonte me contaYa um 
lato utraordin6rio. Chesou l porta da Fa<Uklade, num 
dia de movimento •tudantil, e encontran uma fn• a
crita: ... praça ~ do povo". Ao entrar na ula do 3' ano, 
pequntou ao1 alunos de quem era aquela frue. Depois 
de oferecer vlrios indicadora de quem poderia ter sido o 
autor nio houve um s6 que raond•e de quem era a au
toria. 

H i dias qu•ndo começava a reler a biosnr,. de V. 
Ex•. perpntei a um eatudante de Direito 10 atauns dos 
~eus profeaora lhe ha.-lam remmendldo a ldlura da 
''Oração 801 Moçoa'". de Rui Barbo1a. 

Nlo. Nultl:a tinham ouvido ralar nela. M..; doado o 
meu tempo de: atudame, que era o tempo de eatudante 

de Bernardo Cabral que ati ai sentado c honrando ata 
Cua, nio pouo deixar de. novamente, voltar ao "velho" 
Rui Barb011.. quando ele define a advocacia como uma 
prorasiio entrelaçada pelas relações mail Intima• ao sa
cerdõoio dajustiç1. Impõe ao advopdo a miado dalulll 
pelo direito contn o poder, em amparo do1 indefe10s, 
doi prCMCriloS. dat vitimai da opreuio. &anto mais reco
mendlveill proteçlo da lei, quanto mais fonnidbel for 
o arbltrio que os csmasuem, quanto mais senslvel for o 
vazio que a isnorincia, a covardia de uns, o desalento de 
outr01, a letargia Fral,abrir ao redor dos penesuidos." 

V. Ex• se fez aomente advopdo e adquiriu jl1ta fama 
c al6ria, e alli •ureol•do pelo respeito de toda a Nao;io. 

f: imponante. Dr. Sobral Pinto. aproveitar nsa sua 
pl'lllillnça, aqui. quando tributam01 a este notllvel advo
gado plllida1 homenaaens, muito aqutm do teu mereci
mento. para lembrar que 01 advopdos brasileiros, no 
perfodu do arbllrio, elevaram a notéveis alturu e&ta pro
fis.'iio, dianificando-a para aempre. Foram de uma cora
sem indõmita na defesa dos postulados búicos daquela 
que defendiam. (Palmai.) Sem ae comprometerem, como 
em muitm palses. com movimentos feito• l maraem e 
conna a lei, foram inflexlveis na defesa daquilo que con
sideravam o Direito e a Justiça. E ninauán foi tio esme
rado nesta misslo e nesta faina do que V. EJtf! 

Quando advosado, neste p<rfodo. aproveitou 8 opor
tunidade para levantar u suu invectivo contra o arbl
trio. contra aqueles que se desmandavam, conlra aqueles 
que pencauiam, contra aqueles que corrompiam. Com 

Novembro de 1983 

V. Ex• proclama ser um homem católico, de ft. e todos 
conhecemos a sua humildade diante do mistl:rio da vida. 
Isto o en1randece ainda maifi e nlo e: sem certo receio. 
Dr. Sobral Pinto. de estar rã-indo HS!ftiBI reservas de mo
d~5tia, que n65 estamos aqui a homenage6-lo, certo de 
i1to. V. Ex• cantou hinoslliberdãde,Rdu7iu a mocida
de com a ~· pregação liberal, tornou-se um Jd'mbolo. 
tornou-51 um mito. 
que estamos sendo mui\O pan:imonio!IOS ao tecer os elo
Bios que. no no110 entendimento. V. Ex• mercc=e por in
teira justiçli. No dia em que saudei aqui OSICUI 90 anos, 
transcrevi nus Anais um editorial do JtnaltDirMII, e 
atribui Aquele 11ande matutino carioca o epfteto dado a 
V. Ex• de '"Advosado da Liberdade". Mu. relendo o 
discui'IO de Otto Lua Resende. de quando ele assumiu a 
Academia Bruileira de Letras, li ele faz uma citaçl&) de 
um aniso de jornal de sua lavra sobre Elmano Cardim. e 
nesta oportunidade Otto Lara Resende Cunbaelle apeli
do para V. Ex•: "AdvOJI•do da Liberdade". Por que Ad· 
vos•do d• Liberdade'! Porque deu 8 ata profisdo uma 
disnidade quase saçerdotal. Jamais dmertou da Justiça. 
jamais a cortejou. jamais recu!iOU patroclnio ao dc&assiJ.. 
tido ante ot poderosos, jamais traiu a verdade. jamais 
pleiteou a imoralidade ou a iniquidade, jamai1 '"fez de 
sua banca bulclo ou da ciincia mercatura". 

Por tudo i110. Dr. Sobral Pinto, e por V. Ex• ter l&bi
do manter a perseverança. a COCI"incia, a invariabDidade 
neota direçio, no rumo da Vordade, do Direito c da Jus· 
tio:a. t que homenqearnoo V. Ex': "Advopdo da Liber· 
dldc". (Muito bem! Palmas prolonpdu.) 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• UiS CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 
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EM lO .. NOVEMBRO DE 19113 

1.1 -ABERTURA 

1.~ - EXPI::DIENTE 

1.2.1- Pareceres encaminhado!i 
A M05a 

1.~.2-R .. aori-

N• 876/RJ. do Sr. Senador Muri· 
ln Badar6, solicitando que sejllm 
anexadas aos Projel.us de lei du 
Senado n" 156/79 e 304/80, que 
tramitam em conjunto. os Pmjet!JS 
de Lei d~ Senado n,. 73 e 75/83 e o 
ProjeUJ de Lei daClmara n•I0/83, 
por wnarcm mat~ria correlata. 

N• 877/83, dos Sro. Senador•• 
Aloysia C:haves e Humberto Luce
na. 1'01ic:ilando urahlda rara a 
Projeto de Rc'SIJiutt:âu n• I J2. de 
198.1. 

SUMÁRIO 
1.2.3- C01111111leaçilu 

Do Sr. Senõld~Jr João Cadrrk.)n 
que sr ausentará do Pais. 

1.2.4- c-•lcacio .. Pnll
llfada 

Arqui\·amento du Projeto de Lei 
da Ci.mara nt ISS/83 (nt 4.001/80. 
na Casa de ori1em), por ter rG.-ebi· 
do parecer ~ontrãriu, quanto ao 
mérito, da comiss3.u a que foi dis· 
lrihuido. 

1.25-Dloc- do Expodllnle 

Si;,'liA/JOR ADERB.CL JL'RE
MA- Ap~cia~ilo sobre o proble
ma das sc..::us no nordeste e •uses· 
tõe:t para sua solução. 

D -ORD~!\.1 DO DIA 

-Requerimento n• 80if8J, de 
autoria do Senador Jutah)' Maga-

lhàt:s, !iOlicitandu a tram.criçiio, nnli 
Anõli~o do Senudo Federal. du artigo 
intitultM!a ''EK.cmplo de Omet1a.s'', 
publiL"3do nu jornal Correio Brazl. 
lea•, edic;io du dia ) de outubro 
de: 1983. Afro••""-

- R~uerimcnto n• 826/83, de 
autoria do Sr. Senador Murilo Ba
dar6, 50iicitando lenham trami· 
lOÇão oonjunta N Projeto!l de Lei 
do Senado n• 160/81-

C"omplementar. e no 48/83 -C"om
plementur, que inlmdu.tem altc
ra~;i\es na lei C'omplementur n9IJ, 
de.=!!' de mnin de JQ7J, que inslilui 
u Pn,s;ramu de A111sHenci;1 :111 Tra
halhudnr Rural tPRORURAI.J. 
A.JIN'HD1 apm. falitrem nu cncumi
nhamL'nll1 de 1Ua votaçi1o us Sr. 
Itamar FnmL-a, \1urilo Badaró. 

SEÇÃO 11 

QUISTA-FEIRA, I• DE DEZEMBRO DE 1983 

COSGRESSO 1\iACIOI\iAL 

Fa~o !laber que o CunsreSiO Nacional aprovou, nos 
lerm(1s du an. 44. inca5u III dil Can!ltiluiçin, e eu Moa
cyr IJalla. Pre11id~:n1e do Senado Federal. promulso o sc
suinle 

D[('RlãO LEGISLATIVO N• VI, DE 1913 

Aurarlzo o S..loor Pl'flldente do Ropolbll<a o 
o...,hlr ... do Pois,.,. riolto ollclol • Ropibll<a do 
lloll•lo, oo diCUno do primeiro , .. ....,. do lllh .. 
re .. retro de 1984. 

Arl. IY F: o Senhor Presidente da República autori
/udo t1 au....:ntur-st: dn P..lis no decurs" da primeira quin· 
n:na d11 mêo; de fevrl'f'iro de 1984, em \"isita oficial A Re
púhli..::a doa Buli\.·ia. a con\·ite dn Goverm' daqueiL' Pa(!l. 

Art. 2" Este lle..:rC\,, l.rgi,.la.tivo enua em vigur na 
data de sua puhli..:a~:ill, 

Sena.JCI Federal. 30 de nm"Cmhnl de I 11:0.- Senador 
Moaeyr Dalla, Jln:o;i.Jente. 

F3~'' !13her que o Congl'C!Ikl Sadunal aprovou, nos 
termm• .J,, un. SS. § 1• da Con!ltitui~i!o, e eu, Moac)·r 
l)ull.l. Pre'!li.Jentc d11 Senudl.l Fede-ral. promulg•' o !le
g:uint..:: 

DECRF.TO U:GISIATIVO S• 'III DE 1913 

Aproyo o texto do Docrero-lol rt' 3-057, de 23 de 
OJI1IIICO de 19113, ••• "ollerll e reoop dlllposltltOO do 
De<rel ... lel .. Z21, de Z8 de re ..... lro de 1967. """ 
dlopile IObre o prolecio e ellfmulo!l • ,...., allerdo 
pelo l.el nt 6.276, de I• de dezemllro de 1975", 

,\nigll único. ~ aprovado u texto do Decreto-lei n' 
.2.fl!'7. de :!.3 dt: ugo!lto de 19~3. que "ulteru e re\·uga dis· 
pusiti\ u~~o ..to Decreto-lei n" :!21. de 2M de fevereiro de 
1967, t.(Uedi!IIP,ie !IObrea pNtL'(:liJ e estÍmUlOS ii pa<:3,81• 
lerudn J'lcla l.ei no 6.27t., de I" de de1cmhro de 197S". 

Sena.Ju Federal, .10 de no\·emhrll de I CJ1i3. - Senador 
Moaeyr Dali• PrL"!ii.Jenle. 

t=a.ç,, 11a.he-r que o Consret~siJ Sacional aprovou, nos 
termo" dn art. 55, § JY da ('onstituic;llo. e eu. Moaeyr 
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EXPEDIENTE 
CENTRO GRÁfiCO DO SENADO FEDERAL 

A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Diretor-Geral do Senado Federol 

ALOISIO IIARBOSA DE SOUZA 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

Diretor lnduatrial 

RUDY MAURER 

DiNtor Aclminilfralivo 

Benedito Ferreira e HelvldkJ Nu
RL"'. lendo (cito dcc:laraçilo de voto 
,, Sr. ltun1ar Franco. 

- RequerimL"IIIu n' HS2f8l, de 
autoria do Senador Martins 1-"ilho, 
solicitando tenham tramitação 
conjunta os Projetos de Lei da Cã
mura n'" 236/83 (n• 6.064/82, na 
Casa de ori8em) e 198/83 (n• 
803/83. na Ca.~;a de origem). que 
dispõem sobre a reali7.açilo de con
cursos públicos e dek:rminam ou
tras providCncias. Após inter
v.=nçõcs dos Sn. Murilo Badar6, 
Aloy5in Chaves e Itamar Franoo, 
lcm a matéria sua Ntacio adida 
pnr falta de .., .. .._ 

- Requerimenb> n' BIJ7f83, de 
autoria do Sr. Senador Lourival 
Baptista, 10licitando a transcrido. 
RO!il Anai1 do Senado Federal, da5 
""Ordens do Dia'' baixadas pelos 
Ministros do Ex6rcito, General 
Wakcr Pire5 Carvalho e Albuquer
que, da Aeronáulica, Brigadeiro 
Delio Jardim de Manos c do Chere 
do E1tado·Maior da Armada, 
Almirante-de-Esquadra, J01f= Cal· 
vente A randa. lidas cm 27 de no
vembro de 1983, alusivu l passa
lctn do 48• aniverliirio da Intento· 
na Comunista no Brasil. Vatacio 
odloda pnr falta de ...,....,, 

- Projelo de Lei do Senado n' 
280/80, que determina que a Or
dem dos Advugadofl do Bro~sil opi
ne sobn: a escolha de: magistrados 
que devam integrar lribunais com 
jurildição cm todo o território na· 
cional. Volllçio adiada por falta de ........ 

- Projeto de Lei do Senado n• 
21,/RJ. que dispõe 10hre a redução 
do preço do ilcwl para venda a 
proprietârios de veículos de aluguel 
empregados no transporte indivi· 
dual de pa11a1Ciros mediante sub!lli-

dio. na1 c:ondiçõc:s que upecirlca. 
Volllçio adkda por falta de -..... 

1.3.1 - c ........ cio .. Pnsl
llinela 

- Convocação de ICSflilo a.
traordin!uia a realizar-se hoje, l5 
l8 horas e 30 minuto!!, com Ordem 
do Dia que designa. 

l.l.l- Onlom do Dia (conti
nuação) 

- Projeto de Lei do Senado n• 
129/8), que obriga os pa....,eiros e 
tripulantes de embarcações a UIHr 
rolete uiva-vidas, durante as tra· 
vC5Sias n1.1viaisou lacusti'C5. DI-l
lia HCe~T~~dl., cm segundo turno, 
voltando AI comisSÕL'5 Ctm1J"C'Ien· 
lcs. cm vinude de recebimento de 
emenda em plenário. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
139/80, que dá nova redução ao 
art. 8J6 do Decreto-lei n• 5.45:!. de 
I• de maio de 1943 - Consoli· 
daçiio das Leio do Trabalho. Dllt
a.io ~~~eernda, fiCando sua vo
tacio adiada pnr falta de,......,_ 

- Projeto de Rcsoluçd:o n' 
117/83, que suspende a uecuç!o 
do art. S• da Lei Municipal n' 253, 

. de 2 de dezembro de 1977, do !lllu
niclpio de Populina, Estado de Silo 
Paulo. Dodaroda prejadludo. 

1.4 -COMl:SICAÇ<\0 DA 
PRESJDI!NCIA 

- Prcjudicialidade do Requeri· 
menb> no 877/Sl,lido no Expedien
te, de urJf:ncia para o Projeto de 
ReliOiuçào n' 123/83, em virtude: de 
ralta de qam~m verificado na Or
dem do Dia. 

1.5 -DISCURSOS AI'OS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR DERVAL DE I'AI
~·.4 - Convoo~o do Auembl!ia 
~aciunal Constituinte . 

DIÁRIO DO CONGRESSO.NACIONAL 

lmp......, sob a Nlponoabilidade da MMa do Senado Fedlorol 

ASSINATURAS 

Via Superflcieo 

s.- ····························-· Cri 3.000,00 
Cri 6.000,00 Ana ................................ . 

Exemplar Awlaoo Cri 50.00 
llropmo 2.200 eumplaNI 

SENADOR G.4ST.lO 
Atl)LLER - Posicionamento do 
Clube de Engenharia sobre: a aluai 
crise brasileira. 

SENADOR HELYID/0 NU
NES- Apelo ao BNDES no senti
do de maior agilit.açio na tran5fe
rencia de recuno5 para a implan· 
taçio de nücleo!l do Projeto Sena
nc;io. no Estado do Piaul. 

SENADOR LOMANTO JIJ
·"fiOR - CinqUentcnirio de run· 
da~;ão do Rotary Clube da Bahia. 

SEN.ADOR ODACIR SOARES 
- Candidatura do Embaiudor 
João Clemente Bacna Soares ao 
cargo de Secrctãrio-Oeral da Orga
nização dos Estad&>s A rnericano5. 

SENADOR AMARAL F[IR
UN- Dec::laração do Parlamento 
grego a re~~peito da proclamaçlo da 
Repllhlic:a Turca do Norte de Chi· 
pre. 

SENADOR CARLOS ALBER
TO - Anistia para os di::bitos fis
cail, dccorn:ntc:ll do Imposto Tcrri·. 
torial Rural, na Area do PoUgono 
da1 Scc:a5. 

S!"NADOR LOUR/YAL BAI'
TISTA -Aumento do percentual 
de lransfcretlcia de rccunos f11cais 
da Uniio para os Estados e Mu· 
nicfpos. 

SENADOR LU/7. CA V.~L
C.fNTF.- AnAlise da agroindús
lria açucareira de Alagoas. 

SENADOR ENEAS FARIA -
Elevação da al[quota do ICM. 

SENADOR JORGE BOR
NHA USEN - Defesa de provi
dencial em favor do1 bancos de de
senvolvimento regional e e5tadual. 

SENAOOR JOÃO CALMO.'I 

-Solidariedade à homenap:em 
rrcst:•dn .,ela Cd.msra do5 Deruta· 
dos 110 jornal O Elllda da S. hllo. 

Dalla. Praidcnte do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 99, DE 1913 

Ap""a o IOXID do D .......... ol D' Z.ll58, de ZJ do 
..... de 1913, que ''ai- a Jealoloçio do I._.. 
de Renda nlall•a a nndlmoahlo prodozldos por a
-"" -nça do Slllemo Flnaneelro de Habl
taçio". 

Artigo 6nico. 2 aprovado o texto do Decrelo-lci nt 
2.058, do 2J de asooto de 198), que "altera a lesi•laç.lo 
d,, lmp03oiO de Renda relativa a rendimentos produzidos 
por caderneta de poupança do Sistema Financ:c:iru de 
Hahitaçilo''. 

Senado f'ed1..Tal, 30 de novembro de 1983.- Senador 
~ .. CJ'' Dalla, Prc~idente. 

1-'a't'O sabc:r que o Congrego Nacional aprovou, nos 
t~rmu5 do art. !'5, § I' da Constiluiçlo, c cu, Moacyr 
Dalla, Presidente do Senado federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 100, DE 1913 

Apnll'a o lexlo .. Deento-lolaP Z.059, ""I' de ... 
lembro de 19113, que "allera a redocio de~~~~ .. 
da LolaP S.Z9l, de I ""IIUIIIo de 1967, ••• dlopile 
IIObre a p-.çio do Senlco Mllllar peloo Eoludanlell 
... Medldna, Fana.ela, OoloahJiocla 1 Vllerlaúfa e 
peloo M ........ , Fa'"'a .. ullcao, Deallalu 1 Vewl
airlol". 

Artigo ünico. E. aprovado o texto do llecreto-lei n• 
2.059, de I' de "õClemhro de 19213, que ""allera a redaçlo 
dedi1ro~ilivo dal.ci nY 5.292, de H de junho de 1967, que 
di5pôe sobre a pi'Cit&('.ilo do Scrvi~o Militar pelos l!ltu· 
dunu:s de Mcdidna., Farmãciu, Odontologia c Veteri· 
nãrin e rn:IO!I> Mé:dic.:os. Farma~i:C:uticos, Dentistas e Vete
rinários". 

Scnad11 Federql, 30 de novembro de 1983,- Senador 
\loacyr Dalla, Prct~identc. 
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1.6 - DESIGNAÇJ.O DA 
lRDEM DO DIA DA PROXI· 
IIJA SESSÃO. ENCERRAMEN· 
ro 

2 -ATA DA ZZI• SIS!ilO, 
1M 311 DE NOVEMBRO DE 1113 

2.1 -ABERTURA 

2.2 EXPEDIENTE 

2.2.1- Orlele •o Sr. I'· 
lioa'tlillo .. Clmera à Do.,.ta... 

-Encaminhando A. revislo do 
Senado, autógrafos doa seauintes 
projetoo: 

Projeto de Lei da Cimara n• 
266/Bl (n• 2.120/83, na Casa de 
orisem), que dispõe sobre o vesti
bular para os Cursos de Comuni
cação Social. nas condiÇt]es que: a
pecir~e~, e di outraA providencias. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 
267 f83 (n• 945/83, na Caoa de ori
sem ), que lixa 01 valores de reU'i
huiçào da Categoria Funcional de 
Artlfia: de Confct"Çâo de Roupas e 
Uniformes, e dA outras providê:n
cius. 

Projelo de Lc:i da Cimara n• 
268/Bl (n• 5A07/81, na Casa de 
origem), que autorizu o Instituto 
Nacional de Colonização e Rdor
ma Agrária- INCRA, a doar os 
imóveis que menciona. 

Projeto de Lei da Cimara n• 
211!/83 (n• I AII0/83. na Ca•a de 
origem), que altera a e1trutun. da 
Catc,:oria Funcional de Enaenhei
ro Florestal, do Grupo-Ounas Ati
vidadeo de llõ!vcloSuperior, edil OU· 
tras providencias. 

Projeto de l..ei da Cimara n• 
270/83 (n• I A79f83, na Casa de 
o rifem). q uc dispõe: sobre a reorp· 
nitaçào da eslrutura da Justi~r"B fe
deral de Primeira Instância e dá ou
tras pro"·idinc:ias. 

Projeto de Lei da Cimara n• 
271/83 (n• 2.141/R), na Cas• de 
oris:em). de iniciativa do Senhor 
Presidente da RepC.blica, que allcra 
a estrutura das Catqorias Fundn
nai5 de Motorista Oncial de Apnte 
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de Portaria, do Grupo.ser.io;al de 
Transporte OfiCial o PonariK, • dá 
outras providencias. 

2.2.2 -Cacwlealla .. .._ ... -Prazo para oferecimentoa de 
emend•• aoa Projetoa de Lei da Cil
mara nOs 267, 269, 270 e 271, de 
1983, lidos no EllpOdieniO. 

2l.3- ... -

- N• 879/83. de urainc:ia, para 
o Projeto de Reaoluc;lo n• 123/83, 
que eleva em um ponto percentual 
a allquOia mbima do imposto 
sobre operaçÕes relativas 11. circu
lado de mercadoria. 

- N• 8110f83, de uraincia, para 
a Mens.,.m n• 222/83, do Gover
no do Eaado de Santa Catarina IO· 

Iicitanlo autorização do Senado 
para que aquele Estado possa reali-
71r nperaç;lo de c:Rditn, para os 
rms que cspeciriCa. 

- N• RR I /83, de autoria do Sr. 
Senador Milton Cabral, IOiicitan
do dispensa de intmtrc:io e pri:via 
di5trihuirwàcJ de avulsos para o Pro
jeto de Resolu;ão n' 1:!7/8:!, a fim 
de que rqr:ure na Ordan do Dia da 
saL> liCguinlc. ApntYado. 

13 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 869/83, de 
autoria do Sr. Senador hamar 
Franco, 10licitandn a transcrição, 
nos Anais do Senado federal, do 
anigcJ publicado no jornal Cornlo 
lrull.._, ediçlo de 29 de no· 
vanhro de 1983,soh o dtulo "Meu 
amigo Tcotdnin Vilela". do j~rna
liila Joio ErnDio Falciio. "'""'"" 
... após u~&rem da palavra no en
caminhamento de sua votação 05 
Srs. Itamar Franco, Odacir Soares 
e Robeno Saturnino. 

2.4 - MAT1!RIAS APRE· 
CIADAS AI'Os A ORDEM DO 
DIA 

Projeto de Reooluçiio n• 123/83. 
em rcJ:ime de urpn!:ia, nos termos 

do Roqllerimemo "' 179, lido no 
Expediente. A ........ com cmen
dao, ap6o pareoeres dao eomi..a.. 
dcnicu, tendo 111ado da palavra 
no curso da apreclaçlo da mat6ria 
01 Sn. ~oysio Chaves, Itamar 
Franco, Benedito Ferreira, Murilo 
lledar6, Helvldio Nunca e Eniu 
Fari•. l Comioslo de Redaçlo. 

Reduç.Jo F-inul do projeto de Re
>oluçilo nO ll3/83. •-•· l 
prol!lul111do . 

Mensagem n• 222/83. em regime 
de urgincia, no& termos do RaJue· 
rimento nt 8HO.Iido no Expediente. 
Aproo ... , apeio pareceres das eo
milliia. técnicas. nos tennos do 
Projeto de Resolução n• 125/83, 
constante do piii'CRr da Comissão 
de Economia. À Comiuão de Re· 
dação. 

Redaçiio nnal do Projeto de Re
soluçlo n• 125/83. Apmooda, A 
promulpd.o. 

25 - COMUNICAÇOES DA 
PRESIDENCIA 

-Convocação de sessão c:on
junta, a reali1ar-se amanhi, ll5 li 
horas, tum Ordem do Dia. que de· 
signa. 

- Designa.;ãn da Ordem do Dia 
da sessio do Senado, a realizar-se 
amanhã. 

2.6 -Encerramento 

J - DISCURSOS PRO· 
NUNCIADOS EM SESSÃO AN
TERIOR 

- Dos Sn. Joio Calrnón, 
Humbeno Lucena e Aloyaio Cha
ves, proferidos na 5e!l5i\cJ de 29-11-
83. 

4 -ATO DA COMISSAO 
DIRf;J'ORA N• 40, DE 19113 

-MESA DIRETORA 

6 -LIDERES E VI CE-
LIDERES DE PARTIDOS 

7 -COMPOSIÇÃO DAS 
COMISSOES PERMANENTES 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Moa
!:) r [)alia, Pre11idente, nos termos do an. 52. item 30, do 
Re1imento Interno. promulgo a sesuinte 

taçUo de serviÇfJs durante- u 1essõei e1.traordinAria5 
do Senado Federal c conjuntas do Congre511n Na· 
cinnul. não compreendidas nos períodos de expe
diente normal. 

R I!SOLU('AO N• 358, DE 19113 

Al..,.a o R ... laiOIIaiD Ad•lolltralloo do
Fooleral, ap..,.ado pela Reaoluçio a' 511, del972, o dá 
...... ,...mdinelu. 

.'\rt. I• Osurt5,407e410doRq.ulamentoAdminis
tr.ui~~~ du Senado F"-deral, aprovada pela Re5nluçiu n• 
SH. de I 972, passam a vigorar com a1 sq:uiniC!I alte· 
rm·~\c:•· 

".'\ri. .W7. .. .......................... .. 
XIII- Especial de l>c:scmpenho. 
1\rt. 410. A Oratificaçln Especial de Desempe-

nh~• '-"Onstituir6 romrc:nsaçãn n:trihutin rela pres-

§ I• O valor du Grutificaç;lo a que se rerereule 
artigo será obtidcJ: 

a) durante o período de atividade lqislativa, 
mediante apli!:ação do5 cri~rios vigentes, relativos à 
remuncra~ào pelo camparecimentcJ às IC!IÜS e1.· 
traordinairia5 d11 Senado Federal e conjuntas do 
CcJngre'W!cJ Nacional, nos tcrmu5 do art. 406 deste 
R~s:ulamento ,\dmini1iitrativ,.,; e 

bJ "'," mc!K-'5 de rea.'5.'iO, pela média aritmtl:ica 
do nUmero de liC.'iliÕC:s realizadas no periodu de ativi
dadc lc:~i"latiu1. 
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I :ZOO A Comillio Dlretora dioporl aobno a .U. 
cuçD.o da Gratincaçlo a que 11 refere ate aniJo." 

An. :ZOO A GratifiCBÇio rel'erida no item XIII do an. 
«J7 do R01ulamento Adminilllratlvo do Senado Federal 
seni incorporada aoa proventos de inativldade do IICI'Yi
dor que a esteja percebendo ao se aposentar. 

P•ri1rafo ~nico. O oAioulo da Gratifu:açlo, para os 
creitos deste aniso. teri por bale a m6dia aritm6tica, nos 
llltimoa 6 (seis) mese~ imediatamente anteriores l apo
IICDLadoria. das retribuiçtles de' que tratam as letra a e 1t 
dcJ § I• do an. 410 do Regulamento Administrativo do 
Senado l'ederal, nilo podendo a pan:ela incorportvel ser 
superior, an qualquer hipótese. ao venc:imento e vanta
pns pennanentes do tenidor na atividade, observado o 
di5posto no an. 102, 1 29, da Constituiçlo Federal. 

Art. 3t Nas hipóteses de aposentadorias decorrentes 
de acidente em serviço. molbtia profissional ou molátia 
1rav~. contagiosa ou incurãvel, lesalmente especificada, 
lica uucsurada a incorpoi'Kçio integrala01 proventos da 
Oratincaçllo a que se rerere o art. 29 desta Raoluçlo. 

Art. 4t A incorporação a que se refere o art. 2t, a· 
put, !.C aplica aus inativn5 que. se estivessem cm ativida
de, seriam benefi~o.iadcJs com a conces.'iio de vantagem, 
independentemente da ~puca de apo&entadoria e nu 
t:undiçõcs estahelec:idas ne5ta RC50iuçlo. 

P.o~rllsrufo C. nico. O beneftdcJ a que se refere ate ani· 
an 5Croi I."CJD!o."Cdido a partir da data desta Resoluçio, ten
do por ha1e a m6dia aritmética das retribuições percebi· 
daH, nu~ 6 (seis) mese5 anteriores a sua visincia, por ser
vidor de isual categoria em atividade. 

Arl. !'Y A1 despesus diCCOrrcntes da execuçlo desta 
Rboluçilo correria à oonta d11s dOiaçôa orçamentArias 
C5.,CI."ilicas do Senado Federal. 

An. ft9 A Comi51iilo DiretcJra regulamentará esta 
Resuluç;ln no pra..:u de 30 (trinta) dias, contados de sua 
puhlicaçlio. 

Art. 79 F.sta Re!ioluçio entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 8• Revogam-50 &5 di5posições em contrArio. 
Senado Federal, 30 de novembro de 1983. -Senador 

MOIIc)'r Dalla, Presidente. 

Faça saber que o Senado Federal aprovou, n01 tennos 
do an. 42. inciso IV. da Constituiclo. e eu, Moacyr 
Dullu, Presidente, promulso a seguinte 

RESOLUÇAO NO 359, DE 1113 

Autoriza o Gooeno do Elllado do Elplrlto Sanhla 
eolllrataroperaçlo demprátlmooKleno., Y8lor .. 
t.:SI 13,Q,OOO.OO (tnae ndJioaoo e..._ ..U 
ddlalft-k:uoo),~oollaada aollaaoocla,..._ 

ta .......... _ ~···-·-los .. -
Art. 1• P. o Governo dcJ Esb1do do Espírito Santo au

tcJri..:udo a realizar, wm a garantia da Uniiu, uma ope
rllção de empl"tstimo externo no valor de USS 
13,600.000.00 (treze milhôe5 e Ki!iC'Cntm mil dólares 
norte-allleri!:ano!i), nu o equivalente cm outras moedas, 
de principal, junto a grupo financiador a ser indicado 
s"b a cJrientaçàn dcJ Mini5tirio da Fazenda e do Banco 
Central dcJ Brasil, a ser utilizada no Programa de lnve~ti· 
mcntos daquele l:!ilado. 

Art. 2• A uperaçilcJ realizar-se-i. nos tennos aprova· 
dm• pelo ~r Exec:utivl) Federal, inclusive o exame das 

. L'Ondi~dcs cn.'Ciitidllli da nreraçil•, a ser cfctuado pelcJ Mi
nil'lt6:rio du Fu,en\la, em articulação .:um o Banco Cen
trill do Brasil. nos tcrmo5 do art. 1•, ilem 11, do Decreto 
n" 74.1!'7. dr 6 dr junho de 1~74, obedecidas a,; demais 
e'if!éncnJ5 do5 órJ:àCifi encarregado5 da execução du polí· 
ucu ccuni1mi~o.'O·nnanceiru do GnverncJ Frderal, e. ainda, 
o di"pu"to na autorizaça,., leg11dulivu estadual, constante 
no1~~o Leis nf!l. .l.!i711. de 17 de uu1uhru de 198.1. e J.5tiR, de 
IK de 1111'1CI11hr,, de I1JK.1. 
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Art. 3• Esta Resolução e~tra em viao~ na data de sua 
publicaç!o. · · 

· Senado federal, 29 ile novembro de I ~83. - s.i.ador 
M_. o.na, l't'cJi"!"~·· · 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moa
cyr Dalla. Pre5idcnte. nos termos do an. 52, hem .10, do 
Rqimento lnlerno, promulgo a ~e~uinte · 

RESOLUCXO N• 360, DE 1913 

Altera o ac-.a ~llpaolll- l ...,.ucio "' 
146, ~· 5 ~· ...... ,. do 1910, alterada pela ._ 
lucioa'50,dolOdoJonho•l911,odiolllru,...rl
dêadaL 

· Art. I• A Resolução n• 146, de 5 de dezembro do 
19110, alterada pela RC!IOiuo;io n• SO. de 30 de junho de 
19HI, passa a "iforar com as seguinta altcra\o"ÔCI: 

a) ''Art. 12. O de5empenho funcional ser6. re
presentado pelo resultado do5 fatores relacionado5 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçiio 11) 

na Fieha dC AvuliaÇi.~ dê o~m.;nlio constante do 
. · Anexo a esta Raoluçilo, tendo em vista: 

V - a CICOiaridade. averbadi em assentamentos. . 
individuais.'' 

•> ''Art. 27. • , 
AuAgrafo 4nico. Os pen:cntuai5 esi'C'=ificados 

nate aniso incidirlo na lotaçlo lixada para a cate
aoria funcional, considerados Isoladamente. para 
ase efeito, o Quadro Permanente e a Tabela Perma-
nente."" ~ 

c) "Art. 31. . . 
§ 2' Após a rcalizaçlo das Progressôes Verticais, 

as vagas remanc:sL"Cntes e existentes nu classes finais 
e intennediárias superiores serão redistribuldas para 
as chi!IM."S inicial e intt."''mediArias inreriorõs, na per
ccntasem a que se rerere os iten1 I e V do an. 27 ... 

~J "Art. 37. Para efeilo da Pros,....o Espe
cial oplic:nr-so-iio, al6m da oxceçlo prevista no § 2' 
do arr. 40, lambkn 11 normas do prOL"C!i!IO seletivo 
relativos à A.&eendo Funcional ... 

:~, ••.:r~l~o a que ae rererc ate artigo tei-A va
lidude por 2 (dois) anos. contados da publicação de 
que tralum os an5. 39 e 49. · 

Alit:XO A RESOLUÇAQ 119 ., DE 1983 

Pl'C:HA DI AYI't.r,:;:AÇAD DE DESt:MPEMÍ!O 

Dc7.ombro dol983 

§ 4• NO a-no en1 ciue Yc:rifi~ai a hipótese de haVer 
maior n6mero de c:andidatos ji 1provados em so-

·. leçào anterior. do qua 15 vq:as destinadas A Prô
arcssüo l::::s(U:iul e a Asc."Cnsio Funcional, nilo seri 
realitado novo procnso seletivo para as an.qoriu 
que se encontrarem ne5ta situaçio."" 

. I 
Art. 2• O Anexo i Reioluçlo n' 146. de 1980, into

rrado pela fi<.'hu de A•ulia .... o de Detemponho' Funci6-
nul. fica subslituido pelo Aner.o 11 er.ta~Rewluçlo. 

Arl. :1• A Subsecretaria de Pessoal fica autorilada a 
pubiK:ar o texto 00n5Õiidado da Reioluçllo n' 146, dC 
1980, ~o.'"Om as alteraic;ües intnJduzidas pela ResoluÇão n• 
sn. de 1981, e por esta Re5tJiuçiio, numerando e ri:nume- · 
ra~ndo os ~eus anigo5. ! 

Arl. 4•. Esta Ra.uluçâo enlra em vigor na duta de sui 
puhlicuçãLl, aplh::ando-se o disposto na a.rt. 37 da Reso
lução n' 146. de IQKO. com a redaçilo dada pelo aut. Jtl, 
ulinea d dntu RC5Uiudo, A Progres1iln Especial realiza
da em 1981. i 
. 1\rt. S• RL"\"O~a•n·R as disposic:i\eli em contriirio. ! 
·Sen:~t.tO Federal, .10 de novembro de 1983.- Senador 

Moaeyr Dalla, Presidente. · 

IKIII.I DO IERVIDOR1 

::.~:.:IA~I'li~IIC;IOJI~A~L=''::::::::::::::::::::::: REFERE~ tA; 

•P.RIODO DI:: AVALIAc;l.J 

D2-'-'-- I 
•-'-'- : i 

OIICAO CE BI.UC:ICIOI,.. 

1 • GIIAN'l'I.Dl.DB I QUALIDADE DO. ~IWJAI..HO 

Yolw.e de trab.&lbo pJ:Odu•:Ldo, levar.da-ae- .. conta. a 

;:-~e!!!=:&o: ::::;;:j:~z!"d!~"~::tt:::~ • 0 tea-

~=:~~~~d: ::.=~~nbar •• to.r~C•• cor. au.ldiWQ, 

I. ESc:OLARIDADI:: IA au pi'HDCbW. s-Ju COftaalba de Ad• 
•:Ln:LatraGio, COII b••• naa Avtlrbacões aonatantea do 
••••nto. .. nt.o :Lndlvidual.l 

Olrtil.içada de cunclu.aia da Tf vnu. 
CllrtU:Leado da conclualo do 29 vrau. 
o:Lj.JGN. h curso •us-r:LOI'. · 
C:.rt1Ucada ou D:I.PlOIM IIII aurao aapaal.rico vinc:ula-

• do I• atr1bu1Gõea do cuto• 

AYALIADOJI:1 Oot.ao 

., ...... 
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20 pc!'nt.ua 
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40 FOIIL08 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do an. 42. inciso VI, da Conslituiçlo, e eu, Moacyr 
Dalla, Presidente. promulao a ~e~uiatc 

IESOLUÇlO N• 361, D~ 1113 

A..W•-·~·M ........ a,_ .... _..... .. _....__ ....... .... 
111., v• 15,IIIO,IGO.IO c...,. ....... ~~~~~ano ----) ........................ .... -·-

An. I• S o Governo do Eltado do Maranhio auto
rizado a realizar, com a prantia da Unilo. opcraçaes de 
emprl=stimos externos no valor total de USS 
IS.OOO,OOO.OO (quinze milhan de d61areo norte
americana~) ou o equivalente em outra moeda. de princi
pal, junto aarupos rinanciadores ••rem indicadosiOb a 
orientaçlo do Minilntrio da Fazenda e do Banco Central 
do Bruil, destinadas ao Dnanciamento de parle doi pro
jelos de desenvolvimento cconõmieo e IIOcial previstos 
no Programa de Investimentos do Eltado do Maranhio, 
cujo plano de aplicac;io 6 o RSUinte: l:':studos e Projetas 
- USS 860.000.00 (oitoc:entoo e ..... nta mil d61area); 
Terraplenqem - USS S.S38,000.00 (cinco milhões, qui
nhentos e trinta e oito mil d61ara); Revadmento Pri
m6.rio • USS 3,266,000.00 (t~s milhõa, duzentos e ses
senta e .ds mil dólares): Obras-de-Arte Corrente& e Dre
nagem • USS 4.3~0.000.00 (quatro milh&."S. trezentos e 
cinqUenta mil dólares); Obras-de-Ane F.speciais- USS 
426.000.00 (quatrocentos e vinte e seis mil dólares): Sina
lizaçlo VertiC'al• USS S 10,000.00 (quinhentDI e dez mil 
dólara) e Serviços TopoJiifiCUs - USS SO,OOO.OO (cin
qUenta mil d6lareri). 

Art. 2• A 1 opcraçõea realizaMe-lo nos term01 aproo 
vado1 pelo Poder Executivo Federal, inc:luaive 01 exame& 
das cnndielles cm:lillc:i• d85 operações eretuadaa pdu 
M ini1drio da f'azenda, em articulaçlo com o Bancc 
Central do Bra1il, nos termos do art. I'. item 11. do De
creto n• 74.1~7. de 6 de junho de 1974,obedec:idas • de 
mai11 exiFncias do1 ÓIJilOI encarrepdos da execuçlu di 
politica ecunõmico-financeira do Governo Federal, e 
ainda, o dioposto na Lei Eotadual D' 4.096, de 12 de ou 
tubro del979. •Iterada pela Lei nt4.501, del4 de julho 
de 19R3. 

Art. 3' E1ta Resoluçio entra em vigor na data de 
SUa publicaçilo. 

Senado Federal. 30 de nO"embro de 19113. - Senador 
M..,.. D~a, Pre11idente. 

Faço !il.ber que o Senado Federal aprovou, no1 termos 
do art. 42. inci10 IV, da CC1'1stituiçlo, e eu. Moacyr 
Dalla. Presidente. promulgo a ~e~~inte 

IESOLUÇlO Nt 362, DE 1113 

A..W oGtot..dD- .,GoUo.a-.. 
tar ••prt•ll•a ••t•r•o •• Yaler •• USI 
!5,GOO,IIOOJIO ( ............... .allfloo .. ....... 
--) ......... .._.. ..... .. 
tluAU...ad-",...- ........ 

An.. I• !:: o Governo do Estado de Goi6s autorizado 
a realizar, com a sarantia da Uniio, uma upcruçlo de 
emprhtimo u.lemu no valor de liSS 55,000.000.00 {cin
qUenta e cinco milhões de dólai'CI norte-americanos) ou 
o equivalente em outra1 moeda11. de p-incipal, junto ao 
Banco Jnteramericanu de Desenvolvimento- Bl D.110b 
a orientado do Minist~rio da Fazenda e do Banco Crn
tral do Brasil. a ser utilizado no ProJrama .. Rodovia 
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Alimentadoru". que objetiva a implantaçlo bllsica e/ou 
pavimentaçio de 1.305 km de rodovias para viabilizar o 
escoamento de safras agrfcolu naquele Estado. 

Art. 2' A operado realizar-se-é nos termos aprova
dos pelo Puder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condil;iles c:reditlcias da operaçlo a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulaclo com o Banco Cen
tral do Brasil, nos term01 do an.. 1•. item 11. do Decreto 
n• 74.157, de 6 de.j~nho de 1974. obedec:id .. as demais 
exiai:ncia!ii dos órpos encarregado& da eecuçlo da poli
tica econ6mico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Lei Estadual n• 8.772. de IS de janeiro de 
1980. auturi1adora da operaçlo. 

Arl. 3• E1ta Re50luçio ent,. em viJor na data de 
sua publicaçlo. 

Senado Federal. 30 de novembro de 1983.- Senador 
qr o.Da, Presidente. 

Faço aaber que o Senado Federal aprovou. nostarmos 
do an. 42, inciso IV, da Conotituiçlo, e eu, Moacyr 
Dalla. Presidente, promulgo a ICIUinte 

IESOLUÇlO N• 36!, D~ IJI3 

Aldorlua ..-... M.....,.. .. ~ . .:.. 
.... lia .. , ....... na1llllr _... ......... 
11•-ao tllor .. UIISU,IIOO,GOII.IO (-o 
- .. llfloo ........ __ ), ......... 
........ _. ... _.._ .. M..tdplo. 

An. I• i: a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, autori7.ada a realizar, com a J:a.rantia 
da Un iio, uma operaçio de ernprbtimo ex la' no no va
lor de USS 22,000,000.00 (vinte e doi• milhilcs de dólorC5 
norte-americanos) ou o equivalenle em outra moeda, de 
principal. junto a srupo financiador a aer indicado sob a 
orientado do Minist~rio du Fazenda e da Banco (.'entrai 
do Bra1il, cujos m:unos seriiu dutinados ao pagamento 
de obras, jã ex.ecutadas, de melhoria tisica do Municlpio 
deNiterói, conllante5dOiseJuint•lotes: Lute 1- Exe
cução do Anel Vi6rio do Largo da Batalha.: l.ote 2- Li
sscio Lilrao da Batalha- Cuhonsu; Lote 3- Urbani
zação da Praia dr Piratininaa.: Lote4- Urbanizaçio da 
Praia de C."haritas: Lote S - Ligdo Santa Rosa - Ro
dovia Amaral Peixoto. incluindo a elaboraçio do proje
to final de engenharia: Lote 6- Lisado Gragoat6-
Boa Viagem, induindo a elahorado do projeto final de 
engenharia: Lute 7 - Urbanimçllio da Praia das Flexas. 
incluindo u elaburaQln do projeto final de engenharia: 
l.otr 8 - Ct,n!ltruçio da F.strada do Er~~enho do \1atu 
fAv. C"rntral ai(: Riu D"Ouro), induindu a rlahoraçlo 
du projeto final de enJ:Cnharia: e Lote Q - Cunslruçlo 
da I::Slrada do Caramujo. induindo aelaboraçl.o do pro
jeto final de rngenharia. 

A rt. 2• A operação realizar-se-i nos tennus aprou
do5 pelo Poder Executivo Federal, inciURive u exame dali 
L"Ondiçl'le5 creditJ~o.iali da oprraçãu a ser efetuadu pelo Mi· 
ni'iti!rio da farenda, em articulaçillo cnm o Banco c~.. ... : 
trai do Brasil. nos termnl' do art. 1•, itrm 11. do Decreto 
n• 74.157, de 6 de junho de 1974. obedCC"idas as demai1 
exigi:nciu'dOI órPos encarrrgados da exrcuçlu da poli
tica ecunãmirÕ-financeira do Governo Federal, e. ainda, 
o dilf'O!ilu na Lei Municipal n' 241, de 16 de maio de 
1980, revigorada e alterada pela Lei Municipal n' 261, de 
24 de novembro de 1980. 

Art . .3' .E-:5tU ReMJiuçio entra em vigor na data de 
sua publiCBC"io. 

Senach1 Federal, 30 de no,-embro de 1983.- Senador 
Maae,r D.llla, Prc11idente. 

Quinta-feira I• S64S 

Ata da llO• Sessão, 
em 30 de novembro de 19~ 
I' Sessão Legislativa Ordinária, 

da 47• Legislatura 

PIY!sidinâa dos Srs. Lomanto Júnior. Raimull
do Parente 

e A /mi r Pinto 

,;jS 14 HORAS E J0 MINLtTOS, ACHAM-SE I'RE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Cilia - Mllrio Maia - Raimundo Parente -
Odacir Soares- Aloyaio Chaves- Oabriel HeriiiCI
tftlio Gueiros - Alnandre Costa - Alberto Silva -
llelvldio Nuneo - Joio Lobo - Almir Pinto - Joa6 
Lin'l- Carlos Alberto- Dinarte Mariz- Humberto 
Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jun:ma- Marco 
Mac:iel - Luiz Cavalcante - Lourival S.ti11ta- Lo
manto J6niur- Luiz Viana- Joio Calmon- Josi: Jg
n6ciu Ferreira- Roberto Saturnino - Itamar Franco 
- Murilo Badar6- Fernando Henrique Card01o
Srvero Goma- Benedito Ferreira- Henrique Santillo 
- Ga5tilu MUller- Josi: Fr111elli- Marcelo Miranda 
- Alfonso Camargu - Jorge Bomhausen - Lenoir 
VarJ.as- Pedro Simon- Octavio Cardoso. 

OU. PIESID!WfE (Aimir Pinto)- A lista de pr .. 
11ença acusa o comparecimento dr 40 Srs. Senadores. H a .. 
vendo n6mrro regimental, declaro aherla 'a sessão. 

Soh a protcçio dr Deus. iniciamos nossustrabalh01. 

Ó Sr. M.;. ........ _Sr. P~idente, pcc;u a palavra. 
pela ordem. 

OU. PRESIDENTE (Aimir Pintai- Concedo a pa
lavra ao nobre Srnador Murilo Bad.ar6, para uma qucs
lilo de ordem. 

O SI. MUIILO BADAlO (PDS- MG. Pela or
drm.)- Sr. Presid~o."Dte, o Regimento determina um nll
mero mlnimo de Sn. Senadores presentes no plcn&rio 
paru iniciar a !iies!iilo. Verifica-se, de plano, a inexistCncia 
de!ille número, pelo que 110licito a V. E!!:' a suspenslu da 
ses!dlo. 

O SI. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - R"'!imental
mrnte, antr:11 de su1pender a aessiio, devo acianar a1 cam
painhali por 30 minutos. ou att que ae verifique a pre
~ença ML'C!I56ria. 

{ Suxprn.ttl àor U hfNtl.t r J5 mlm~ro.t, a .~.torüo é,.,_ 
ltrr~u ti.t 14 "''''" r 4l mlnuto.f. 1 

O SI. PRESIDENTE I Raimundo Parente) - JA hã 
n6mero re(!imentai. decl:.ru aberta u sessio. 

O Sr. 1•-Srcretãriu proccderlllll~o.itura du Expediente. 
E: lido o sq:uinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N .. 1.1176, J.m o I.G'JI, ü l!li:J 

!lolln • ..., .... Lol .. a.-"' e, ... !1112 
1"'2.J!I!J.II, .. 1m, .. ..._>.,. . .....,._. 
crlaclo •• CoNtia Al'fcola •• Sordola, -=-a .. ,... ......... 

PARECEI Nt 1.176, •• 1!113 
Do c ...... do Aplatllln 

III-: Seudar Mortloo Jllb 
Vem au estudo deste Orailo Tk:nico o projeto de lei da 

C Amara. que autoriza o Poder l:::x.ecutivo a criar, no Mu-
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niclpio de: lenãnia, F.!itado dr Pern11mbuc:o, um coléghl 
ugricola. 

O prcle:ndido estabelecimento de ensino, de acordo 
com a pruposiçio (arL 2') funcionarA no Coligia lmacu· 
lada Conceido- atualmcnte ulilizado, apcna5., como 
abrigo de rcligin!ll.s - e ficarA suhordinado ao M inis
l~rio da Educado e Cultura. 

F.. ('anl o funeiunamento do preconizado centro de en
!ilino agrirola de nfvel mtdio, o an. J9 nio lixa prazo. 
Deixa-o para quando houver dntaçlo orçamentAria pró
pria e sufidenle. Da mesma forma. no que se refere U 
instala.;ÜC."io. 

1'4a ju!itilic:ado. diz o autor. Deputado Jnocincio Oli
veira, que o Governo, ••ao dar prioridade • agricultura, 
vai p~i58r de pe550al de nlvel midio para orientar, su
pervi5ionar e executar os programas ... 

Lembra o n::ferido parlammtar que, embora a for
muc;Uo de agrõnomas, no Brasil. 1eja razoivel. o mesmo 
5e dá com rclado a tf:cnicm agrfcalas de nlvel m~dio. E 
rerc:re que SLTtlnia. cidade-polo da regi lo do M oxot6. o 
que (1055ihilita o atendimento de vuta flrea do Nordeste. 

Sertãnia, como· salienta' a justificaçio, ""po55ui o IC· 

JUndo Parque de F.xpo5ic;ÕC5 de Caprinos e Ovinos do 
Nordeste. tendo inclu5ivc: desenvolvido uma raça autóc
tone. com caracterf!lticas próprias a Moxot6'", 

A vinculado do C!ltahdc:dmento ao Minis~rio da 
F.ducuc;il!) e Cultura permitirã, ao prc:tc:ndido colllgio, rc
cursU!I 5uficic:nte5. AliAI. e55c: ponto. que poderia impli· 
car na criação de dcspC!IB para os corres p(ihlicos- pro
videncia VL'Ciada aos parlamentares pela Constituição-, 
roi rlc:namente csclarc:c:ido pela dl)uta Comi!ISI.O de 
(.'on5tituiiO'ihJ e Justic;a da Cilmara.. que rC\.'Qnh~ Kr a 
prorosição cm estudo meramente autorizativa. f.•a L'H· 
rac:terlstica retira qualquc:r seqUela de incon<stituclonali· 
dadr, deill.ilndo livre o L"U.r50 do projeto quaniCI li apre
ciatWàu do mérilu. 

A.indil mais quando, pelo D«rcto n' 70.929, de J dr 
agD!ioh, de IQ72, ,, rcsi1tru do ensino de SCIUndo grau 
tart. 40, da l.ci n' !'.69:!, de 11 de apto de: 1971) é su· 
burdinadu uo DL'J'artamenlo de Ensino MCdio do Minil
léria da Educuc;üu. lru:lusive 05 regi!iltros que vinham 
sendo conL-edid,,s pela Superintendência do Em;,ino Agrf· 
L'Oia e Veterimlriu do Mini!ltiio da Agricultura. 

Da ponto de vhua dc:sla Comi!l5ào. o prujrto b amve
nientc. Desde que: atendida a criaçio do estubclc:cimento 
de ensino proposto, o Nordeste poder.i receber u:&o influ
xos rc5Uitanta da formaçio de tknicos agriL"Oias e me
lhurar a produtfio de ginrro1 C58CI1ciai5, 

Opinamo5. purtanto. pela aprovaçll.o do prc:sc:nte pro· 
jc:to de lei. 

Sala du•Comi5Sil ... 22 de junho de 19R2. -JaloCol
.. , Pn:'iidentc:- M..U. FUIID. RdakJr--· 
CIMIIao-J ... Uda, 

PARECER N• 1.1177, DE IMI 
Do CamlodD .. - ihal-la 

RlloiDr:s-darMorcaMoolol 

O pre5Cntc Projeto de Lei da Câmara autoriza o Poder 
E11.c:c:u1ivo a criar o Colf:gio Asricola de: Sc:rti.nia. que de
verA funcionar no Col~io Imaculada Conceiçlo e ficar 
subordinado ao Ministf:rio da Educaçlo c: Cultura. 

Na forma do an. l•. ••a in5talaelto do Col.qio Asrlcola 
de Sc:rtánia e o ~c:u funcionamento dar-se-lo a partir do 
momento em que houver dotado orçamentAria própria 
e suficiente:'". 

O ohjetivo da proposiçl.o ~ permitir a formaçi.o de: t6c
nicos asrlcolu c:m nCimcro que: pouibilitc: a execuçlo 
ampla c eficiente d01 programas aa:rfcol1111 no sc:rtlo nor
destino. A ju!ltificaçio lllliinala que ••o Brasil forma 
grande: quantidade: de ap6nom01, mu nilo o faz em nll· 
mero ouficiente com relaçio • ttcnico, agrlcolu", E diz: 

.. Aslim, a locado de uma Escola Asrfcola no 
Munidrio de: Sertãnia se impõe por constituir-se a 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlla 11) 

.idade-pólo da I'OIIiilo do M oxot6, podendo portan
to servir a C55B vasta Arca de Pernambuco, que tem 
na agricultura, na bovinocultura e principalmente 
na caprinocullura, ~eu principal suponc: económi-
co.·• 

Refere:, ainda. o autor do projeto '"que Senãnia possui 
o 1egundo Parque de Exposiçlo de: caprinos e ovinos do 
Sordeste. tendo inclusi\·e de5c:nvolvido uma raça autóc
tone. ~om caracterÍ!Iticas próprias a Moxol6'". 

O projeto, ao prever o aproveitamento da infra
r5trutura exi!llcnte do Colf:aio Imaculada Concc:ido, 
para a in!iltal.::io do Coli:gio a ~~c:r criado. torna eoonõ
mico o aproveitamento daquela unidade edu..::acional. 
Quanto aos requi!lito& de conslitucionalidadc:,juridicida
dt e de técnica lesi!ilaliva. dc:ixamo1 de noa pronunciar 
por ac: constiLUir assunto de eompeti:ncia da Comiuio de 
C'nnstituitWàO e Jusliça. 

A medida objeto drste projeto atende l nc:c:essidade di
tada pela a."Unomia do ~ardeste brasileiro na medida em 
que, com a criaçl.o do Col~giu Agrícola ora preoonizada, 
ocorrerA a expan5ilo c: qualificaçl.o do ~ontinsc:nte de: 
lkniL'Oii agrlcolas apedali7.ados na execuc;lo de impor
tantes tarc:ras indispc:ns6vc:is ao dCiiCnvolvimentl) do ~e
tor agropC'-"Uârio. 

As Comili!iiXs da Câmara. tanto quanto a douta Co
mis5i\n de Agricultura do Senado. enratizaram 01 bc:nen
cios que advirão com o suqimc:ntu do novo centro de: 
en!iino a1rícola no Município de Sertânia. 

SomO&, rois. pela aprovação do Prc:5Cnlc: projeto de 
lei. 

Sala das Comissõe1. 23 de ago1tu de 19Rl.- AIMrto 
SU.., Pn:•idenll:- M..,. Moolol, Rel1tor- L•Jitol 
llopllola--Fr-

PARECER N• 1.071, DE IMI 
Da ~ de Etlococla I Clllun 

RolatDr: -- Atledool J .... 

A propnsiçilo. de autoria do ilustre: Deputado Jnuten
ci,, de Oli,.,·c:ira, tem por objc:tivo autorizar u Poder Exe
cutivo a criar o Colé~JiO Agrícola de Sertãnia. no Estado 
~ PL't'nambuco. com suhordin~ã.., ao M inis~rio da 
E:ducaç11o c Culturo. 

Na ju!iltilicaç3o, alega-se que ••a localização de uma 
1-.!iCtJia A1rfcola no Munidpio de Sertãnia se imp&;e pur 
cun5tituir-5e a cidade-pólo da regiilo do Moxotó. poden
dn ('Urtanto servir a e!iliu "·asta flrea do no5so Estado, que 
lcm na qricultura. na bo\·inocultura ·e principalmente 
na cartrinocultura. !leu principal supone económicg"' 

E adul-sc: "ConvE=m frisu.r, por oportuno. que a referi
da Ew.'Oia Agrlcola poderia servir tamb~m à'rCiiio do 
Pajeü. desde que srande parte dos alunos residentes na
quela ârea está e1tudando na Escola Aarfc:cda de Belo 
Jardim. Dc:!ita forma, aprovc:itarlamos a inrra-estrutura 
cxi1tente - o Colégio Imaculada Conccido, servindo 
hoje apenas de ahrisa ks rc:lisio1as - e sem pnãuflos 
para o município quanto ao ensino b65ico, eis que Serti
nia jã di1p&;e de dois bons co~gios: Ginl'iio Industrial• 
Amaro Larayette e Coltgio Estadual Olavo Bila.:'". 

Em ~eu artiJI) 2•, o Projeto dispõe que a referida Esco
la funcionarA no Colisio lmaL'Uiada Concc:içlo,licanclo 
subordinada ao M inist~rio da Educado e Cultura. 

Trata-se: de: um projeto de lei autorizativo, cuja apro
vação ni.o acarretará. necessariamente:. criaçio de despe
sa. Esta dec:orrc:rl do uso da autorizaçio, a a ou nilo 
feito pelo Poder E~r.CCUtivo. · 

AchamO!I que o projeto em ntudo atende li nc:c:e55ida
dc de se dotar o Nordeste brasileiro de mai!l um ponto de 
apoio, para qualifiat.r maior n!lmero de tknic:Os qrlco
las e!lpecializadm, com a finalidade: de: se desenvolver O· 
setor agrupccuãrio. 

Dt:zembm de 198l 

15to pi)Sto, e ror acharmos que o presente: Projeto de 
Lei ~ ju5to e oportuno~ somos por 111a aprovado. 

Sala da Comi,.io, 28 de novembro de 19113. - J• 
c ..... , PI'CIIidentc:- Allllllll J .. u, Relator- Elll
oo Mlülloo- Gllllo Miller-P- Plrto. 

PARECERES ~ 1.17t 1 LIIIO, DE ltll 

-o '"'oiD .. Lol•o a.. .... 53, .. 1912 
<., 2.1.,..., .. 1m, • c- ..... ..,.), •• .... 
-- ...................... ~!Uch 
... X. .. 1nllol ... , _.... .... DocniiHol .. 
5.452, de I' de .... do IMJ". 

PARECER N• 1_.,, DE IMI 
Da c..- .. ......-coa Soclol 

RolatDr:_A_Fra_ 
O projeto aoh exame manda IIC'rescentar parAgrafo ao 

art. 469 da Con!iOiidaçlla dao Lois do Trabalho, ohjeti
vando proibir a transferincia de emprea;ado catudantc:. 
salvo no CHiO de a.istir, na nova localidade de: trabalho,' 
e~&tabclec"imento de ensino em que ele pc'IS&a fuer sua 
matricula em cuno identico ao que vinha freqUentando. 

Em arrimo de !lUa iniciativa, o Autor do projeto, De
putado Similo S~:~~~im. ale,a que a CLT nio cria qual· 
quer ohlitAculo a que os emprcsadorc~~ possam transferir 
!ICU empregado para localidade onde niio a.ista e!ltabele
cimL-nto de: ensino que mantenha cur10 idinllco ao que 
ele vinha freqUentando. 

De falo, nlo nos purc:C'C lógica a adoçlo da restric;lo 
pretendida pelo ilustre Autor do projeto. uma vez que:. 
ll~m de limitar a faC'Uidade que: tem o empregador de: 
mo,·imcntar 5CUS empregados, em razio das nece&!lida
des ditada1 pela atividade ec:onómica. certamente redun· 
daria na in5tituido de procedimento prejudicial la pró
rria C'la55C 11!15alariada. A51iim. o empregador. comanda
do por açilo intuitiva de autodefesa, certam~o.'Dte deixaria 
de contratar empregados Cltudantes. eliminando. dsar
te, virtual amea10a a q_ue, no!l termos de5.u nova medida. 
estaria permanentemente !IUbmdido. 

Adc:milbi, essa pseud"garantia poderia L"Unverter-!IC 
cm in"'trumenlu de manipulado • .er\indu a ohjetiVOI 
pou..::o re..::omendA"·ei!l c: in1c:iramentc di"·orciados do 
espírito que nurlc:ou a real iniciativa do c:minrnte Autor 
do projeto. 

1'-ieUt.: pl:l.'i!IO. bularia ao empn.'llado transferido 
m:•triculur-sc: cm curso sabidamente inexistente no novo 
local de trahalho. para que fi..::alilie irremedia\·elmente 
ob11Luculizudo o direito de: o empregador transferi-lo. 
uinda que, por absoluta neL"asidade de sc:rYiço. nas con· 
diçÕCii menLionadu no art. 46Q da. CL T. alterado pela 
l.ei n• 6.203, de 17 de •bril de 1975 . 

O presente projeto. pois, contraria a boa politica de: 
mAo-de-obra. dificultando a admi5!1ào de empregados e 
f1vorc:c:endo o desempreso. preci5amente num mercado 
de trabalho tio carente de efetivos esUmulos. 

Em face: do c:xpo1to, opinamo5 pela rc:jeiçlo do prc
•ente projL.'lO. 

Saiu da Comissão. 12de maio de: 1983. -JàrM• 
p1111oo, Presidente- A•- rn-, Relator- Hold
•• N-- J ... Cal- - Golnlol H.,_- HtU. 
Gaolroo. 

PARECER N• 1.1110, DE IMI 
Do c..-... • 16M:ocla o Clllllnl 

Rolalllra: s.-. Eaolot M~ 
De: autoria do Deputado Simlo Sc:lilim, o presente: 

projeto de lei acrescenta. ao art. 469 da Consolidação 
dllli I. eis do Trabalho, parAgrafo 4•. proibindo a transfe.. 
rimcia de emrrc:aado e5tudantc:, excetn na hipótese de. na 
localidade para onde for tran!lf'erido, existir estabelec:i
meniCI de: ensino em que poi!IB continuar freqUentando o 
curw de sua prefc:rCncia. 

Na justificadO:. usinaiB o autor da proposlçl.o que: t 
·iiiL-ampreen!ilvel permitir-s,ç ou facul~ar-se ato p~iudi-
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çial ao!ll que procuram. por meio do Cltudo, uma vida 
melhor. 

A (limara dos Dc.,utad05 upmvou a mali:ria. Entre
tantC', a douta Comiulo de Legialac;io Social desta CaSII 
orinou pela rcjciçillo. alinhando 01 ~e~uintcs argumen
ll"i: 

•) p:1recc ilógica a restriçin a que 01 estudante~-; 

emrret:adtl!i pr055ig:.lm D!Jii e!IIUd05, quandn tran5feridas 
do h1.::d de lrahalhu: 

.) o rrojelo, purtm,limita. faculdade do emprea:ador 
quanto aa direita que lhe cahe de mO\I'imcnlaT seu!' em
pn.'l!aduoo: 

c:) lal rc:striçlo redundaria em procedimento prejudi
cial à própria classe assalariada. poia o empresad!JI', ··co
mandddo por ac:ilo intuitiva de autodefaa, cenamente 
deharia de contralar C'mprq:ados e!itudanta"': 

. 11) :uWm, a pseudo-gurantia poderia converter-se em 
tn5trumen!o ~ m~nip~l110io. ~ervindo a objetivo1 pouco 
rccomenda'IC'rs e rnterramenle diYDrciadm do eRpfrito 
~e norteou a real iniciativa do eminente autor du proje-

O alvo da iniciativa parlamentar~ o estudante de se
gundo srau e. tambtm, o de ni'IC'I universitArio, pois o 
cn1inC1 de primeiro 1rau, equivalente ao ensino primAria, 
est.!i devidamente diSI.iplinado no parAgrafo 6nico do an. 
403 c noH art11. 4::!4 e 427 da Con1101idaçlo das Leis do 
Trabalho. 

Sucede que, na realidade, a proposiçlo poder A tru.cr, 
cm "'CZ. de proteçio ao ernprcp.ado-cstudantc, 6bices fi. 
5ua contrutaçüo. E que nada impede ao empregador con
tratar empregado que lhe prupun.ione maior facilidade 
na reladu de trabalhn. Assim. a proposiçilo nenhum be
nelir.:iu Iraria ii politica de mlo-de-ohra c, ao mesmo 
tempo. difir.:ultaria a admisslo de empregados
e'ltudanle~ no já (."anlurbado mercado emprq:atlcio na
cronõJI. 

Pnr outro ludo, a prop01içio possibilitaria a munipu
lu~;àn de transferi:nda5 grBL.iows, com as admi!i5Ões 
f;rbricada'l c seguida,; de transfcrCnciHs .. por ncccssidadc 
de !oCI'\"iço··. de: maneira a garantir matricula compui
VIria cm ,,utn., estabelecimento de ensU'ro univcrsitflrio. 
!tem n~e pn"'tar o n.-spectivo e'amc ve5tibular. 

Verili~a-s.e, poix. que a modilicaGio pre.:unizada re
J"('n.:utrria negativamente no mercado de trabalho, o que, 
na es'Sência, não ohjtlr\·a a proposido. 

Opinamos, pui'it pela I"C'jciçlo do presente projeto de 
lei. 

Sala da (.'omissin, 2R de novembro de 19113. - Jalo 
c ....... Prc:sidente-EaletMk:M .. , Relatora-G~ 
tio Mlll•- ,_ ._- A..,lool J-

PARECERES NOS 1 •• 1 E 1_., DE 1'1111 

Mn D PllljeiD llo Lo! IIII a...., 73, llolltl2 
(a' 1D7-B, • ltiiO, 11 a-ro ... lllpot-), 
.... _.,.,...., ... lltlp I•• Lll .. 6.:151, 
..... --..1975, ... -dlol-...... -. ........... -................ _ 

PARECER !'11• 1.1111, DE I!IID 
Do CDIIII ... III C-llllcla o Jllllca 

..... ,-M_.oB-
0 pra.ente projeto, na5Cido da iniciativa do nobre De

putado lnocCncio Oliveira, oferec:e o aeguinte parágrafo 
6nicu 110arl.l•da Lei n96.251, de8 deoulubro de 197S: 

••r: proibido o uso de llmbolos, dfsticos e cora, 
que nllo 05 rcprrscntativns das entidades desptuti-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (So:çào 11) 

va• oficiairt, por Jeleções, atletu e dirijl:entes, quan
d•, participatcm de alos públicos defendendo u cu
res naci,,nni5." 

A idi:i;r do projc.'lo. naturalmente. foi a de impedir o 
abuso puhlicit6riu. que se amplia dia a dia. naquelns rc."
nhiduiio di~tf'utuli det~pc.Jrti\·a~&. cm que aR cnre,; nac.ionais es
tão em jnj~:u. 

"ia Cãmaro~, a propasid.n foi tecnicamente aprimora
da pela Rua Comi~~~~oão de Constituic;iin e Ju,;ti~a. atravi:R 
de emenda que. a(:Cita peloR demais Orgias Th.1Ji~o."OJ, foi 
aprovadL ~em resLri~"Õe5, por aquda C8511 do CongreMO. 

Soh o ângulo que a esta Comiuii.o cabe cx.aminar, 
nada obsta à tramitaçi.o da matb'"ia. Distribufda que foi. 
isualmcnte. ê dou la ComiRsio de Educado e CUltura. a 
esta incumbirA a apreciaçl.o do seu m6rito. 

Isto pot~to, O(linamos favoravelmente ao Projeto, pnr 
constitucional, jurídico e de boa té:c'nic:a 1qislativa. 

Sala du <:omi!ilio. 6 de abril de 1983. - Jaof ...... H, 
Preoidenle eventual- Modo ....... Relator- Podno 
SI--M- ,_o- Ht!YIIIlo N--GII
N-.a - B_.ID C-u - All'n6l Ca- -
Hlllo G..m.- A-11 l!wla 

PAIIECEil N• 1.112, DE I!IID 
DI Calll- llo ~lo t Cllmr1 

Rtl-•- G•tlo Mllllr 
O projeto de lei que ora e submetido a ate Orpo Tee

nico profhe o U50 de sfmholos. dl5tioos e cores, que nlo 
os represent.ativo5 da5 entidades desportiva• oficiais. por 
se1ec;õcs. atletwr e dirigente~~, quando 'Panicipan:m de 
at()lll pCihlico5 defendendo as cores nacionais. ~ o que 
rreceitua n art. I" do texto original e que, em virtude de 
emenda ronnalizada pela Comb1silo de Coostituiçio e 
J u5tiça da Cãmara, passou a parAgrafo dnico do art. I" 
da Lei n' 6.2!'1. de H de outuhrn de 197S. 

A ementa dt1 projeto ori9'inal era elil.a: '"Prulbe o uso 
de sim bolos.. dfsticos c CXJre5, que nlo os representativos 
da5 entidadC5 desportiva~ oficiais, por selec;:õa. atlc:ta1 c 
dirif.,"Dtes. quando desempenharem a tos públicos defen
dendo a" cores nac10naw.··. 

Na Ju!iltificacilo. o autor, Deputado lnocencitl Olivei
ra, ;uurinala que, .. cm 50lenidadC!11 aliciais pode-!iC oh~er
var. por ""C"lcs. o falo de o;eleçõn. atletas e dirigentes usa
rem "simboln5, di1ticos e Q.)I"CI que nio reprCIIentam n1 
dll!i entidade~~ dCIIipnnivas oficiais". 

A Comi115Aa de Constituição e Justiça conliderou pre
fer(vel vincular a matf:ria de que trata a prop01içio l 
01.1rma vQr:ente 10bre desportos. 

Na verdade, não se justificaria uma lei paralela versan
do 50brc cste ou aquele detalhe desponivo. A própria re
dal.."iiu do di11positi\"O a ser aerarcentado ao an. I' da Lei 
n' 6.2~1/7~ enseja interpretaçôe!l oonfusas. Houve, por 
e11.emplo, quem pr~curaa~e vinculações conru~~as com n• 
sim bolos mrcionui11 (bandeira. hino, ~~elo e armas na"io
na1fll. quando o tH-to 5e refere 305 Rimbol01, dlst1cos e 
cnre; da5 entidades de1rorlivas nliciaiR. 

A douta Comisdo de Com.tiluição e Justiça desta 
G"u.1 nada encontrou que poua obstaculizar a trami· 
taçil.o da materia. E, quanto ao que inl.ere•a a cate Or
giln Tknico, talvez a questão fic855C melhor iC regula
mentada em dec:reto ou mesmo pur deliberaçlo do Con
selho Na~onul de Daporlos. 

Contudo, como foi aprovada peJas CorniliiÕel e pelo 
Plen6rin da (.'limara dns Deputados e pela "comisaào de 
Constituiçln e Ju5tiça desta CuL opinamo11 pela apro
vaçilo du pre~entc projeto de lei. 

Sal• dn Comi,.õe., 28 de novembro de 198J.- Jalo 
Cal_., Presidente - GMIIo Mm•, Relator - r .. 
-·~aoc.---M--P
P&ID-AIIooWJ .. •L 
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PARECDI N• 1.11113, DE I!IID 

D~ CDIIII- III .:.eociD o Clllll,., ...... e Pio
joio lloLII• Clmoro"' 103, .. 19113(":L549-II,IIo 
lm, .. a. ...... o.,->,.,. ''llllrl..,._ 
·-•• Lll .. '-"2, .. llllo ....... 1971, .. •·o-.-,....-., ... .,.,..,. .. ................. ,. 

O Projeto em estudo. de autoria do ii Ultre Deputado 
Bonirãcio de A.nd.rada. tem por ohjetivo d11r ape:c:ial re
IC\"0 ao estudo da História do Brasil no ensino de I• e 2' 
sraus, con«tandn-o. ne5!1a relevinc:ia. ao da Llngua na
cional, pela alterac;i.o dn 1 ~' do art. 49 da Lei n' 
S.692f71. 

F.m sua justincaçlo o autor do projeto diz que: 

•o ensino da Hbrtbria do Bruil do ponto de vista 
da cultura nacional i: tio importante quanto ao da 
LlngUII Portusuesa. AliAs, aquela~ BObre ratosliaa
do5 ê rormaçio da cultura do n05so Pais, U ca•as 
dcc.-orrcntes da evoluçi.o do homem br&~~ileiro na 
Mil luta pa.ra edificar a Naçio, enquanto o significa
do da linguqem i: do inatrumento de comunicado 
que herdamos. portm, com 11e11.1ido mais amplo. 
transnacional. e nilo espec:if~eamentc nacional. Em
bora b6.sico o ensino da Lfnsua, que nos da.ri identi
dade nacional. ded&.ivo e total 6 o en!iino da no11a 
História. Ao aprender História do Brasil, n6s, como 
indivíduos, nos incorporamos A comunidade de for
ma profunda e cnn!ilt"iente. 

lnfeli~.:men\e ni.a sl.o eficaLCiio e nem dian11s de 
aplallllos as nnssas esc:olu. de modo seral, no que 
tanp.e à do mqi1t6rio da História da Pi.tria Ora 
nl.o !'r preenche a carga hnr.lria. ora nio se ensinam 
05 ratos hi111áricos que, muitas vezes. esquecidos, se 
submetem aos exce150s da inte111retado que para
daulmcnte ~ dada ~em .: mencionar aquele&. Em 
L-c:rto5 ca50!lo. o que~ pior. os compi:ndios e ns do
c.:ente~ '"'"\.lnt.:stam o,; valores clvicos de no1sa evo
lução. dominado5 por mct,,dolngias eoonomista!il a 
dnutrinar o 1o."t1rpn di~Cmtc.·· 

Portanto, ajustilicaçlo do projeto ha!iCia-seem que o 
ei'ISino de História do Brasil, do ponto de Yi11ta da cultura 
nacional, 6tio importante quanto o dar Ungua nacional, 
com o que concordamos plenamenll:'. 

Achamos que o proje1o 11 da maior impartãncia, poirr 
consideramoR que são indi1pe11sheis 11. noMB juventude 
conha:imentoR profundos da História do Bra!lil, pua a 
ronnac;iio dn1 nossos ideais de patriotismo. 

Isto posto, e por considerarmos o projeto justo e opor
tuna, somO&J\CI'I aua aptovaçi.a. 

Sala da5 Cnmiuõn. 2R de novembro de 1983. -.Joio Cll••· Pn.-sidedte- A. ..... J .... , Relator- .:.1-

• Mldlloo- G- Mlllor-P--
PARECERES N'o 1.114 oi.GIS, DE 1'1111 

Snbrc o Projeto de Decreto Legislativo n' 23, de 
1983 ln• 121-B. de 1982, nK Ciim•ra doo Deputado&) 
que "'apmva o texto do Acordo de C~peraçio Sa
nitír.ria entre o Governo da RepCrblica Fcdentiva do 
Brasil e o Governo da Rep6blica COO'perativista d• 
Gui.i.na, concluldo em Brasllia, a 8 de junho de 
1981"". 

PARECER N• LGI4, DE I!IID 
Do CeoUio • tioclloo i...-. .. _,...., __ 

Após 10r apreciado pela Cima.ra'llol bCJiutldos, onde 
recebeu parem- favorével das CoriliiiÕes éompete.Dtes. 
cheRB a cata Cua do Cqresso Nacional o Acordo ct. 
Cooperação Sani!Arilul!'re o OaYCIDlo cla".Replib!ica Fe-
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derativa do Bruil e o OoYcmo da Jicp(ablica Cooperati
vista da GuianL 

A Meruqem Praidcncial n• 528, de 1981, que enca
ninha a matá'ia ~acompanhada de Expo1içl.o de Moti

voo subocrita pelo titular da pasta do Rdaçilel Eateriores 
o~de 11: aclarece que: 

•• A auinatura do referido ln5trumento fundou« 
na convenil:ncia de que 01 dois pafsea definissem u 
principais diretrizes para um programa de CXJope
raçlo tflcnica nu úeas de administraçio IBDitiria, 
formaçlo de rec:ul'iOI humanos. pe~qui1aa epidc-
mio16gicu e pe~qui11 uniliria em ambientes tropi .. 
c:ais, comuns a seu• territórios. •• 

O Chana:ler encarace a aprovaçio dll medidaaob o se
guinte fundamento: 

'"Trat1-1t: de Acordo que atende plenamente aos 
intereases do Brasil, no tocante l sa(ide e bem-atar 
da.'i populações envolvidas e ao controle de fatorea 
ecol6&icoa e sociais que condicionam o 111r1imento 
de problemas de natureza mildico-lllniti.ria. ~abre
tudo na zona l'rontciriça''. 

Na parte introdutória. u Panes. além de reconhec:e
nm a ar.istencia de problemas comuns afetando a 11dde 
e o bcm-cotar daa rcapcctivu populaçllcs habitando ,.. 
ailtes tropieais, afinnam que o controle doa fatores ecg.. 

lclaicoa pode mdltorar oubotancialmcnte o cotado de coi
su reinante. Nata ordem de id~ias, tanto a troca de u.
perif:nciu como a combinaçio de aforço~ sio tidos 
como m6todos mutuamente proRcuoa de Derar os prg. 
aramu Bllistenciais internos. 

Tendo em vista aa aupra referidas constataç&s. 11 

Parlei manifestam o desc;io de estabelecer bases inatitu
cionais para a c:ooperaçio. 

Os Estados convim em encetar um amplo programa 
de interc:ãmbio nu 6reaa de admini&traçlo unitiria, for
maçio de recursos humanos, investigaçio epidemiol6gi
c:a e pe!iquisa sanitiria. São previstas a& seguintes moda-
6dades, dentre outras: 

1) patologia tropical: 
•> ewlogia tropical: 
c) profilaJ:ia e terapêutica: 
•> recunos irunitucionais. 
No campo da medicina tropical seria realizadoa catu

dosllJbre enfermidades infecdOIHII e para•tArias, nota
damente a malêria. febre amarela, ieishmanioae. tripa
noiAOmiue, arbovirose, hansenlue e oncorerc:ose. 

O. estudos na Arca da ecolosia tcrlo, por objetivo bA
aico determinar u cauw, incidCncia. prevalencia e dia- . 
tribuiçio de fatora aluando sobre a propapçio de cn
fermidadu. Em conaeqOincia, todu aa pesqui&as aeràu 
orientada& para o campo biomtdico de forma a. em dili
ma anAiiae, propiciar a melhoria das condiçiics de sadde 
dos habitantes da reaiio. 

Na implementaÇlo dos projetos procurar-se-A. na me
dida do p011fvel, utilizar os recursos niatenlcs das insti
tuiçõca de aal'idc. ensino e pesquisa nos dois paflea. 

O aperfeiçoamento dos rec:unoa humanosacrà atendi
do pela concealo de bolaas do aatudo """ peritos cm ad· 

. miniatraçio aanitAria, pessoal t&cnica c auxiliar, bem 
como promoftndo visitas. c:unoa e atAsios em centros 
de ensino. 
· •. Em boa hora o Poder ~Kec:utivo procura ampliar DI" 

laços de cooperaçlo com u nações vizinhas do norte do 
c!pntinente. Slo not6rios os problemas comuns que are
ram 1U1 populaçaes habitando a resilo, sendo imprcs
cindfvel o estabelecimento de um mecanismo institucio
nal que permita desenvolver projetos e proararnas de in
te!OSIIC bilateral. 

Acreditamos que as medidas preconizadas no presente 
acordo contribuiria decisivamente para a melhoria das 
condiçõea de vida dos nacionais all:m de eatimularcm a 
pesquisa voltada para a1suntos de interesse prAtico c 

·com relevante alcanCe aocial. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~o 11) 

Ante o exposto e pcla1 rama apresentadas opinamos 
favoravelmente • matá-ia, nos termo~ do Projeto de De
creto Lcaislativo n• 23, de 1983. 

Sala da Comiosilo, 19 de outubro de 1983. -lllldab 
Denl, Presidente: em eJr.erefcio - Elfla r.-11, Relator 
__: 11 .... Diu - LIUool ........ - Gttll- 1'11-
..... - Aoiorol PolllOID- Ocdolo c..-- Jaof 
Jlnplll - Jalo Col-. 

PARECER N• 1.-, DE 1113 
~ c-Joolo .. lioMo 

Rolotar: s.-r Llltmll lopdllo 
O projeto de decreto que pasaa a aer examinado apro

va o teJr.to do Acordo de Coopcraçlo SanitAria entre o 
Governo da RepCiblica Federativa do Brasil e o Governo 
da Repllblica Cooperativista da Guiana, c:oncluldo em 
Brasllia. a 08 de junho de 1981. 

No prclmbulo, os palmsianatArios declaram-1e CÔIUI· 

cios dos problemas que incidem aobre a ullde e o bcm
ntar du populaç6cs do meio tropical: afirmam-se c:on
vtncidoa da importiincia da corUuaaçio de esforços e de
sejos de atabelecer baa institucionais para a conH
cuçlo dos objetivos comuns. 

O problema de cooperado 16cnica previsto no an. 1 
compreende a admiristraçio sanitAria, a formaçlo de re
c:unos humanos. a investigaçlo epidemiolbgica e a pes
quisa aanitAria em ambientes tropicais. O an. II prove a 
colaborado mlltua nas Arcu de epidemioloaia tropical: 
patologia tropical: profilu:ia e terapõutica: ncunos ins
titucionai~;. formaçlo de recunos humanos e pesquisa. 
Referida CIOOperaçlo poderA auumir a forma de uma ou 
mais das scsuintes modalidades: · 

a) cooperaçlo t&:nica em administraçlo c educaçlo 
unitAria c pesquisa: 

•> conccsslo de bolsas para treinamento de pa~~oal 
C'm Areu especializadas 

c) utilizado de inatalações dm centro~ especializa
doi em 58l'ide dos doi5 pal1e5.: 

d) implementac;lo de projdos especlnCOB de cuida
dos 111anitll.rios, saneamento ambiental, controle •nltArio 
das condici\el de habitaçlo em Area.'i rurais e prodoçio 
de agente5 hiol6giCN c outros: 

e) intcrcdmbio de equipamentos. inatrumento!l máli
cos e materiais, agentes bio16gico!l e outros elementos de 
trabalho: 

I) intercíimhio de informaç6cs. regulamentos e 
publicações ttcnico-cientfticas. 

Noart. III, ~deddidaa realizaçiodecstudos sobrcu 
eniermidadCii infecciosas e parasitArias ck: maior incidh
cia e preponderância no meio tropical. Entre esta..._ o 
acordo enfatiza a maliria. frebre amarela, ll.i.!ihmaniosc, 
tripanOIIKimlasc, hanscn(ase, micoses superficiais c pro
ronda"- hepatite e vlrus. arbovirose. oncocerc:oac e ou
tras. ~previsto, ainda, estudo sobre toJr.QPiasióose c es
quisotu!iSOmose. 

O Acordo prcvC, a indu, coopcraçlo no setor da ecolo
gia tropical, cuidando dos R:C'UrSO!I in5tuticionais e hu
manos. mec:ani1mos operacionais etc. O ato internacio
nal pode ser denunciado por qualquer da5 partes. 

A proposição cm enme foi aprovada pela Ciimara 
d011 Deputados e, ne~~ta Casu. a douta Comisslo de Re
lac;õc:s l:':x.teriores opina pela suu aprbvaçl.o. 

N"a vÕrdadc, o Bru1il pos'Sui vasta Are:~ em que N 

pmblemWi de dude coincidem com m da Guiana. A re
giilo Amazónica tem afinnado intereslil' no enfrmtamen
to du que5tõe!l previstas no Acordo. Grande progrcllfO 
tem sido feito, no setor, mas precisam ser continuados os 
nrorços. com a panicipaçüo de todo& DI pafliel intcgran
dml na Arca. 

Somos. punanto, pela aprovaçlo do pn:scnLC: projeto 
de decreto lc&islativo. 

Sala da Comi•lo, 29 de novembro, de 1913.- a ... 
••• RDIII:, Presidente, em exerclcio. - Laarltll IIP"' 
doia, Relator- A- PloiD- Sol-. D .... 

Dezembro de 1983 

PAIIECEIIES Noo 1,116 E Ll87, D!& lt113 

Saln o Pnjolo .. Decnto Loalolod,."' 3Z, .. 
lta ("' ZNI, •1113-C"D),.,. ,._.. olaiD.., .......,_•G-.. 1-IeoF-.. .. 
lrull I O ... ortlcla -dJio l'oti-A...tcuo, .. .. 

·--.. Eoalt*lo .. "-· .......... -........... Juoltu .. 1113". 

PAIECEII N• 1,116, DE lt113 
Do~ ....... i-. 

Rololl~r~-ocdoJoC......, 
Atendendo ao preceituado na Constituiç11o FedC'ral 

em HU anigo 44, inci50 I, o Senhor Presidente da Re
pllhlica envia ao Congn:11so Nacional, acompanhado de 
EKpo5içilo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Rclaçõa; El.leriores. o tello do Acordo entre o Ooverno 
do Brasil e a RqJurtiçào Sanitiria Psn-Americana, para 
o runcionamento do ~ac:rit6rio de- Área, celebrado em 
Brasllia, a 20 de janeiro de 1983. 

A Repartiçlo Sanitiria Pan-Amcricana 6 um doa 6r
silo• da Orpnizou;ilo Pan-Amcric•n• de Sa6de (OPAS), 
a qual, por aua vez, intq;ra a Orsanizaçlo dos Estados 
Americanos (OE'A). como um de seus organismos ape
cializadm. com autonomia tknica e financeira para a 
realizaçlo de seus objetivoa. aluando, ainda. como re
presentante regional da Orpnizaçio Mundial da Sadde 
(OMS), no continente americano. 

Conforme ~ ressaltado na EJI.posiçlo de Motivos que 
acompanha o.tex.ta do Acordo. ••a OPAS atua cm quatro 
Arcas princlrai!i: controle e erradicaçlcl de enfermidades 
tran!lmi•lveis: fortalecimento d01 acrviços nacionais c 
lac:ais de saddc: educaçlo e treinamento: e investigações. 
A fim de colaborar com os Estado.s-mcmhros. oferece: as
ICRsoramento e aSiis~ncia '"nica e opera, igualmente. 
como ..:entro de informaçlo cientifica e 6rgio central de 
cuurden11do. 

Em ubril de: 197H, u Diretor-Gcral da OPAS pror65 ao 
Governo brasileiro modifil!a~ões ao texto do Acordo de 
.1951, que n:gulamentava o funcionamento do Escritório 
Regional da Rcpaniçiio no Rio de Janeiro e que incur
rora!l!lem os ajustes ncce5114rios ã sua ,,:umpat ibilizaçii:u 
cum a lc:gisl::u:;:ãn brasileira \"itr:cnte. 

O novo texto iiCordado abrunge todoa os aspectos da 
rerre5entação da OPAS no Bra.'iil, regulando privil6gi05 
e imunidades de: funclonirio11, da Sede do F.5Critório da 
ÃI"CII, em Brullia, e do5 escritórios que a Organizaçlu 
venho a criar cm território nacional, condizentn com a 
Convençilo 50brc Privii~(Um e Imunidade~ da!l AF:ncias 
E1pec:iulizadu da5 N.-õe~ Uridas e com outro5 acordos 
1imilare~~ firmados pelo governo hruileiro. 

Atente-se pãra o rato de que nio anmente trar6. o prc
SC'nte Acordo a sede do Escrit6ri,, da Ãma para BrasOia, 
como e~ta sede atuarfl como centro de promnc:ao. conr
denaçilo e deH:nvolvimento das funções estabelecidas nu 
Código Sanitârio Psn-Americano c d11J11 atividade5 da, 
OPAS e da OMS e em paf!ilfl '"izinhos que sejam cam
preendidos na órbita de influenCia estabelecidtt para o rc
rerido F:scrlt6rio, com seu •ut~K"" jurídico etc. 

l'ia uniili1e aprorundada do tcato do A'-'Ordo ora rela
tado, nada encontramiJs que oh!it:Jculi.te 1ua tramitado 
e apmvaçlo. 

Ante o exposto, 11om os rela 1ua aprovaçio na forma 
como K encontra no Projeto de Decreto Legislativo n• 
l2. de 19R3. 

S•l• du Comiosõcs. 19de oilluhrode 19R3.-SII.._ 
lllo Dwll, P"'sidente em exerácio. - Oodolo c.n.., 
Rdutor- 11 ... D!oo,- ._,.. Bopdota- E"'
Forlo- -1'111-ro -AIOIIIIII I'IIUID -I ... 
Froplll- lolo Clll-



Dezembro de 1983 

PAaECER N• 1.117, DE 1J1J 

Da~ ....... . 

RoiiiDr: ....... AI. PIIIID 

O Oovemo bruileiro .e a Repartiçlo Sanitiria Psn
Americana celebraram em Brunia. no dia 20 de janeiro 
do cor-rente ano. o Acordo para Funcionamento do El· 
crit6rio de Án:a daquele 6rgio da Orsanizaçlo Psn
Americana de Sa6de (OPAS~ inleJirante d• Orsanizaçlo 
dn• Elladoo Americ:anos (OEAJ. 

A OPAS colabora com os Estadoa-Membros, 
orerec:endo-lhel IIICI!iOrlmenlo C assillincia lh:·niCI DBI 
Arcas de: 

-controle e erradica.:;:lo de enrermid.ad• tranami.ssl'
vcil: 

- rortaled mento dOI ICI'ViOOI nacionais e locais de 
sa6de: 

- educaçio e treinamento, e: 
- investigações. 

O Brasil e a OPAS tinham suas relaçltel baleadas em 
Acordo firmado em 19,1. HA cinco anos, o Diretor
Oeral daquele 6rsio prop6s a modiftcaçlo do texto an
terior, I fim de que Foascm incorporados 01 ajUSIC!I ne
CC5Sirioa i. sua compatibilizado c:om a legislaçlo brui
leira. ARsim, as moclificaçõa introclu1.idas no ato inter
nacional anterior lilo, q:ora. submetidas a esta Comis
slo. 

No prc:ümbulo do Acordo, 01 ~anatirios con;iidcram 
rundamenud u promoçl.o e a coordenaçlo de osrorcos 
dos pa(IICS do hemisfirio ocidental para cumbater as 
doenças, pmlonsar a ""ida e estimular o melhoramento 
ITsicu e mental de sru111 hahitantts. l>ar a nec-essidade de 
ser ampliado " e5erit6rio da OPAS cm nuao Pa(s, 

Pelo art. I, a OPAS i: autorizada a manter em BraiDia 
u sede d,, seu Escritório de Área, que atuarli. como centro 
de promoçilo, cuurdenaçio e duenYillvi mento das 
1\J.ru;.:Jes et.Uabelec:ida.« no C6dilo Saniduio Pan
Americ:unl"' e das atividades da Ort:anizaçiio Pan
Amcri .. ·ana de Sa11dc e da 01'Janizaçio Mundial da Saú
de no território hr111ih:iro e em paí5CR vi7.inho5. 

Pelo art. 11. o l:::scritório de Ãrea serã parte intea:rante 
da OPAS, com ..._jurfdico e prcrroyati~as e imunida
de5 aplicâvci11 ao corro diplomâtico. 

O urt. V est~:~hclece quc a OPAS. RCU ati\"0 e bcn5 do 
ir.cnh.1~ de 'IUillquer: 

a) imposto diret": 

•> direito de alrãndep,a, u proibição ou restrição de im
purladn ou e\portaçio para ohjetu1 impunadNI ou ex· 
port:1d0!11 pura uso uli"ial: 

e) dircitl"' de altãndq:a c de proibido ou n:striçilo de
imponudo e n.portaçiln para suas puhlicac;lM:s oficiais. 

No a ri. VII sii.a ealabclccidos os din:il05, vantDJ:C'RS e 
imunidade5 dos representantes- runcionirias e pessoal 
internacional postos a cviço da OPAS. 

A CàRiilra doa Depulados aprovou o projeto em na· 
me, que tambi::m mera:eu a concordância da douta Co
mi!ai.o de Rdaçõe& ):::ueriores desta Casa. 

Como organismo especializado, eom autonomia~. tkni
cu e llnanceir11 para a n'&liraçAo de !lell5 ohjetivos, a 
OPAS çanvlm ao no110 Pais. 

Opinum01, por i5so mamo, pela apruvaçllo do pn:.wn· 
te projelo de dct"reto les:islativo. 

Sala d•s Comi,.6es. 29 de nnvembro de 1983.-a
..... a.ll, Prcsidenle em a.en:(cio- Almlr PWo, Re
latar - Loorhol ........ - Soldaollo DonL 
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PARECEIIIS NOS 1.- t 1.119, da 1113 

BobiW ................ ·-.. 116, ••lftZ, 
..., • ......_ "RodDr .. ladldel•a c.b" aro-
illnlo fHorol IR- 3M .-1110 •cldadll-u 
•• Rio a-e Cn- daS .. - ,_ln ... o ....... 

PAIIECill Nt 1.8181 DI. lft3, 
Do~ da c..dlillclot Jlllllca 

O projeto 10b exame. de autoria do ilustre Senador 
Jorp Kalume, tem por objetivo denominar de .. Rodovia 
Euctidcs da Cunha". a rodovia federal BR-364, que lila 
as cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Ellado 
do Acre, com a l'ronteira entre o Bra1il e o Peru. 

Na justiticativa, assinala o autor o rato de que. tendo 
participado da Comissão Demarcadon. de J..imites 
Braoi-Peru, Eudicles da ClDlha "ol"eiçou-se pela terra 
acreana e, •ntindo as distinciu e anteYendo um radio10 
fuLuro paru aquela úea,sua;criu a lUa intca:raçlo atravis 
da transac:reana, isto t. uma estrada ligando o ·Acre ao 
JuruA. 

De fato. não 111e trata de mera e araciou. homenasem 
aio renomado enaenheiro e eiCritor. cuja ""vislo de ticni· 
co allamente qualificado mostrou que aLava alim de ICU 

lempo .. -como data.:., adiante. o Autor-. mas o jus
to preito 8 quem, de fato, patrocinou I id6ia da abertura 
dessa rodcwia. confonne pode ter c:onatatada na trans
crição, que rez, do anilo .. Transac:n:ana'". contido no li· 
vro ""A Margem da História, e&crito pelo homenageado. 

Diante do expJSto e inexistindo Obiees quanto ao as
pecto juridico-c:unstitucional, noaso parecer é pela sua 
apmvaçàCt. 

SaladaComisoão, 31 deasallodc 1983.-M .. IaBo
•onl, Prcoidente- 1'11110 S..,.n, Relator- Molllu Fl

lbo- OttóoJo c. ..... - Allhda c--
Nrlo- Híllo Goolroo- Amorol-

PARECER S• IJI89, DE 1113. 
Do ConiMia da Uancla o c.•-

Relator: SenHor Adalllol Jo,..._ 

O Projeto em esludn, de autoria do ilustre Senador 
Jorge Kalume. rem por objetivo denominar de ""Rodovia 
F.udides da Cunha"' a rodovia redtral BR - ~M. que 
litr:a :1s cid:~des de Rio Branco e Cruu:iro do Sul, nu Esta· 
do do Acre, fronteira \X"Im Peru. 

Em su:1 justifieação o uutor do pr"jeto diz que: 

""Euclide• du Cunha, engenheiro que teve sua for
mação na Escola Militar. tornou« admirAvel pro
rJSsional. com relevantes w:rvi'OI preslados l Pitriu. 
&tev.: na Amazônia e perlustrou o rio Purus, purti
cipundo da Comistlao Demarcadora de l.imite& 
Brasil-Peru. Atei.;oou-ee pela terra acreana e, sen .. 
tindo a5 distlln.:ias e antcv.:ndo um radioso futuro 
pura aquela área, •uacriu a sua intcsraçi.o atravh 
da Tnmsuc:renna. iuo C. uma atrada ligando o Acre 
ao Jurui, ali: a fronteira do Peru, com um compri
mento dt 726 Km, por ele calculado. Sua vili.o de 
t6cnico altamente- qualificado mostrou que atava 
~t.lém de cu lnlpo". 

Trancreve ainda. o Senador Jorse Kalume, o capitulo 
.. transac:ra~na" do livro de Euclides da Cunha "'A mar
sem da História'". que traduz nu sua arandaa a sua 
prcucupaçilo .:om a Amazónia e em apecial com o Acre. 

lncpvelmente, ate é um projeto de arande signili
ca.;ào histórica. pois homenapia um dos maiores acri
torCII brasileiros, profundo conhec:edor de no•a terra, 
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nolliB pnte e DOIIOS costumes. além de utraordinArio 
pror11sional que participou com dataque da Comiulo 
Demarcadora de limites Braaii-Peru . 

Portanto, consideramoa justa a homenasem proposta 
a e• arande bn.sileiro, que antniu um radio10 futuro 
para aquela irea. · 

lllo posto. e por considerar o projeto justo e oportu
no, somos por sua aprovaçi.o. 

Sala dK Comissão. 28 de no..,.bro de 1983. -Joio 
Cal.,., Presidente-..._. .. , __ , Relator- r..l· 
ee Mlãlleo- GootiD Milollor- ra- ........ 

PARECER~ N'll 1.0!10, 1.091 E 1M2, DE 1!183 

....., o ft8jeiD .. --..açJO ..... m. 
.. 111111, ""' "& ............ .,. ...... . 
~ .. Belat611o ... Clamfa· 
lllo I'Utamnlllr de .......... lmllnl-
...... ll-'lllflo ....... 1171". 

P.IB.I!:OI!:B N.• l.t80, IJIE 1813 

.. Comlllllo .. Coaaltalçlo .. ,...... 

Belatlor: lleaallol: iHiullo lllldal6 

o Pro.lelo IOb - fliJliOft ~ • 
~ da OOIIdaalo ll'lllllllmeiDtR 
de f!IQulrito deatiDada a !.nftBUpr a eon
cepgilo e -uoilo do Alllf,ll'do lluiDiaa.r lka
all-.AlemiiDha. hletl.-tuida pala R.eaoluoilo 
n.o eu, de 18'18," do SeDado l'ederal. 

z. !ZtlcoDtra- o ProJeto em dJacul.
lli.o 110 Plelllr!O fiUIDdo fal ~ & 
llmenda n.0 I, de PleDArlo, de autoda. do 
l!ultre Senador Itamar J'rlliiiCO. Na oportu. 
Zlldade, leftlltamoll qu.tlo de cml.em, aco
lbJd& pela Pn!ddêncla., DO sentido de que a 
l:mellda deveria aer encam!nhada a esta. 
OoDWiaio e 1 Cbml.nia de M!Da.s e !lnera!a, 
para e:ame doi aspeetall jurldleae e de mê
rtto, reapecttnmente. 

Memala. resa o &l't.. 102 do JlellmeDto 
:rptemo: • .., OmWIBiD de Cllmllflltall;ilo e 
Jus~& emltlrá parecer aabre a COIIatltu· 
elalullldade e jurld1cldade das emeJ1Cial ofe· 
Neldu em Plenário, ante. do .-ml~Jha
mento M Oomlsllileo que lhea de9Bm 111ft'· 
clar a mérito, deftDdo, tem!l6m, · prmlilll· 
cla.r-se IObre a projeto, .oe Dilo o ]lou:rer fel· 
to". 

8. lileg'uJido o an. 1711 do R.ellmnto lll· 
terno, •a Oom.lalllo de llaqllédto redlllm 
zelllit6rlo, que ccmellllrá por projeto de -
laçiiD, 1e o Seaada for campekmte pam 
delll:lerar a ft!lipel.to, ou uslnalará 01 fim· 
da.mentall par que Dilo o &]IIUOD.ta. 

No eaao IOb exame. ê &prelle'Mado o projeto, 
tendo como UIHO liDJI))o lliala.t6rlo ·uW.l
tlco Integrado de Olmcluilo e ·Beaomeda
olies-

O Projeto eaaata de \rh lll'tl.gol. O art. 
1.0· IIIIJ'Z'O'f& U acJIIICIIJI6ee O ~ 
da OPI. o art. 1.0 deteJ"IDID& 111J8 a Meia. do 
Senado J'ederal, k!indo em v1.1ta o dlapaMo 
no art. 1.o, tama.rá u prorldlnclu -
aártu ao atendimento ou ~ 
du CoDcluliel e Reeamendaçllu -.taza. 
te& do Relatóda da OPL o art. a.o ecmt16m 
a eláiJiula ú ~Dd&. 

O Rel&tcldo • dtrlde - d- panes: a 
pdmeln 6 a aundullo: a olliiUDd& 111o u 
recomendaçliea. O prlmeUo item da Oanelu· 
aio ftn& llllmiiDBtl.tu!Oia • cleam'V011rim8-
t.o doll &rabllhOll • o ReiMildo Jaztu Pu
llldnbo. o U.lllltre Bel&tor, Sanador Mllkla. 
Cabral, refere u mne11116ea do ~o 
~ ~ Del&ll .cl~ 
dUIUI: "Vl 1IM:IIIIIheceu O lleiD..soir" Jadlil.l 
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PauazlDho o atruo dU obraa de ADira r, 
flllllll o ll'realJqm do praao ftDdD ortPJal
meGte. • . f) QlWiotD. t; IIIIIIGepçlo do AcDrdD 
BuolHr. "O 8ella4or lutlaa PaMar!Dbo -
"clahi aaa ~ J1llplldo DlmftDIIII.te 
o ~to 4oll tra.biU1Da da. CPI. e 
IIIIPdDdo para II8D a atiD111011411o tJe rirlol 
11êcnl- e autoridades do 181m Duclear 
brludleiJu". 

0 IIIIIUJldD Item da. IIODduelo llbcmla DI 
upectoe CKIID,IIIIIotara.ls - IDternaaloDals a 
ualcmall - da enei1!1L Deue Item, n.1e 
olllllllllta.r duaa ilcmata.tagllb: "Doe~ 
ao 11o11111, o uriD1D e o ea.rYID repnaentar~o 
01 dlll8 pr.lnclpalll --~ l!ll!l'l6f;leoe para a aeraçl.o de eldll"lddllde. • .. As centnls 
nuoleans ofereceram "t'8.DtapDa de custos 
em relaçlo u que utilizam combuativela 
f6uela... A IIDftllla nu~ 8fti prepDil
denmte na faae de traDilçlo que o mullllo 
atra-. doe J)l6ldmal 40 a 110 anos ... 
For IIDIIU&nto. ~--e uma tJeaacelera
glo tempori!la na lmplantaglo de \1111188 
n6eleo-elêtdcaa. • . O eetoroo maior no pre
.lllllte eatA em aumemar o IDdlce _da _lfltl-. 
rança e etlclênela doi eqalpune!lltoa. _. O 
Braall. ao lngreuar na era nUDiea.r. nada 
mala tu do que acompanhar uma tendên
ela umvenal ... Ctmstltallllnda uma lnda.
pclo a aata quan~ade -de ·enerpa t!lê
trica que poderi aer tra.nafer!da da Rer!llo 
Norte para o Budeste em ter.mos f!III!DII e 
de caatoe. Se daqual& KW mêdloB a serem 
1Dterii1!1140B a"P611890. hotm!r _deBCDDtoa por 
flllta de efetiYB dii!IPIJIIIbllldalle, O Pal.s terf. 
de prantlr-ae, a4otando medldll8 cautela
tórlas, em tempo hlbll, de com:plementaglo, 
apela!ldo para ~traa rcmtes eaergEtlcas ... 
verlftea.-ae o pDIIIIIvel esgotamento do :ncm1 
potencial Da primeira década do So!culo 
XXI o que e mn dado de mlllor lmportln
el!'- nesta anAlise. . • O Brasil p!eCI/la COD· 
tar com fontes absolatamente ecm.nlms 
para eomplementar a iaa.te hldr!ea na ae
racllo de eletrleldade em trrandea blooos .•• 
Para seraclo de eletrlelcfade em lf&lldes 
blocos. . . tellioe llm1taellea de potencial hl
dreh!tdco. • • .A&peaaa dois enel:l'êtloos po
derio eeanomleam.ente IUprlr U nosau De• 
ceuldades de eletrleldade de tonna suple
mentar I& rorea hlllrluUea para o alatema 
lnterllp.do: o uriDID e o carrilo mineral ... 
d111111 datas seriam tda:n1ftcatl.fta para. a 
p!Uirf8maelo do parque serador de foDte 
naalea.r: 1111111 e 1880. COntdderamos e&rente 
de realla10 qualauer deelllo a este -lto 
na praaente conJuntura .·,. No estqlo em 
que se I!IIA!OD.tra. o Bratdl. oom perspeetlvu 
de •PO obrlnt6rlo e lrrl!'ftnlvel da eneT"IIIa 
nuclear a delativaçlo de .equlpu têeDieaa 
•ria um desaatre que poderia afetar pro
fUndamente o )'II'IICea.o de .traMfelênela de 
tecno:lolla . • . tnn ponto multo Importante 
de nRotureza lnatitueloaal. ti ftCOioear a 
CNl!lN em plano ablolutameote d1st1Dto. de 
modo que auaa açlles e 4ecll6ea D(l) sejam 
obleto de dlaeuulles na meama esfera ad· 
llibllatzatlva . • . A potdçlo da !114apendê11-
ela que 11 deseja para a 0!0!111' a ezemplo 
de auaa COIIICêneres da IDuropa. e B&tadoB 
tJrudos, a levaria ~te a aer 
IDd.ufda na estrutura da Presidência. da 
Jiepúbllca." 

O tereelro Item trata. da Politica. Nuclear 
seus precedentes: acordoll, trata.dol e__: 
"tênlc», transfertnda de teanolocla: 11.6de, 
melo-ambiente e segurangL Desl.aca.mal al
rumu pa.ssageN~: " ••. o m.- do Bra&ll 
!11& era nuclear tol uma. atitude lmlpmento 
peiUiada, e •elo CDDIOlldar uma antlp as
piraçio na.clona.l. . . o obletl•o malar. . • era 
a especlflea autonomia tecDol6tliea e ID
duatrla~. o que- foi nesado pe1oe ZstadOB 
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11Dld01. • • l'lllrtanto, nlo restou ao Governo 
brullelro senlo o ClmiD:ho aberto pala Re
p6blica l'ederal da Alemanha para-obter a 
IIIOI!Uf.rl& CIIClpeTioÇio llêenlca e IDdUBtrlal 
na raallzaçllo do I8U 1'1011'81D& Nuclear .•• 
IA llnha de reatorea adoteda. no Bralll -
I'WIR. de Alua len e udDio llllrlquecldo -
IIIU!u a orlent&QIIo da maioria dos pafiBI. 
uma ws que atA! o ~te~~~- 118:1 cen.
trllll em operaçlo, - cana~ e III.CO
meadadu no mundo, 116 do reatores do 
'nPo PWB. • • a NUaLI!IBRMI repreaeata 
um eompJuo lndllltrlal apto 11 re&lllar 08 
dlll8 ob.letl:voe: eUmlna.r a dependência a
tema do ccmbullttrel nuclear, e atiDitrala' 
DO Brui! 01 N&tores nueleoeHtrlcos que 
DtiCMIItuD.OB... Quanto - aapectoe de 
11.1lde, meio ambiente e llliUl"llllÇa, reco
Bhecemoe que to1 IIIDiltada no Pala uma 
eatrutura de defesa e proteelo adotendo 
..-cUmentos de natureza. t6enlea buea.-
1101 na ~a IDtemacloaal, recula4oe 
e Jl8callza4oe pela ONI!:N, para prantlr 01 
mais ele911408 padrOes de qualidade aDIDO 
requl.&lto ftmdlmentall& aeprança dea IDI
talaçllea. •• J:nddleuth'elmente, 01 IDdl
de aesuranva aleangadOI no mtmdo IDtelzo 
do multo ~ tanto que - 108 reakl
res atualmelite em aperaçlo reiiUla.r (final 
de 1881), 1111rtma lA com » anos de utlli-
111411D. jamais IICCIDteeeram IICideDWI fa.
tall ..• a UllDa nuclear para. praçllo de 
e:etrleldade 1e apresenta eom leiUrtii10& 
aufldente para merecer conl'labllldade ••• 
o lntet:MBe brallllel.ro ê nlo permitir aos 
alemães pretexto para 18 laentarem de aeus 
eompromlasoe de pra.ntlr - pnMiutOB aqul 
fabricados com . 111a tecnOlOgia o IDIIIII10 
padrlo de quallctade e dllllempenbo que· 6 
obtido na .Alemanha. • . o processo de auba
tltulçllo de alemles por brllllllelloe estA -em 
deunvo!vlmento em todll8 aa IBDpriiU do 
crupo NIKU!lBMs. . • A :li'olltlca Nuclea:r, 
tal como estruturada 1Gb u atullll dlretrl
- de OOftrno . . • tem CODdlçlles de ..• : 
uaegura.r a traufertzlda de teeno!OII& pre
YIIta. DO AA:ordo Nuclear com a Alema.nha.· 
ftlblllzar a. fabricação de coatpOoentes e 
a pzoduçlo de eombUII!vela nueleares; ecm.
BDikl.ar a ciiiP&Cidade nacional de ence
Bharla de proJ ato, CDI18trução e m.cmta.gem 
de centrale nucleerea; acelerar a proepee. 
91D de miDerllll radloe.tiYOa. • • com tecno
locla. própria.; prep&ra.r NCU1'808 humii.DAlll 
em qualld.ade e quantidade; estabelecer 
lnatrdmentoe de proteçlo I& aa6de, ao melo
amble_nte e aepn.nça radloklglca. da po
pulaçao; • . . realizar a. a&plração naelcmal 
da autonomia teenológlea ••. • 

o quarto item tra.ta do l'zo&'rama :Nuelea4-: 
locallaaglo; conatruglo de Angra I; ccms
~de~~anem:~;~-
10 e cuato do PfDIIl"am& nUClear. Bll a1gun.1 
lóplcOB: "a escolha do local - Pn1a de 
ll:aorna, em Ansra dos Bela - resulr.ou de 
Pl'OlODtrado e llbrancente estudo. • • .Aquela 
lrea, cfe 1. 4M heetaree, foi apontada como 
a que ezllrla menor ln9e8tlmento para o 
seu deaen:vol1'1mento. Zste dado to1 real
mente o que mal& :P88'N na deelaão de 
11170 ••• Em DOI!olla. 0J11t11110, a baia. de Ancra 
dos Bela nlo é um ioeal para lllat&.Ia.ç110 ele 
cen.bll ntnlleares. Por _Isso, Julgamos que 
toda a. liiOna .se.1 a ecm.aldera49. não COIDTe· 
nlente I& l'llstllla.ção de DOYU central&. oan
clulmos pela. ll.eCeS81dade de o pemo pro
ceder eetudos- de 11011eamento de ireaa aus
eçtivels de serem aproveitadas, ao 1cngo 
do litoral. .. " 

''011 problemu aurllldOB na ccmaWução d4t
Ail(Jra I, que levaram a. aueeaalvos adla.
DW~Dtoa de PTIUIOI, toram CCIIIBeq1le:Dtes, em 
trrande parte, de proble'IJiaa de naturesa 
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admiDIBtrat!Ta orlgl118doe da açlo empre
~ da proprlet&rla J'tliRNAS e do for· 
necei1or do proJeto e equlpament.oe - a 
W~ ..• J"'ll.NAB demorou em 
tranaferlr I& WestlnlbOU&e a l'elpODIIIIbill
dade pela programaçio, coordenaçllo e con
tzoie. liêenlco dae Clbru e lerVlp, o que 
lbe teria permitido melbon!s condlçllell de 
I!'Jdsh" o eu:mprlmelnto 4DII pr.- &CI!flladol 
em COIDtr&to... U fUhu IIPDDtadlla pela. 
1'I!IIJC)I"1Ia. da l811"11ta. Der Spiellel nu obraa 
de -.Aqla I nlo foram ocmaltrnedae ... com
prond-te a Der ~I delma....elevar, 
DO CIUIO, por falaaa lD1'ormaç5ea. A8 falbaa 
oblerradaa na t!UCIIGio de .&ncra I, de na
tUl"IIIIIL di'VIl"R daa IIIJICIIIotadas pela. revista 
1l!emA, .foram ;ptUIIIDel14le admlnletra.tlvaa, 
que aletaram pr.- e cuslloe .•• um fato 
posltho que nlo pode deixar de aer res
sa.:ta.do 6 que 08 00111tratoe de jlOIIIIItruçlo 
• .tlomeclmento de~~~~ forllllll ree.
Bsados por Cllllllilllm6nc :metmO tendo -
DDDte. o cari.Wr lllleolutemente ploiDel.m do 
empreendimento ... " 

"A KWlJ Dlo colabo:Ou .mflelentemea.te 
com nm.NA& no atendimento de IDfarma.
çlles que pennl~ uma. mala a.proia;lmada 
a.Yallação do cueto dos tnvutlmentoe :au 
ullln.u de Anc:ra u e m. . . A adaptaçlo 
do proJeto da KWU 1&1 clllldiç6ea bratdlel
ru não foi a. melllor reeoluçlo ..• BDunt 
uma deficiência lndeacul;plnl: Dio bouft 
neDI!.um parecer elaborado por peii8088 de 
ClOID;provada eçerlênela em anAlise de pro
Jeto de usina. nUI!lea.r. Pelo vWk>, comple
xidade e plonelrJ.amo do empreendimento, 
Julga.DIOB que o cam!Dbo certo teria aldo a. 
001111tltu!ção de uma comlaaão mista. com 
"experta" de outros palaes, para oté
uma fundamentada anillae IObm 01 
cuar.os ... A KWU soube multo bem COII!er· 
elallza:r seua produtos. FVRNAS nlo I01iobe 
comprar melJJor po<que não sailla ao certo 
cr euato de mercado do pzoduto que eetaw11 
adquirindo. . • A decl.lio da a.d,ludlcaçlo 
du obru de Anrra n I& aNO. embom lepl, 
não foi ez:pllcada. ou justl.flead& ~"inceD
temente. . . A notória e ú.D1ca. eapeelallza.
ção da ONO ..• não 1e b&rmonl8a com 118 
exlgênelaa do Sr. Mililitro daa l4lnaa e 
Energia de esforço llêen1co e flnaDceJl:o ••• 
Aa obras clvla deveriam começa.r em agosto 
de 19'18 e tennlnar em lWIIbo de 1881, ou 
'ela. 4 anos e 10 meaea. Na realidade, ao- . 
meçar111111 em ou~ubro de 1117'1, e 86 aa fim
dações de .Ança II levaram 3 IIIIIQI e ~ 
meseJ. A prevllio de COIICI.ualo ti para 
1IKIII. . • No futuro, com o 8BIIOf;alllento daa 
reservu hldrlcu de 8liiPioração m.U ba
rata, 01 eustOB nuelearea nlo mala !ID.pn&
ldonarão. . . O alliDmlo doe custos tornou
e um aérlo ob!ltêculo ao pqrama de 1111-
nr.a, BObre~udo tendo em con-ta a llm1taçio 
da capacidade de !Dvutlmelito -do Pal.s .•• 
A llendéncla ln~tlvel é ereseer o cuato da. 
pra.ção hldrelétrlcll. e manter-se, ou att! de
crescer, a gera.çio nueleoeh!trlea ..• Qaanto 
ao upedo pi'Oblolade ..ada. --.abaos apu.. 
ra.r que llliUI1IIaae a honorabilidade daa ,_ 
110118 enwJ.'VIdas nu deelslles tefetoentes a ne
polaçio e -ãO de -tntoo, pelo_. 
DOI aom llase 1108 elementos que chepnm 
ao DliiiO CODheelmento (grlfoa DOBIOB) ••• A 
não obedlênela dOB prazO& (em Angra. li) 
não permitiu que houftaae eorreiiJI(II1dfnela. 
entre os eronogramaa das obru e do auprl.
m.ento dOI equipamentos .. , Quanto I& qaa.
lldade e .segurança. na execução dll8 funda
ções de Angra. rr, nllo hA o que por em dd
'VIde .•. Lamentavelmenlle, daa três atiDdl· 
çllea búleu: qualidade, praao e caato, ao
mente a primeira rol aatlafatórla .•• " 
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A EmeDd& jlá DDV& :redação 110 art. 2.o do 
Projeto. De1.erm1na. ela. que, tendo em vis
ta. LI conclualiea, recomenda.çõea e o que de
mala ~a. do Relatório da. CPI, a. 1165a 
do Senado Federal klma.ri LI pro9ldêneJu 
Clllbivela especla.lmente: aolle1tar 110 Poder 
Elcecutlvo que proceda., no pruo ele cento 
e vinte dlu, a. uma. r.ea.va.llação rloba.I do 
progra.ma. nuclear: lnal;a.r o Poder Elre
cutlvo a. tmeeta.r JU!!IOCl&C}6es com a. Reptl
bl!ea. Federal da. Alemllllllba, tellldo em via
ta. a. :negoc.laçio dC8 termos do ~unto de 
a.toe que CODllubst.alulbtm a. cooperaolo :no 
campo nuc.leK ent.re os doia pa.faes, nota.
daanente com os tlns que Indica,_ tmvla.ndo 
rela.tárlo conclusivo das negocla(ões no 
priUIO múlmo de etmto e vinte dlu; enviar 
IL Plrocw-adorla Geral da. Reptlbllca. cópia. 
de todoll oo a.t.oo e contratos que estabele
çam vlncu!OII jurlclltl08 pa.ra a. admlnlsbra~ 
çio dlreta. ou lndlreta, & f1m de que llej& 
a.pn!c.lada. & reçecttva. leplldade; Z"e'llletel" 
IL Proctzradorla. Ger&l da. República., para 
11!11p0111Sablllzar a. ·quem de direito, 011 ele
mentos oomproba.tórlos "das pés.il:mu con
dições médloo-&&Ditárla.s ezlstentea no can
teiro de obra de An8ra I bem como da prá.
tlc& 4e "&to& de violência", bem como da
dos necesairtoa pa.ra. a. de~lo da. 
cu~pa. pelo &tr&Eo do ·tunelona.mento da. 
usina de Al1gra I. 

Na. J~le84lio, a.dUII O Autor, dentre ou.
traa ecmal<leraçõea: " ... lndependentemen• 
te da. l'l!'llleMIL anu&l "às dua.s oa.a do 
Congresoo NaAllonal de de1alha.do ftolató
rlo aobre a. questio energética", como pro
põe o Item 28 <vinte e olllls) das l!.ecamen
da.çllea Flnala, entendemoa oPOlttmo pro
eeder, de lmedla.to e 1111111 pl'8IID mú:lmo 
de 120 r cento e Tlnte) dlaa, a uma. rea.va.
llaçlo a.tnallza.d.a do programa nuc.lea.r co-
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mo um 11Dd6. Com base DO l'llferldo -.alio 
ccmcluslvo !JIOderi.. o ~ NadonaJ 
adotar a.s medidas lep.la oonoetlvaa que ae 
façam -irtaa". 

... iCoDfonne li .suatentamal qu&D4o da. 
dia:_., da. mallêrla. em P.lenArlo, eoten
clarDal que o poder de emenda. do plenário 
6 amplo. BeDdo UÍiplo, tmto pode atiDclr 
fiÓ .o Projeto de I'I!IIOluçio que _.. .. 
eonclul6es .e recomendaçi!ee da CH camo 
&tiDclr - o que ocorre 110 eaao em !.i& -
fmlto o ProJeto fliZBZl'lo o Rel&klno ~ .. 
conclllllllea e ~- A fmlca. aestnolo "& priori" • & do &rt. :1158, letra .,.. dO 
Reglmmto .liDtenlo, que piUibe emenda. em 
sentido contrirlo IL :Jil'OP(I8lçlo, quando a 
1ate de ·proJeto de leS ou <de reaoluçl.o. 
ora, emeDda. em eutldo cc:mtrirlo nio 6 
emenda em sentido 116 dlfeNnte, mu aerla, 
por lliii!IIIIPio. 11111a. IIIIII8Dda. 111111 ndmta.e o 
ii!.elallórlo que o Projeto 111J1'D9L 

~ IOb - 11111& ll:lneada. - -Udo diferente, mu n1o ~ ao·PrQ. 
jeto, razão por que lntel.ramel1te ca.biwl. 

Zlllm1n&Ddo & Emenda de 2lllllllllm de
tida., eooontnlmoe nela dolll pcmtoe vulne
ri.vela. JleBa. o ltem I d& DOI'& ~ que 
e!& di 110 art. 2.o do Projeto: •t ..:.... Soliclt&
ri 110 Poder Bacutlvo que ,proceda., DO 1110-
110 de l/MI <cento e vinte) cUM, a. IIDI&. na
V&II&ção llob&l do Pl'CJI1'IIZII4I nuclea.r, es
pecialmente no t.oc&Dte ao& ll8p8Cilce ctan· 
tl.tlco, econjlmlco e técDieo, -~ os 
estudo~~ e CCIIIICluaõea a. esta Ola". 

Nessa paasagem hi uma QUebm de .llste
mã1ilea. ccmstttuclaba.J: e da ..Wtemitlca. ju
rldle&. Da sLstemá.tlc& conatltnc!aDa.l, por
que lllo pode WDa norma 1ntema. de um 
Poder - qu&l é uma reaoluçio - ccmter, 
aiD4a que aob fOrma. de 11011c:ltaçlo, uma. 
d~ão a outro Poder, conaubrlta.ucl& 
da na. flzação de priUIO pa.ra. ctDDpr1r cer
ta.s provld.énclu, adema.LI compleaa. Da 
Blstema!.t.lca luricllc&, porque é cont.radltõ
rlo ..,llcli;a.r e 110 mesmo tempo tb:a.r pruo 
fatal para. o CUIILpl'lmento da. aolkll.taçio. 

A .aegtmda paaaacem estA. DO tiD&I do 
ltam D do DOYO a.rt. 2.o: '\Rel&t61iG CIJIII.• 
cluallvo .80bze u negocl&glies aeri. en'VIa.do 
IL CU& no pruo máximo de 120 1cen1o e 
vinte) dla.s". · 

Va.lem para ela 011 mesiDOII arrwnentoe 
expellllldos. Oferece!Jl06 a.cKmte J!lmeDdae 
ellmlnadoras doa &paDtadoa 6blces. 

'1. Ante o ezpoato, opinamos pela apzo
v84llo do ProJeto e da. Emenda. n.• 1 -·de 
Plenirlo, por constltuclon&l.l, IUl'ldklol, re
llmenta.la, de boa llêcnlca lelll8l&tlva, com 
11 aegulntes Subemlllldas: 

lahemmda 11.• 1-oo.J !L BlaeDIIa L• I, 

.. PleaiJto 

Dê-IM! 110 Item I da. ncmL .red&çAo qae a 
Emenda Oferece 110 a.rt. 2.• do ProJeto a a
gulnte red84llo: 

·~t. 2,0 .......................... .. 

I - IOllclta.ri 110 Poder Bliecut.l~ qua 
proceda, no PliUIO mala carto pouhel, 
a uma rea.vallaçlo global do programa 
nUclea.r, especificamente no tocante aoe 
aapectos cientifico, ecDIIÔJDICO e lllcnleo, ==" 011 eatudos e conciUIOea lo 
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Sobemenda n.• 2-CCJ à Emenda n.o 1, 

de Plenário 
t:118-!fe ao f.tem II, BJpós a. letra c, a se

gulrtt& redação: 
1'SoUcit"ará que rela tório cone! usirvo so

bre""' .nego~iações seja enviado à Olj.Sa 
no prazo mais curto possível." 

Sala da Comis.são, 8 de junho de 1!ml. -
Helvidio Nunes, Presidente - Mnrilo Ba
ita)'ó, Relatór- Jméaa Faria -_Hélio Guei
ros -'\Alfredo Campos ,_ Carlos 'Chlarelli ,__ 
1\Br~es Ga4eÍha ,__ Pedro 1Shnon - Car~ 
los Albérto ,_ Odacir Soares - -Martins Fi
lho·,...;. -~bal ;rurema. 

PARECER N.0 1.091, DE 1983 

Da Conüssã<> de Minas e Energia 

Relator: Sensdor Gabriel Hermes 
A."''r decisão. do Plenário, coube a esta Co

missão opinar quanto ao mérito da única 
Em_enda ao Projeto de Resolução n.0 12~/&l, 
proposta pelo ilustre Senador Itamar Fran
co. Exa:ninamos cada item da referida 
Emenda, tendo em conta a correspondente 
ma."\:.lt:ria constante nas COnsiderações Finais, 
Conclusões e Recomendações -do Relatório 
da OP.I, do qual resultou ta.! Projeto. 

!Para aprofundar o exame, nos debruça
mos sobre as cinco partes que compõem o 
t.ex~. Integral do Relatório que a OPl apre
sentou ao cumprir o disposto na Resolução 
n.0 69, de 1978. 

1 - ~jeto Ide !ReSOlução n.• lZ7, de 1982 
1l.J. - Alprovação do Re1atório 
o art. 1.0 do Projeto <!e Resolução propos

~: P.el~< ()PI não recebeu eJ:IlCndas quando 
~ âlseússão no Plenário. Diz textualmente 
'é'St<l ~ijg(): 

'\Fica qprovado " Relatório da Cpmi.s
são Pà.rlamentar de lnquérlto )nstituida 
pela Re.s<>lução n.• 69/lil'lll, destinada a 
llwestigar a concepção e execução do 
Aeo"do Nuclear Brasil e Alemanba ... 
<io Benade Federal." 

~tanto,.,P!'rmWece o texto que aprova 
Q,,~atórl9 com suas Conclusões e Reco
merida\IÕes .. A!Provada a redaÇão do Art. 
acima, evidentemente prevalecem as Ccn
elusões e; em particular. as Recometidações 
do 'Qela.tórlo no que diz l'CSpe)to às providên
cieB I' ~ereDI tomadas pela Mesa do SenadO 
.li'tlderal. 
2-A-~n.ol 

O ,...ttgo.. 2.0 do !Projeto de Resolução n.0 

117: d~ermlna & Mesa do Senado Federal, 
"tendo em vista a execução do dispOsto no 
artigo anterior, tomar as providências ne
cessárias ao atendimento ou. encaminha
mento das Conclusões e Recomendações 
constantes do Relatório da COmissão Parla
ll!en_tar de Inquérito Instituída pela Resolu
çao n.0 89, de 1978". 

O autor da Emenda nos sugelle uma reda
ção pouco diferenciada para este artigo: 

·~A Mesa do Senado Federal tendo em 
vista as Conclusões e Recom~ndações e 
o que demais consta do Relatório da Co
mis.sã.o Parlamentar de Inquérito in.sti
tuída pela Resolução n.O &9, · de 1980, 
tomará as providências ca·bíveis e nó
tadamente: ... " 

•De Inicio, observamos que a sugestão lliPre
senta um engano de data. A Resoluçii<l n.• 
89 foi adotada em 1978, e não em 1900 
~,f-~_consta da Publicação no DON n d~ 

Numa ava.llação globa.l da proposta para 
ó Art. 2.0 , notamos que ela contém Reco-

mendações jã incluídas no Relatório da OPI. 
Portanto não tem sentido a redundância. 
Além do mais, a nova redação do Artigo 2.0 

determina à M·esa tomar providências cabí
veis tendo em vista as Conclusões e Reco
mendações da OPI. Logo, só serão cabíveis 
aquelas outras não eX!pressamente conside
radas no r·eferido Relatório. 

Ao Relator parece que, uma vez tendo sido 
acatado o art. 1.0 do .Projeto' de Resolução 
n.0 127, não seria conveniente pinç.ar uma 
ou outra das Recomendações. Isto prejudi
caria a colocação ordenada das mesma.s e 
logicamente afetaria o entendimento do 
conjunto. Por este motivo, nos parece mais 
corréto acatar o Art. 2.0 do Projeto de Re
.solução n.0 1127, tal como proposto pela CP!, 
acrescentando em itens a.s Reoomendações 
S\.l:geridas em .Plenário, julgadas pertinentes 
e não constantes no elenco das Reeomen
daçõeg contidas no Relatório. 

lAipós essa observação de ordem geral 
quanto à Emenda n.o 1, verificamos que o 
autor particulariza quatro itens, a seguir 
comentados: 

2 _,1 - Item .I - Reavaliação Global do 
Programa Nuclear. 

'A Emenda estabelece que a: Mesa do Se
nado Federal "solicitará ao Poder Executivo 
que este proceda à re,.va.liação global do 
Programa Nuclear, no tocante aos aspectos 
cientHioos, económicos e técnicos". E que os 
estudos e conclusões do Governo sejam 
remetidos a esta Casa no prazo de 120 dias. 

1A Comissão de Constituição e Justiç.a -
OCJ - "provou subemenda substituindo 
este prazo de "120 dias" pelo "menor prazo 
possível", e não se manifestou sobre os de
mais itens que consubstanciam o pedido de 
reavaliação gldbal do Programa Nuclear, 11:.. 
mltando-se à análise dos aspectos constitue 
clonais e j uridicionais da ma tê ria. como 
esta Comissão foi cfuamada a opinar quantO 
ao mérito, vejamos o que diz em suas Con
clusões e Recomendações, segundo os pontos 
abordados pela Emenda em exame 

I - Sob o aspecto científico 

O Acordo Nuclear com a Repúhl!ca Fe
dera.! da Alemanha - RFA - não tem 
por objetivo executar qualquer programa çle 
desenvolvimento puramente cientifico; Por
tanto, neste aspe·cto não há o que rewvaliar . 
Embora o Acordo N'Uclear, assinado em 1H75 
entre o Brasil e a. RFA, tenha sido or!gl: 
nado do Aeor:do Geral de Cooperação nos 
Setores da Pesquisa Científica e do Desen
volvimento Tecnológico, de 1969 o novo en
tendimento ficou r·eStrito à tran~ferência de 
tecnologias já testadas na fabricação de 
equipamentos, construção civil de usinas ge
radoras de eletricidade, e na montagem de 
completo ciclo do combustíveL Trata-se de 
jmplantar no País uma capacidade indus
trial em tddas a.s áreas do uso pacífico da 
enef!gla nuclear, e isto nada tem a ver com 
o desenvolvimento científico. 

COmo é do conhecimento geral, este de
senvolvimento é re."'ponsabilidade das Uni
versidades e de Institutos especializados, sob 
a tutela da CNEN e do CNii'Q. Nesse sentido, 
a CPI propõe, através da Recomendação n.o 
HJ, a criação de subprograma inteiramente 
independente dos compromissos assumidOs 
no Acordo com a RFA, compreendendo as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

Se examinan_nos os objetivos da OPI, fi
xados no requenl!lento de sua crtacão, '\o"ert
ttcaremos que nao houve interesse em Ir 
aliéll!, do.s fat_?s que envolveram a admlnis
tracao do PaiS no que se re·fere !los a.spectos 
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politicas, económicos, financeiros, técnicos e 
de natureza ecológica. Portanto não há !pOr
que lnsl.stlr na lliPreciação cientifica pre
tendida pela Emenda n.O 1. 

ii - SOb o aspecto económico 

As Conclusões n.0 s 4 a 26, referentes aos 
"Aspectos Oonjunturais da Energia", e n.0 s 
39 a 86, .sobre o "Programa Nuclear", abor
dam extensamente o aspecto econômico do 
Acordo. No texto do Relatório consta uma 
avaliação do Programa Nuclear até a data 
de sua entrega, em ma1"CQ de 1982, há 17 
meses. Achamos interessante que o Executi
vo mantenha o COngresso Nacional sempre 
Informado sobre as situações e realizações 
no campo energético. Aliás, a Recomenda
ção n.o 26 diz: 

"O Minl.stério das Minas e Energia de
verá anualmente remeter às duas casas 
do COngresso Nacional detalhado rela• 
tório sobre a questão energética.." 

c!~~: ainda destacar das referidas eon-

-_Nos próximos 30 anos, o urã.nio e o 
carvao representarão os doi.s principais re .. 
cursos energéticos para a geração de eletri
cidade em grandes-blocos. A energia nuclear 
será pTeponderante na f.ase de translçii<l 
que o mundo atravessa, dos próximos 40 a 
50 anos, quando deverão surgir novas e ines
gotáveis fontes energéticas. 

Nas eondusões de n.o• 9 a 17, 20 & 21, a 
CPI trata de dimensionar, com base em .re
latórios ofi·cials, a necessi'd-a:de de utiliza
ção da fonte nuclear como fonna de com
plementar o parque nadonal gerador de 
eletrlcldade em grandes blocos: 

- Do potencia.! hldrelétrico, de 106.500 
MW _médios (capacidade instável no Brasil) 
haverá uma disponibilidade global, aJl<)$ 
1990, de 73.400 MW, com possível variação 
em torno de 10%. Esses 73.400 MW estão 
distribuídos por 3.480 oportunid,.de de apro
veitamento, das quais em apen"s 80 estão 
cerca de 42% (31. 200 MWL OB dema.ls 58% 
(42.200 MWJ são de reduzido porte, que não 
servem para o sistema interligado ou são 
de custo elevado, e não competitivo com a 
energia nuclear. 

- Constitui a.lnda uma indagação a erata 
quantJdade de energia, elétrlca que poder~ 
ser transferida da 'Região Norl<l para o Su,. 
deste e Nordeste, tendo em conta as réa.is 
necessictac;_es do consumo regional,_ coffi a 
implr..ntaçao dos grandes projetas minerais 
e industriais, além do aumento do consumo 
P?r ~orça do desenvolvimento S(lcial e eco
nomrco. 

- No Brasil, em 1980, o consumo per 
capita era ainda multo baixo, de L006 kW J 
hab/ano, em_ comparação com os 5.000 a 
6.0(){) dos desenvolvidos tidos cO'Illo médios 
consumidores, e 10.000 a 11.000 dos mais 
adiantados. 

- A necessidade insta.l,.da mínima até 
o ano 2.000, ava.llada em 66.700 MW, oor
responde mais ou menos ao potenelal hi ... 
drelét.rico de aproveitamento a custo com
petitivo com a energia nuclear (33.100 Mw 
aproveitados a!Jé 1990 + 31.200 MW de custo 
aba1xo de US$ 1.450/I<W instalado -;c preço 
de 1979). Compreende-se que haverá for
ç?sam.ente, de ser complementada a gera
çao h1dreletrtca com apelo a outra.s fonte.:., 
t;ta hipótese_ de maior consumo. Além disso, 
e recomendavel o uso de 10 a 15% de fonte 
térmica para melhorar a opeflacionalidad~' 
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e eftcllmcla do ütemil. Isto III!Diftca mala 
10.000 a. 18.000 KW. ve-. po1.1, que os 
"10.000 MW de fonte DUélear, p!Uiatoa DO 
Accmlo cem a Alem&llha, serlo neceu6rlol 
para que o Pala DID 116 oonqulate a auto
nomia teCIIo16clc& e Jnduatr:lal que Ibe per
llllta DO ru~ .rupdr .ruas neceuldadea de 
eletrlaldade (quando o. !PQteDC!al l:lldrelê
trloo esttnz eiiii'Dfi&do, par 'VOlta dos &DOI 
2000 a 20101, como taDihêm aerlo dtelll t. 
melhor1& do listem&. 

- Ali reaenas brulle1r&a de urlnlo <ao 
ll6mdDo do llel&t611o eram de 288.000 ti do 
mflcleDtea para atender a um parque ·de 
Cll'dem de 11 u.dnas de 1.245 MW, ou pra
tlca.meDte 40.000 KW !Dataladoa. :rato a1gn1-
tlc& que, a parttr do eaaotamento do po
tencial hl4re16trleo la IIOODtecer dentro de 
17 anos no múlmo), teNmoa o abaatecl
mento de fonte naclear 11mlt&do a eatea 
40.000 KW, alvo 1e aurwtrem novas ocor
dnelu. o que é ~1, e ae ror anteclp&do 
o a)JIOM1tamentio Industrial de outras fon
tes, o que· 6 uma hlpótele. A atulzaçio do 
carvio para PlaOii.O de lr&Ddea blocoa tem 
aaas llmltaglles de custo e de Interferência 
no melo ambiente. 

- Bll1 face da apectattva de um melbor 
deeempenho da ltCIIIIIOIIIia naclclll.al DOS pr6-
zlmoa &DOI 16 o que ae dizia em junho dé 
1882), em 1885, o Oovel'DD estaria em con
dlçllea de projetar com mala aegüra.nça as 
:ii~ enertlêtiCU dOI pr6zlmoa 10 
ailoe. ln» é, at6 18115. Meate ·melo tempo, 
h&'Mda a oportunidade de 1e apmtundar 
011 "llltDdoa iiobre o polleDC!al. . ~ 
lluanto aos upectoa flllcOI e de custos. :rato 
!mpllc&da DO eatl&beleclmllato de um con
ael!lo entre u autoridade. do aetor a rea
pelto do 't'erd&dello potnalal, permitindo 
def!W as hlpótuee mala IMlOii.elhiftla de 
co=pllm8Dt&Çio enel'llftlca em face do seu 
ll&d&ttvo eapJ!Iamento IOODcluaii.O n.o 231. 

:bdm.aendo, 1J&ra a U.ta defln!çia do 
botenala1 l:IJ4reljtrloo em termos fiai- e 
ile 'cuatoa de apl'lmltamento, o Oovel'DD 
"Preclaa dit multo mala tempo que oa 120 
.d!al allldol pela nJdaçia da Emenda n.o 1. 
Alllm dl.llo, at6 111811, o qaac!JO da eoonom1a. 
(!nfl&çlo, capacldade de 1Dvelltlmento, se-, 

"trllr& Jll'l)leçlo do OODIUIDO de eletricldade 
·lltc ••• ) Mtar1& mellwr de1IDeado para per
mitir ama anllaçia mala rea.u.ta dOI pr6-
ldmoa 10 liDOII. Quanto ao r.tor custo, diz 
~!-O!'I: 

- O v4J0r eattmado do 'tW IDatal&do com 
ADir& I, avaliado, em. 111'12, por 1181 110, 
pauou, em juDho de 1881," para 1181 li.OOO. 
PrOV&'t'elm.e.nte 01 828 KW de AD111"& I vlrlo 
a ter um custo global fiDa1 pr6zlmo de 1181 
1,5 bllhia, lato é, 1181 2.300 a :OSS UOO/kW 
Instalado. 

Cabe obae"ar que este valor 116 aeri de
flD1do quando entrar em operaçia comer
cial a citada unidade. Blpera-ae o teste 
final, a 100% de capacidade nominal, até o 
fim deste &DO. 

- o custo ~do kW llllt&lado em An
lr& I, le't'ando em eonta 01 yalorea exibidos 
por PDBNAS. de 1JBS 2.200/kW (junho de 
1881). e a't'aL'açiio dá Nt1CLZBRAS, na mes
ma t!poca. · aponttwam em ce..:IL de ~ 
2:400/kW. Bste valor POde subir a "118$ :uoo 
(OODcludo n.0 711. Na hipótese, a cons
truçlo de Angra I atlnall'la 1J'St 3.1 bllhlles. 
O cw<to de praçia de ADir& I. de UIIS 10 
m1llo/kWh halxarla para 1J'St 42 a t5 mllls 
emAniiJ'ILEI. 
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- NJ final, o custo llabal do I'MIIlama 
referente ao Acordo Nuclear com a lU' .A., 
de ez.ecuçia p!e't'lsta até o ano :zooo, de
verA alcançar, com oa novcs 't'alorea dlretos 
e !ndlretoa, entre "!l'SS 24,8 e 1181 81.0 bl
lhlle"- dependendo da moblllzaçlo dOI re
cu._ e dOI lft'llliiOII eetl&belecldol para as 
obras. DeiiiiH ndmeros, eerea de 25% cor
remondem la part.ee Importa dai, .aeDdc o 
l'ellt&nte em moeda nacional, compreen
dendo as 8 Ullnas de 1.lltll MW e o com
pleto ciclo do combuatlvel, em escala lnlius
trlal. 

- Apesar do unlveraal enteDdlmentp do 
crescente .u.so da ronte nuclear na praolo 
de elet!tcldade, como atestam 01 oontlnua
doa P!OIIr&IDU ·nuclearea dos paflea lndus
t:rtal!zados, a verdade d que os elevados 
eustos de Cllllltraçlo estio provocando 11!
ll"!as 1JEeOCUp&C)6ea. A tendAncla I! delzar 
para 6ltlma opçlo o apelo ii. elllrlla nuclear. 
Dte poalcloDamento nia 6 devido a ques
tlo de 1811Jrança, mas tlo-«~ménte ao al
tflslmo custo que eatl atlnii!Ddo, Ji pr6-
xlmc) doa 11811.000/kW Instalado: 

Decfuz.e doa argumentos apreeentadoa 
quanto ao a.tPeCto eoon6mlco· 

- fot feita pela CPl uma avallllllio do 
:PM~~r&~Da Nuclear até :marco de 188ll; 

- O CODBUDIO per aaplta de eletrlcldade 
ainda é multo bab.o; 

- o potencial h1drlco p.rante o abaate
clmento na.cloDal de eletrlcldade atê .o ano 
2000. o tii&'Otamtmto deste 18 dari fatal
mente stt! li01D. De qualquer rorma, estes 
v&larea preclzam ser confirmados. Nio em
te oonsen10 entre as autoridades do eetor. 
A CP% pede q1141 t.to aeja ILtendldOI atê 111811; 

- o Braall va1 pNclaar Irreversivelmente 
de energia elêtrlca de ronte nuclear. Até 
o fim deste léoulo, dentro de l7 anoa. terl 
o Palll de dominar a tecmoJopa e tomar-ee 
auto-auflclente em. combuatlvel e produçio 
de· centrais termoelêt:rtcas. 

- a coDduçia do P!Ograma Nuclaar teri 
de aujeltar- t. real capaddade de Inves
timento do Pala. 01 elevados caetoa das 
'UIInu constituem aêl'la pi'80Cupaçlo em 
todo o mundo. A tendência li delza:r para 
dltlma opçia o apelo ii. enerata nuolear. 
Basta lembrar que uma unidade de 1.241 
MW 11111al a Anllr& l'I e m> deverA custar 
hoje cerra de 11818.7 bllhilea, doa qu&lz 75'1L 
em m6eds nacional; 

- como preclaa o Pala dOminar com an
tecedência a tecnolotlla nuclear, bem como 
melhorar a operacionalidade do llstema In
terligado, e conalderandO 011 peaadlsalmos 
lnvestlment05 Jo!. :n~allaadOI, o Oovel'DO, em 
nouo entencUmento, em face da cl'lse eco
nômlca que eatamoe vlvendc, deverA con
dlclonar o PftlgT&ma Nuclear ii. rea.llzaçlo 
apJDI.I do neceallirlo. do lndlspenst.vel, para 
o obJetlvo billoo da npacltaçlio t.anoló
llica e lndUitrlal. com autonom!B. 

w - SOb o aspecto llêcDlco 

Ao oontro!.rlo do que diz o autor da Emen
da. Dia é prO't'ivel UUe "até O final dq lé
eulo a teenologla da flllia nuclear Clu do 
aproveitamento da llll8rlla lolar esteja.m 
em utillio de atlllaaçia 1Ddwitl'lal. toman
do obeoleta a que ora i! vendida ao Brasil". 
C®torme eaclareee o RelatóriO da CPI. nia 
Já nenhuma fonte reall(mlivel que a.tJnne 
estar a fu.sio nuclear dlsponlvel dentro de 
17 anoe. 1!: quantD ii. enel"l!la solar para ge
rar eletrlcldade em lll"&Ddes bloooa, Dia eldl-
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tem fand&daa eap81'aDÇa8 para tio curto 
eapr.ço de tempo. 

Portanto. a politica ora em prittca nos 
palaes deaenvolvldOI, de eontlnaldsde · de 
't'astoa Pn!IP'IUDU D& atwzaçio de 1'8Bto."es 
de fluio PWR (doa meemoa modeloa que 
estio sendo conatruldOI no Bn.alll, oom
pl'OV& que nio existe a alepda oblaleacên
cla das usinas braallelraa.· Zlte é um pro
blema, como reconhecido unlversa!mente, 
para multo tempo depola da 't'lrada do aé
culll. 

A parte IV das 00Dcl11811e1,·~ ·doa 
ltena 39 a 88. oferece ampla &'t'~ ·do 
que fo.l exee.ut&do no .Pl'OIIr&Dia-NuoleBr, . .,_ 
tadamente sob o upklio técDico. Nellie IM!D
tldo, 't'&le deatacar: 

- A IIDt1a de realarell PWR &do1!ad& ~ 
B!aldl. ~a Atraa e ll&lor"ll!l6alfo 
do a.riDio lllll'llquêcldo aquiu a-~ 
da ma!Ofi& dOI palaee. Dóa 582 re&tcll:eil: co
merclala e de peiiiiUia em. ope;raÇ10, ·:lllllli&
truçio e e1Ul0111e114&dol DO ~ lloti! lller
ço de 1882, do" .tJpo PWR·eram 118 1114;1'-1, 
e cerca de 10 110'll.l do modelo~ 
de izrl.nlo natliral e Agua ]lel&'lla !~-
Ião n.o SI). · 

A eaco1ha da Pirai& de ltaoala; ·1- .&D
era dos Rela, DO Rio de 1ane1.ro1, para aB 
aer .aonatrulda a pOme1ra. Ceu!lrai:.Nuclear 
b1UIJ11lra, 1lll ~-. eami!!Wie 
pela CPI. 

.As Colle:lwl6ea de n."" 18 a 41 mcmram.: 
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- o mumo ldllério adotadD pam a na
aloml.llz&çio a;:rada.ttva du 1IIIDaa :a: e m 
IJ(ICieri& ter aldo aplicada 11. llalna I !CCJID
clullo n,o lU. 

~ oiOb O aapecto têc.nfco, Vale· deat&
e&r daa CllmDI.'WIIIea do Rel&tórlo: . . 

- A ad~lo ·dO JIIO.Ieto da KWli' às 
-d1çõea bzullelns nlo 1'01 a melbor ao-
luçlo. Ao aoalrim, tie o projeto t.t1'88Se sido 
elabcmado COIIII!darando deade Josw> eiiiiU 
OCIIIdlolles. aert.&Diente. o pram e o cuto d&'l 
obraa teriam aldo menorea. 11Jém de a.brl.r 
mal.onls oportunldades ii ellle'Dharla na
aloDa.l (OCIIIci'WIIo n,o 11). 

. - Cau.sar.am a mail negativa repvcu.r
do 08 aJtlaslmoa euatoa a.klallçados Da -
culio da& fllndaçlles de Angra II. No pro
Jeto I:Diel&l oon!ltaYBIIl '183 t1111acu e, eo ft
:11111 da obra, a &DOI e '7 m- depoü, .aram 
1.8111 (QmcJJuslo n.o :JO). Zste ~ ain
da Dlo era p1'eCIIIalnen1; cleflnl4o 11. ~JX'Ca 
do Bal&t6r1o, em JIWiqO de ·11182. 

- Sobre o dclmlnlo de tecDoloela nueleu', 
-.ldemdo um IIIO!IlOJIÓ]10 de pouco& pa.l-

-· foi P1'ealoo vencer enormes ~ ;priDclpalmente de natu-iL politica, colt~-
cados 11. trente olllb o ~texto da não pro11-
feraçio de tecncioglu ~~ que pude•-
18Dl l'&'IOnlellr 11. fabrllcaoio de &JmU nv.
•- O BraaU rompeu euaa IJa.rloel.ru 
com o ACOido NUclear (Conclü.siio n.o 78). 

- A ocmqul&ta de uma autonomia tecno
lótllca é, portanto, a 1!11Sêzlc1a.f!o Acordo. No 
acmta.do processo de tranarl!1'êncla de tee
JIO!otll&, o Blull deverA tomar-1e auto-au
ftclente em emlqueclmento " repi'OCI!I!aa
mento de wt.'lllo. O método dO lato centri
flllt!O foi adquirido por aer o 6nlco cUsponl
~1. !!:ata decisão pnmJeOU longas cllecual6es. 
Este m.étodç deverá ser comprovado em u.st
nu· de demonatraçlo com capa.clda.de de 
300 • eoo UTS, prevJ&tu para operar em 
1988, quando deverá a,preseohtar um grw de 
etldêncla ezpreuo pe1o con.sumo de eJ.ellrl
cldade esperado, da ordem de 8.447 
KW ltl'l'S. Ao atingir a: escala lnd'Witr1a.l de 
·1.000.000 tl'l'S, este CllllaUIDO lllri de 3.800 
KW /tiTS, redwdndó para 2.. 850 KW /tlTB 
com proctuçlo de 1.0110.000/tiTS (COIIdu
são a.o 811. 

- A us!D& de ftiiiii'CICIIIIDtll pelo pro
ceaao PlJRI!lX está em t.aae fl.na.l de proJeto, 
com a !ruCLEBR.AS 81'\&ldando oportuni
dade para exleCIItá-lo (Conc!Uiio n.o 81). 

- Os programaa espeelf1cca, de auantta 
e Oontrcle de Qu8.11dade, estiA! lmpl-
tados, a.tellldendo a todo o complem ln· 
d1111trilll. :rsto 6 de pmlde 8ltlntfleaçlo para 
elevar e ganDtk' 011 lndlces de aegura.nca, 
eflclê'llc!a e c!A!8empelllbo dOII eq1JI.pemeDtol 
tConcl.usão n.o 112). 

- A bnlnafell'êrulla de tecnologia é p:!O
cessada sob controle da AJEA, com apliAlaçlo 
de aalval!llll:!'dBI. o Bra.sl.l ll!l'le este llate
ma, embora aela mcnatárlo do TNP. A ONEN 
é o órgllo encanegado de i.tender aoi com
p!'OIIIisoo& ccmaeqüentea do Acordo 8881na
do t.rllateralmente mtra o Braall. a AJ11!:A, 
e o Jlllis ·cedente, DO - a RI'A. Elrte COD· 
t:rolt- l!l!!';á .oendo feito dentro das regras 
l!llt&belecldas (CCJIDclusio n.o 8'1). 

- A autonomia técDológlca depende em 
grande parte da qumtldade e qulllldade 
dOII :recut'IOII buiiUIDOII moblllzad08 para o 
tetor. o FIR.ONVOLEAR tem todu u 00111-
dlçõea de B5llell11l'llo1 ao Pala a tonn~lo e 
t.rema.mento de peuoalno. altce nlvels de 
quaUflcaçlo e var1eda.de de CIJI'-. 

- Dos 10.000 espeelallsta.s pnm.stos para 
o Protrama Nuelea1', mando a.tender ao 
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mercailo até 1985, u tilUmu ..,ali~ 
<comeoo de 1882) aponta"t"Bm t1o-10meat.e 
a neceasldade de f..l50 peaaou !Conclu.slo 
n.o IK). 

- Na qUMtlo do l'ejelto - o cbamado 
.llliiO at6m1oo - a teCnologia de tratamento 
. e depóalto ainda nlo estava definida !e 
&lalm continua, ptm~Ce~~do 1er um PRible
ma para o qual nJo liA prana de aoluçlol. 
o local ande f1carlo 88 ln8tal.aoilell tam
'IIMD Dlo fOI!~ (Clondu.slo n,o 15), 

Em reaumo, no QDe conceme ao )UIPec
. to Ncnico, resnJ.ta a Cfi que a l'Olltlca 
Nuclear, ta.1 como eatrutui'ada oiOb as tll!.uals 
Dl:retrlze.s do GoRmo, llem. CCllld!çlles de" 
IN'CJII(Irclom~r ilo Pala a ~ 4011 ObJe" 
thõa especlf1coe de: 

- tranarertr tecmolo!llllo DIIIC1e&r da BP da 
· Alemazlha e de outroa ]llll.lea a.traftl da 

f:IOOLBBRAS: 
- fabrtca.r componentes upecfala pe8lld!J8 

atrafts da NlJOU!:P, e dellllll1a compcli1lllll
tes a CBI'IIO du emp:reau prlww!aa: 

- fabricar CCJIIIIbu&tlvela IIWlloeans a1lraftl 
da NlltLEBRAS, e produçlo de pa.attibu 
com apoio da suhald1árla JnroLEI: 

- oumprtr 01 AcoftiOB IIRemaolonala da 
ai:Jioil';lo tecnol<lgl.ca .sob ~u. e 
de pt'OIIIOçlo 4a peequl&a e desen~ri!Dento, 
a cargo da CNEN: 

- preparar :recura011 human08, atravt!e do 
PRONlJ"OLEAR; 

- dotar o Pala de propmu de garan
tia e controle de qualidade, a.tnLW. da 
CNEN e do JBQN: 

- ccmta.r o Pala com um st.s.temA empre
.sarbl, estatal e privado, de proteçlo IL saú
de, ao IIW!Io ambiente e aeruran.ea radloló-
1!1oa. aob supe"lslo de organJ.smos oflclals 
Updoe .a.o aeotor, tendo como 6rglo supe
rior de ooo.rdenação o SlPROIN. 

Ao· encerrar a apreciação aobre eate ·Item 
I da Emenda n.o 1, opinamos contrariamen
te ii aua adoçlo tal como está redlgl.do, ca
mo tambl!m nlo aceltam01" a augeatiAI da 
OCJ, que admite a ezpressio "o mala breve 
posslvel", que é vaga. · 

O nosao entendimento é apoiar a poalçio 
da CPI, conforme a Recomendação n.o 18, 
pela qual: 

"'. Mlnlatro dlll Mlnu e I!:JH!rgta de
verá remeter anualmente às duu Casu 
do COnp:rel!IIO Nacional detalhado rela
tório sobre a queatiAI enel'IJétlca". 

ConcordiUilOII, entretanto, que esta reda
ção Inclua a prestação de lnformaçlles com 
uma primeira avallaçlo pelo Gcrverno, a 
curto prsJJO, do estágio atu&l do Pl'OIIl'&ma 
Nuclear. 

Entretanto. sem pretender obltacular a 
obtençlo .de mala lnformaÇiiea, que no en
tender do autor da Emendllo n.0 1 alo Impor
tante, e mala o ra.to de ter lido reeon'b.eclda 
pela OCJ a OOIIlJIIItêncla.Aiol Bénadores em 
propor emendas a qua.lcluer Projeto de Re
aoluçiio, mesmo pmvenlentea' de COmlaslies 
de Inquérito, Julgamos conveniente, e mais 
apruprla.do, conelllar u pJ:OpOatu: da 
l!:menda da OOJ o da Recomendaçlo n,o 28 
do Relatório da OPL 

Se o pmpóelto é alcançar obJetl\rldade e 
o menor prazo poaalvel au l'l!lpoetu do 
Poder El<Pcutlvo, o melhor caminho 6 ape
lar para o regimento rntemo da can., que 
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preyt o atendimento em 80 111811. Arllm sen
do, propom01 para o Item I: . 

I ..:... Sem in'e.lulzo da ·Recomndaçlo n.o 
26 do Relatório da CPI, solicitar ao Poder 
lhecuti'I'O I!Ue pmaedll., na forma do· artt110 
:no do Regl.mento rnterno, Ulla ze~~o'I'Blla
olo trlob&l do ]mJRraDIS nuclear, ~do 
01 eetudoa e eonclurllea a ·eela caaa. com 
ênfase 101 aapectoe .,econ6m111011 e téelllcol. 

~;!- Item II - Belleplac;io dOI eon-

Bite ltmll zecel!elZ uma aubemenda da 
cc.r no tilttmo perlodo, llllÓI a letra ·~. 
Apreciemos, pela ordem, cada aupatlo: 

Diz a Bmencla n.a 1: 
"'I - DIBtari o Poder B:nc.uUw a 

eneetar negoataolla oom aa a.utcmdadea 
competentes da Re!ltibllca J'ld11'8l da 
.Alemanha, tendo em $ta a reni!II'OIIIRoo 
çlo doa tei'IIIOII do eonJunlio de alioB e 
contratos que conaubatanelam a aaope
raçio no campo nuclear entre 111 doia 
palsea, de aorte a: · 

llepem-ae lllneu de a a 1 
1 - allnea "a" - "Umlt&r em duu o 

número de Ullnu a serem adqulrl4aa -
Anlll'& D e AD8ra III''. 

O Relatório da CPI nesse aentldo 6 :realls
ta: 

"Admltlu-ae a pooalbllldade de alcan
çar o obJeti'I'O central de traDiferêncla 
de tecnolollf,a BloiOclada a uma capaclta
çiio nacional. de elaboraçlo do projeto e 
de fabricação de componentes ... " O 
Ocm!mo brasileiro adQuirirá doa ale-

. mies 01 equipamentos e aemÇQB rela
tiYOa às quat~ prlmelru unidade& com: 
comiJl'l'mentaçlo nacional. :. Nu f. uni
dades ae11111ntea. as partes a.1emil aerlo 
complementares às fomecldu pelo mer
cado braallelro" !CODclulio n.o 30). 

Vê-se que o compmmtaao é de 8 unidades. 
:Mu o Gcrvemo limitou-se a adquirir '· e 
contratando de aalda 2. com pagamentos e 
fornecimentos pmceuados. Aa outru 2 es
tiAI .. Indllo para iierem -comprad.u. AI t ru
tantea passam a depender de uma tututa 
declslo. 

A transferência de tecnoJoela, que 6 ccn
alderada a essência elo .AcoT'do, prende.,..e a 
este número de oito unidades, que resultou 
de pzvposta bl'881lelra e nlo lmpoatvlo 
alemi. 

Redum de 8 para 2 unidades llgnlftcarla 
desmontar o programa mlnlmo, . estabele
cido com base em t u.slnu de 1.2411 KW. 

· l!lllta orlentaçlo, ae aca"tadil, lenrla eo tra
CBioiO o empenho braallelro em IIODq1IJ.Itar a 
autonomia tecnolóllca DO campo nuclear, 
em tempo de utuiZil-la plenamente linDdo 
eatt- esgotado o potlmelal h1drelêlirlc!o, 
ou ~J a, na melhor du h1p6teaea, dentro de 
27 aiiOIL 

Asalm,. liendo em "flata u peDipecUY88 do 
consumo naclo.nal, e face ao obJeti'I'O da 
aqulal~lo de uma capaCidade na fabrleaolo 
e -IIIQDtasem de IIBIDu eletronucleares, bem 
como a auto .... utlclêncla de combuatlve1 
nuclear, oplnam01 pela reJelçlo da Umlta
çlo pmpoata, para deixar a erlto!rlo du au
fmldades do aetor a deflnlçlo do :mlnlmo 
neceuirlo de unidades aeiiiDdo a capaci
dade de Investimento do Pala. COnto tudo o 
que se faz em enerpa nuelear oa zesultados 
levllm 10 ou mala &11011 a· aparecerem, en
tendemos que o l!lltecutiYO dlaplie de bas
tante tempo para chepr a uma deflnlçlo, 
enquankl aJUBta o Pl'OIIl'&ma Nuclear ii rea• 
lldade da conjuntura I!CODl'lmlca. 
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SoiiiCI&, ualm, pela Njelçlkl da r.llDer. a. 
U - .Allnea 11 - Obrllatorledr.de de con

corzênelr. p6bllcr.". 

Jlzoplle • Bmenda: 

·~ o priDc1plo da obrigatoriedade 
de llllllcorzênela para a 1111ulllçlo de 
equlpamentXII e .aerv1çoa". 

A Recomeltdr.çlkl n.o 8 da OPI ê 'b&lta.nte 
elarr. D- 18Dtldo: 

"AI obru clvla de't'erlo .aer enkepea 
aa.eonatratoraa que .ae habllltem atrr.vá 
de coneorzênelr. Pt1bllc:a". 

Quanto a equlpr.mentoe, a nour. pollttcr. 
nuclear ê toda ela llaaeadr. na naelonallzr.
Oikl PI'OI!'ead'l'r., com baae DOS fornecimen
tos daa mesmr.e emprear.e de Grupo :Rt10L'I!:
!BRA8. B quando sttprlcloe por empruaa 
prt'l'adu na.elcma.la, o procedimento 6 a aele
çlkl e compra por eoncorrênelr. adm!Jilstra
tlft. 8io llOUCOB 01 tomeoedolu de cada 
componente. AI empre.saa alo e~colhldaa 
pela CII.Jiacldw técnica e JIMdutlft, fazem 
contratoa de contzole e tarr.ntla de qur.-
114ade, e se preparam para atender u ea
peclflcaç6es. 

Se a redr.çlkl proJI08ta para a allnea "b" 
pretende obrigar a concorrência pan. equi
pamentos e aervtçoa alemles, tambêm nlo 
tem aentldc. Basr.e IIIIUIIlçllea toram con
tratada~ ÇC1D1 emp11111as Indicadas pelo CJo
'l'llrDO da Alemanha. exclu.t'I'BI em lUas 
especlr.lldadea. Os fomeelmentXII aeiUintM 
obedecerlo lll meamas ezlgênclas. 

Nlo 'l'elDDI como abrir neii'Oelaçlles para 
maerlr a obrlsatorledade de concorrência no 
romeclmento de equipamentos a serviços 
contratad01 e em ezecuçlkl de!lde 18'18. 

como a Recomendr.çlkl n,o 8 da OPI li 
pre'l'ê a 'PI'Ovldêncla recomendada. e de for
ma ajustada, ou seja, da concorrência para 
a collltruçlo civil. 10m01 pela pre'l'alênclr. 
da Recomendaçlkl, reJ eltandc a allner. ''b". 

UI - allnea o - •predomlnl.ncla dOI 16-
ciOI r.lemies•. 

Proplle a Bmenda: 
"eliminar todas as dllpoalç6es que te
nham por objetlvo aue111rr.r a predo
miDAncla dos 16cl01 alemlea em orp
nllmDI IOele~". 

Ora. nlkl existe em nenhuma empresa do 
trupo :NtJCLEBR.AS predomlnlnclr. IOele
tirla de capital estrangeiro. Ao oontrirlo. 
o que hi, de fato. ê uma partlclpaçllo ml
norltirla na NUCLII:I, NUCLEN e NUCLJ:P. 

O que tem sido. obJeto de multas crftlc:tLI 
é a pr.rtlclpaçlkl exeluBift de lllemle8 !101 
Com~tée Téenlc01, nas empre!as onde alkl 
responai"NII pelo auprlmento da .tecnologia. 

o que Interessa, III!Undo a OPI. ê man
ter a mesma proporcionalidade do capital 
estra.nBelro n1111as empresas, que precllr.
rlo por multol an01 doa a6ciOI que aa ajU
dem no deaen'I'Olvlmento da tecnololllr. ab
sorvida.. 

A Recomendr.çlkl n.o li aborda- quea
tlo de forma r.brr.nsente. propondo a revi
alo doa contrato~ PJU'& ajustar ao lntereue 
brasllell'o DI AcordOI de AciOIDiataa, parti
cularmente: 

- reduzir o condicionamento da trans
ferência de tecnologia ao maior ndmero de 
uilnas !concluir o referido proce110 ao fi
nal da "·• uuldadel ; 
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- manter a meama Jll'OPOflll.o de capital 
de l:'laco aleml.o no deaen'I'OlvlmiiDto das 
empresas notadamente na~ dP P.Drlquecl
mento e reproceuamento de ud.nlo; 

- redefinir a ldtuaçl.o e compoalçl.o dos 
Comités Téanlcol DOI estatutos cle8l&ll em
preau. 

A rigor, 11111 COmlt6 ftcnlco, de cariter 
tranlltórlo, tem a finalidade de sarr.ntlr 
ao produto braallelro ldênttcr. qualldw doa 
padrlles orllllnalll, llllo ê. o 11181DlO deaem
penbo obtido na Alemanha. Pol't&nto, III
mOI pela rele!çlo desta allner. por li eatar 
abranl!fda pela R~r.ol.o n.o I, a qual, 
por na eztenalo, ta.miJêm r.brlmte a r.U
ner.d. 

1'1' - r.llner. A - ''Paridade de tratamen
to entre 01 .a6ckW'. 

O autor da Bmenda em aua Justltlcatl'l'r. 
dll aer neeeuirlo "detennlnr.r a paridade 
de tratamento no que OIDlceme u nen
tur.la neceuldadel tutul'llll de aumento de 
c:apltal". EDtendemOB que nlo H trate. ua
tamente de uma paridade de tratamento, 
mas de UH~Urr.r o oompromlllo da pro
porcionalidade de capital .aubacrlto naque
las unidades fabril, onde o fr.tor teano16-
glco, tal como acontece DO proeeuo de en
riquecimento, é de deeiBI'I'a lmportAncla 
para o auceuo dO empreendimento. 

l!lota propoolçlkl estA atendida também 
pela Recomendr.;l.o n. 0 I da CPI. 

,. - alfnea e - "reaponsr.b1114ade.. . ti
tulares da tecnololla transferida". 

Diz o Senador Itamar J'ra..'lco, na r.ll
nea e, que o Oovemo brasileiro de'l'e en
cetar negoclaçlles para "reaponsr.blllzr.r da 
forma · efetlvr. 01 titulares da teenologiB 
transferida no caso de falha, lneflelêncla 
ou ausência de econmnlcldr.de do sl•terna. 
bem como no de falta de eumprlmento das 
obrlsaçlies contratuala". 

O Item "2" da Parte m do Relatlirlo da 
aPI. eoncemente aoa • Acordoa, Tratados e 
Con'l'ênloa". comenta as criticas sobre a 
tal!r. de dlacuasio prêvla dos atol decor
rentes do Acordo Nuclear. Sio alepçlie1 
de que al11JDB dl.apooltlvos foram r.dmlttdos 
de fomta oontrirla ao Interesse nacional. 
AI& reapoata's das autoridades do aetor, ae
IUDdc o mesmo Relatório, alio aempre as 
mesmas: trata-..e de contrato• cu.las cliu
sulas não deviam aer antecipadamente dl
yulgadr.s, porque prejudlcarlaDt as nei!O
claçõ•• e Hrvlrlam aos lnterea111 comer
ciais e poUtlcoa contrr.r1ad01 com a declll.o 
bra.Bilelrr. de lngrelll&l' na ara atllmlca. Os 
dllpOIIti'I'OI conllderr.dca contri.rlos ao In
teresa• naolonal podem também ser apon.. 
tadOI como fa'l'ori'l'ell ao mesmo lnteresre. 
dependendo da lnterpreteçl.o que se dê aos 
tr.too. ao ae lnr.r em conta os condlclona
mentoo Impostos pelo mcmop6Uo d~ co
DheclmentXII. 

Baalcamente, eates contratos, nu condl
çliel do Jlcordo-'de Aclonlstaa, reBUlam os 
compromlsacis para a aclmlnlatração con
Junta, o uao de llceDças e patentes. os aer
viÇOB de lntormr.çllea técnlcu, o trelna
DI8Dto do pe8101.1, o cronogrr.ma de cuatoa, 
os suprimentos de 11;1aterlalll, as detlnlçliel 
do planelamento e daa lnstalr.çlles, as ga
rantias de quaUdade, as reaponsabUidades 
Wcnlcas. e os tlnanclamentol dOI torneei
mentol. 

No contrato de constltulçlo da NUCLEI 
!enriquecimento de urADiol hi a reualva 
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de que a mesma pJIIII.ri. de allllDI dlreltoa 
de ruaarclmea.to, na blp6teae da produçl.o 
Dlkl atlnslr IIO'll> do pre'l'lato. e o CODZU1I10 
de eletrtcldade ezDedcr a liO'll> do esperado 
no proJeto, por ruou merentea ao proeea
ao patente do ·~t..Dosle~ (Jato-centrltugol. 

No contrato é reconhecido o toro de Rio 
de .Janeiro para a blp6tele de !ltlglo, e do 
prevlltaa multas por lna.cllmplênclr.. 

Bi a ezpllcaçl.o de que uta foi a 6Dica 
:negoclaçlkl poul'l'el para a tra.naterêncla 
de tecnolollas aensl'l'lll, não cll6poul'l'els no 
merc:ado lntemaclonal. O Braall nlo pode
ria feP.r maiores ezllênclaa; o caminho foi 
confiar DO endcllo do Oo'l'emo da Repdbll
c:a J'ederal da Alemanha u -tra.naaçllea efe
tuadaa, lncluBI'I'e o tiDanclamento dOI pro
jeto• nos quala 01 alemlea eram, como con
tinuam sendo, os reiiJIDDzi'l'lll pela tecno
lOIIlr.. 

Portanto, n1o 'NmDI como poderi o Oo
'1'11'110 bra.Bilelro reabrir as negoclaçlles pa
ra •IINJIDDS&blllzar" de forma efetl.vr. aque
les que nlo cumprirem eatlatatorlaDtente 
as obrflaçllea com o· tomeclmento de tec
nolotlla, com penr.llzaçllea maiores do que 
as li eatabelecldaa em contrato. 

Allis, ê extMmamente dlflcll caracteri
zar a responsabilidade por "falhaa. Inefi
ciência ou ausência de economlcldade do 
alatema", quando o proceuo da tl'8.llllferên
clil. nlo s6 depende do fornecedor, ma• 
lll'llalmente da capacidade e com!l!tfncl'l 
de recebedor em abiOnê-lr. Integralmente. 

No caso do enriquecimento e de repro
ceasamento de uri.Dio, embora nos debata 
da C!'I tosse dito que "01 alem§es 'I'P.Dde
ram o que nl.o tinham~. a verdade ê que 
u negoclaçllea foram entabuladas com a 
resaal'l'a. ê. época, de serem os dnlcos pro
ceuoa encontrad01 llwea para negoclr.ç6H. 
Quanto ê. fabrlcr.çl.o de reatores eletronu
cleares, a experiência aleml. 6 consasrads 
lntemaclonalmente. 

O que de'l'e nos preocupar mala ê o ala
tema empresarial montado DO Brasil, peloa 
bra.ollelros, para receber e ahloner com. 
peten~emente aa tecnologlaN de forma o. 
que nlkl ha.la "falhas. lneflcll'ncla ou au
•êncla de economlcldade". Antes de mais 
nada. cabe lembrar: ao comprr.rm01 a tec
DOlOIIIr. alf!llll., sa.blam01 o que esta'l'a sen
do oferecido, e assumimos os riNcos da pDI
alnl Ineficiência. tanto que adinltlm01 no 
contrato da NUCLZI: a hipótese c!o proees
~o do enriquecimento nlo atingi~ IIO'll> da 
produçio, e o consumo de eletrlcldade atê 
IIO'Jf do projetado. 

Somos. diante de tala ar111mentoa, con
trll.r!DI a que o Senado ll'ederal ae maulres
tr. aloteraç~J deua natureza, quando a CPI, 
que ezamlnou a questlo em proflmdldade. 
Umltou-ae a recomendar a revlsl.o deuea 
contratos, assinalando especlflcament.! "" 
e!tadca no Item lU· d111te parecer. 

Soinoa, aaslm, pela supreuio da allner. e. 
lv- allnea f -"amplo acesso u Infor

mações tecnol6glcas". 
A Emenda n.0 1 coloca enke as exigên

cias braallelras na renegoclaçlkl doa con
tratos: 

"pemtltlr ê.s autoridades brlllllelru am
plo aceuo a todas as Informações tec
nológl.cr.t julladas nece!llirlas para o 
INifU!ar desen'I'Olvlmento da eoopera
çio.•• 
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ara,· CODIO poderf. o Governo braslle!ro 
obrigar aa autcnldadee &lemil do · aetor 
aelll6tfco a allrlrem 1111118 porta.. para. o 
"IIIIPio aceao"· du auto:ridt.dell brasllelru 
"a toda. ae lllfonnaçlles teCII016Pcaa", que 
a .eeu Juizo aeJam Jalsadu neceul.rl.u. 

A Ocmcl11111o n.0 ao do Bel&t6r1o. mostra 
QUe o Oovemo da Alemanha e aa empresa• 
dute pala' compromelieram- em realizar 
DOmpleta trl.na'tertl!AIIa de tecmo~oa:~a. oom 
a ceAio de patmliell de que eram pouuldo
rea. Na Concl1181o Jl.o as. diz qae - traD.a· 
f.erêncla ségui.U ·DO Braall ll8 lll'CICedimODtos 
comiiJII: ·num pN:nelro t.mpo, a r ~~o~~~ de 
ahrorvlo. 1!0J!1 a. prmtlas ele qualidade e 
delezri)le!lho doe beua e aempos OJ181:na!s; 
e, ZI.UIIl IQ1IDCio tempo, o delemolvlmento 
auf4nomo. · · 

~ coa.tratos l'ela.lol- ao ciclo de eom-
11111Uftl, a eueçlo do earfquec.l~~~e~~to. re
t<erem.a a. ~Joslu aomiiiW8da. em es
cala .1Dd11at.rlal Qaa:nto ao II!Oleto e fabrl
eaçló de reatorea, S.U..Imenlie tn.tam-ae de 
liecno"..olla' a:m~te ~IIL 

No que \!OJiaeme ao elll'lQueefmellto, fl· 
oou dCIIIDDIVado Da CPI 'que a Aleiii8.Jiha 
to! o 6n1eo ]1811 a &ei!Star nesodaçllea para 
cedBr eata tecmololla. 01 ~ aabJam 
QUe ae tratava de JIZOÇI!8IIO. em «-nvolvl· 
men.~o. Nlo era, oertamezr.lie Ulll& te<molll· 
sla CIIIDIII'DV&d&. B foi nellilai GDD.dl.çllea, ze.. 
conhed4ameute preci.rl.aa, que foi. monta
da a a 'llllclaçlo prmmo-brullelra para o 
e-Dr!queeimmto do urADio. 

o lllllp]o aceuo !la teeDo1oatae adQulrtdu 
:blo fo1 em· Delrh- 1110111e11oto ;poato em 
4'11\llda. A CPJ n1o 4ee~ nlda que de&
ment!.ue eate upeeto da quMio. 

A CPI, aom a Reeoml!lldaçlo n.o 16, DG 
que d1a . .reapeJ.to .l.s ati'I'1Gades de peeqiJlBa 
e demi\'Ohlmeato, proplle que eeJa criado 
um ~ lntelrameDte JJulependen •. 
te do Acordo com a AleriNulha. o -
~os eonbeelmentoe lierl de _,. -~ De· 
S'QClacl.o com o pala fGrheaedOr, em cada 
caso. Ellta é a 1'81111dade. Berfa lnlmuldade 
pntender ama ,IIOII!glo de mando, pofa nfn
iruém dá ~o ace11110 a n!nlllém, a.tora. o 
que estlvel' upeclfleamente eaUpula4o e111 
contrato. 

80r.ti<W, por olllllt.ldo pn\tleo, pela Jejetçlo 
<~& propoeta CODBt&!>te da 8llnea f, 

vli - a.llnea 1 - "equllilllio entre u 
part.es''. 

A E:m.4md1L proplle: 

«preaerver, de um modo seral, 11m l111· 
<to equUlbzio entre dfreltoe e obrlgaçllea 
11u panea." 

A. &le(!8.9iil 11 QUe a. . parte brlllllelm ti 
ai.Btemf.Uca e deliberadamente colooacl.a e111. 
plllllçio de l:nferlorl4ade. 

A CPI &PUlOU, neste ,llllr1;lealaz, que de 
fa.to h6. neeeas!dade de l.'e'V1.do de ailciUIII 
ataa. A :Recomendaglo n.o S mostra que ê 
Jm!CIIIo melhor. cl.eflnlr e ~tar ao lnte
resse br&lltlelro 011 AeiJI(Ios de ~ e 
cJta trea pontoe, eapeclfleamente: ·a) n!dll· 
1111' o concl.lcloJI.ameD da tnu.sferêllda ele 
tecnololla .., 111&1or llÜlero ele l111Du COM· 
truldu; •> miiZiter u meamaa ~ 
do Cs.p!tal de rt'ICO lllem.lo DBII Ulnaa, no
tadammlle na de euzlqueclmento de vrt.nio; 
el lledeflnlr a '.lituaçlo e llOIJIPC)&tçlo 4oa co
nütês "1'écnncoo. 

Alirn delaes tle! pontoe 6]10Dtedos J)ela 
CPl. 111o IIDICOiltr&mo.l na ~&dava. da 
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Bm1111da · nenhuma ellll]1caçio 11011nt o que 
..ma. no ·entender · do autor, '11m 1'a8to 
equlllbrlo t!llltre d!.Teltaa e obrlc&çllea du 
partel". . 

Bntend- que a Reeclmellcl.açlo n.o 11 
atende beul u 21>tetlollee Ga. tedaÇio da 
alfnea 1. ~"' prooura oorr.lclr 14uel&B 
falbas que podedam, em - alien41-
mento, aot.tar o ",luto tllulllbrio entre dl· 
reltoe e ~ das putes", ~ 
Ql ponto~ :niCiamacklll .11011 detl&tea p!QIIO• 
~ pela.c.n. . 

Conalderamol, por •• deaDeileuflrla .. 
allDàa 1, JIOI'iUe J1 atendida pela redlll,llo 
do 111bltelil llt 

~-- ae allaeu de a a 1. Jlll&'a· 
111a1 que o Item JiJ: deft aer refelo1ado 1111 

- tota.Udade. 
a.a - ne= .m 
o Stem. m da lllmeDcl.a n.0 1 pftJillle 411e 

a Mes& do BeDiodo llederal: 
"I!:Dvla3 . à Ploouorldorla Geral da 

Beoú.bllc& cópia de to11os 111 atoe e COI!.· 
tn.l.o& 4111e eetalleJeoem vlnmJlaa Jw1d1· 
ooa pam. a. ~tração d1leta ou ln· 
c1.1ret.a, a. f1m de que aeja apl'4!dada a 
1'1!8peoti.Va legalt.dade ... " (.tleplll-.e 
QUatro .tUbltene ntferentu a wea COil· 
tra.tGIIJ. 

Dc""mbrode 19U 

de uma ~ de COIJIPr& e yen4a, ne
IOClada de ocwerno a Oovemo (Coricl.liBiio 
n.• SOl. 

Um doa upeetGII ma16 lm.portante& Deasea 
4ontratlllll evltllr que 1111 alemies, aob Qual· 
quer prete:rto, se laentem de ae111 eompro
m!ae08 de p.raa.tlr - pnxlu-tCIIIIQII.I fAbli· 
Oadoe com IIU& t.ecnologta o IJUIBIIIO pad.rão 
de Qlla.lklade e dllalnpenbo que 11 obtido 
em auaa f6.blr1ca$ IUL .Aiemanha. . 

Curiosamente,' aa falhai apont.acl.u pela 
reportaaeul da .-lata Der 8piepl DU 
Obraa 4e Aucra I llio • ~. BD· 
411mto laao, a. CPI loPUIQU cl&rJdêaelaa de 
natwua. lodDillUitra.tl.va, JII'IDcl.palmente 
em .relaçlo ao cantel:o de cibrae, DGII pro.. 
leklf e CC>D&t.rupo du funll,açllea Cle AJ11P8 
II, na ~uçió ooe axmtrat.o. - a. wea
tlugllouae e a CINO, zef~~tt~me& a. ADI!'& l 
etc.... . 

Na :a.cam~ 11.o 5, a o:PJ: ~ta da 
reYisio de ~ ato& "-reu.lles do Alm· 
-do Nuclear •para mel!lor deflnlr e BJuetar 
110 lnOere.sae br&.llle1ro e» AeolldOI de Aclo
llbtaa". 

&te 1tein conli6m ai&O novo, llio prevl&to 
DaB ftecozm!lldaç6ea da OPI, qual .leJIIo o llD• 
ca.lll1ullamento de ato& e COI:I.trato& A P.lo· 
curadoria O;enJ da 8ep6bUea para. o ua
llle de' aua legal1dade. 

. Du.rante .os três IUlO& de vldnd& da CPI, 
011 contrato& toram Io.Dpment.e eu111lnados 
e eeaüuç~. ~ euaa e detef.toe 
aãm1nl&tratlvos, ma. llio fOII'am ·oons.ta.ta
du ,llegallcladea, no que. Bll», aa Conelu· 
sõea da. CPI estio aeardu. No enta.nto, pua. 
Dill contrariar o empenho do JIObl'e autor 
da: Bm.enda 11.0 1, em lier a dOuta OJIIn1ão 
ci& ~ ... Geral da Bepdblloll, apre. 
sentamos 11111& ncwa reda.çi.O, que 1101 pa
rece mala a.dequada e oor~ta DO ellcaml
n.hamento, delxa.lldo de 'Incluir e. aJinea a 
pelaa !'886e8 J6. ezpoetaa anteriormente: 

"ll - A.l.llwéa da. Preal4énal.a. da Be-. 
públ.lca, envlar6. 11. PJOCura4orla Geral 
có!l1a de todOs 111 a.to& e couuatoa Que 
atabe~am ~ l~ pa.ra a 
ldmhtJstraqio cll.1eta e llldJzeta a fim 
~ que aeJa alll:lldllda • respeetlft le
plldade, com eventual a.doçlo de me• 
d!du c&obl'lefa, e111 especial quanto -
aeplintea; 

al oontrato rtnnado antre :rtJRlii'AS -
Centrais Elêtrlea.a S/A e a Weatlna
houae Elet.r!c Ocnporatton aaeoclada à 
Weatlnghouae SlatAlma 1116trleoa Ltda., 
a BBJ!.' - Erllpreaa Braallelra de Buge
nharla Ltda.. bem COIIIO 011 reapectlms 
adltlvoe, para fornecimento de eqalpa
mentoe e aervlçoa eletrom.eclnlcas refe· 
rentes à ua1na de Angra I; 

•> contrato ftrmacl.o entre J'UBNAS 
- Cei!.Uala Elétrlcaa e a Conatrutora. 
Norberto Ocl.ebrecht 81 A para eucução 
da.a obi.'M c!vla lle ADir& I, ll e m; 

.,,· CODtrato Que ,permitiu a mtenen
çio da Lo&os En;enhalla 8/ A no aeran
C1amezuo do proJeto .de .angra J.;". 

2.i.4- Item IV 

O illtlmo Item da Emenda, da n.o IV, 
man.da ,pela Mesa do Senado remeter 11. Pzo.; 
Cllrlldorla Geral da :Repilbllea ''elementoll 
comprabe.tóz:fol daa pélllmu ecmdl~ 
J2Wd1Co-~tárlos" afstentu DD cazr.telzo de 
Obru de AQn. I, bem aomo da' pritlea da 
"atGII de ~leléDc!a", a. f1m de reaponea.ldl1~ 
zar a Quem de dlrel.to. AcreacenW., pela &LI· 
nea "b", a reme&~a, de dados neaet~ai.rl.oe 11 



Dezembro dcl983 

''d.eterm.IDação da culpa pelo atraio do ltm
C1o.Damento de Angra 1". 

o Senador larbaa Paaaar!Dho, em aet1 Re
latório parc1al, reoonheceu a desorBanisação 
do canteiro de obraa, principalmente qua.D.to 
à seguranoa e higiene no perlodo Inicial doa 
trabalh98 !Conclusão n.• 61. 

Na Conclusão n.• 41, a CPI zelll&tra que 
''08 problemas aur(llcloa na conatrução de 
Angra I, que levaram a auceuiYOII adiamen
tos de prazos, são de natureza admiDiatra
tlva e orl(llnadoa da ação empr.arlal da 
proprietária li'URNAB e do fornecedOr do 
projeto e equipamentos - a Westlnghouae. 

Julgou a CPI co11110 "Inaceitável o açoda
mento em OODW!Çar a a.ecução de obras de 
u.manha. envergadura e complaldade em 
local onde não emtla Infra-estrutura ade
quada e com proJeto recollhecldamente ln
comp~to". 

A seguir, na CoDCluaio n.• 48, a CPI, ao 
CODIItatar a variedade desses problemas, 
afirma: - "Aa pésslmaa con4Jçiiea médlco
sanltárlaa, do Inicio du obraa até 11178, sl(l
nHicaram pesado 6Dus para oa traba.lhado
res, obrlladoB a uereezem tarefaa ·em con
dlç6ea aubumanaa". Bllta é a alnteae do que 
fo.l dito no ta.to do Relatório. 

ll:'l'ldentemente, não há menor dú'l'lda que 
a· reaponsablliAlade fo.l da admiDiatração de 
li'URNAB à época. Se o ao"'mo co1111derar 
as Recomendações da CPI, tomari a declaão 
de apurar eaaas responsabilidades. Trata-se 
de medida no Amblto do M1D!Itérlo das Ml.
nas e Energia. 

o que foi levantado, como está bastante 
explicado na Parte IV do Relatório, lerou o 
Relator a dizer na COnclusão n.• 'IS- "Aa 
falhas, erros, negll(lénclaa e fatc,ll negatiVO& 
da adminlltraçã.J das empresas eatatall de
vem aer Julgadas pelas autoridades do ao
vemo". 

A Recomendação n.• 28 cl1lil que eaaea fatos 
negativos acima citàd.os (que íoram com
provadaa pe.a CP II, na execução do Pro
grouna Nuclear - "eel u.m examinados em 
profundidaae pelo Governo, e sobre eles ado
tadaa u medidas aproprladaa e correti-
vas ... •· · 

Par outra lado, o Relatório da CPI comen
ta aa auceaalvaa aubstltulções e lntenençiles 
no cmna.ndo daa obraa,. clllmlllando com a 
participação da Logoa Engellharla, e o ln
quérloo aclmiDJatrat.lvo no canteiro de obras 
de An(ll"a I. Allia, cabe oboervar, por opor
tuno, que o Inquérito promovido pela Dlre
torla de l"URNAB !que não chego!!- a apon
tar culpados! resultou, entretanto, no afas
tamento de funcionários e a adoçiio de me
didas saneadoras. 

Quando a CPI vlaltou aquele canteiro, DOI 
últimos meses de 1978, Já encontrau .. as co
mentadas deficiências corrigidas, oa traba-. 
lhadorea dizendo-ao aatlsfe11l0s com as con
dlçiles de trabalho, moradia, pioteção e 
atendimenot médlco-aocial. Portanto, a CPI 
apurou a correção das falhas e anotou o 
afastamenot dos reaponaávell. · 

Não vemos, poli, como o Senado Federal 
poua oferecer elementos comprobat6rloa, 
que permitam caracterizar reaponsablllda
des, além daquelas que constam do mencio
nado Inquérito, pelo que oonslderamos pze
Judlcada a allnea "a". 

A Emenda, pela allnea "b". do ltem m, 
também pede que a Procuradoria Geral l'lll
ponsablllle e determine a culpa daqaelea 
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que contrlbulram para o atraso do tunclo
namento da ualna de Angra I. 

A questão do atraso da entrada em opera
ção comeretal de Angra I fo.l exam.IDada na 
Parte IV do Relatório da OPI. 

Tlldo o que aconteceu em relaçio ao PJO
Jeto. forneclmento e montagem dOa equipa
mentos de Angra I, aasoclado com O& pro
blemas aur(lldol na conatrução das obraa 
clvls conduslu à duplicação do pruo ele en
tzega da 1111lna para operação comercial de 
cinco para onze anos, e o.kW lnatalado de 
US$ 1110 em 111'12, para 118$2.400. 

Os fatores negativos detectadO& e anali
sados foram de origens as inala di"'r.saa, e 
alguns lncontroláveiB, a exemplo daa ccmdl
çilea adveraaa de clima na Praia de Itaorna, 
como o excesso de chuvu em dias conse
cutivos, questões de ordem financeira que 
&fetaram a empreltelra, dificuldade de aces
so ao canteiro, e-tc ••• 

Diante da multiplicidade e complexidade 
dos problemas aur(lldoa na conatruçio de 
Angra I, compreendemu porque a CPI não 
p6de wlar este ou aquele fator, mas tão 
aomente reconhecer a aoma de todoa eles 
como a verdadeira culpada pela duplicação 
doa pr1111011 e aumentos doa custoe. 

o Relatório da CPI, ao abordar a questão 
do atraso, mostra claramente que nio bá 
este ou aquele· culllado, mas, a r!(lor, a dlre
oão de FURNAB, co11110 pzoprletárla ~ con
tratante, e, em segundo lugar, 01 fornece
dozes de pzojetos e equipamentos, e a CODS
trutora. Enfim. todos 01 participantes, con
tratantes e contratados, de uma forma ou 
de outra contrlbulram com suas falhas para 
An(ll"a I não entrar em operl!ção comercial 
no prazo prevlato. 

Portanto, o Relatório da CPI esclareceu 
suficientemente este ponto. O que poderi 
ser feito, como já previsto na Reco~nda
ção n.• 24, é o pedido de lntormaçoes ao 
TOU, e agora acrescentada a colaboração da 
Procuradoria Geral da República, como pro
pile a Emenda n.• 1. 

De fato, com a aprovação deste Projeto 
de Resolução, o Senado Federal deveri re
ceber Informações do: 

al Tribunal de Contas aa muao, por for
ça da Recomendação· n.•. 24 da CPI, que 
manda solicitar auditoria contábll em roa
NAS, cumprindo os .Itens relatlvoa a custo 
global de Angm I. desembolso de li'URNAB 
com a construção clvll, crescimento doa 
custos em conseqüência doa aditamentos 
contratuall, e custo final das ltmdaçiles de 
Angra U. 

A Recomendação D.0 35 JII&Dda OS re
sultados dos&& auditoria à Coln1Bsiio de J41-
naa e Energia pa;ra opinar sobre oa novos 
elemen1l0s. 

b - ProcurlloCIOrla Geral da. Repúbllca, 
face à subemenda apzesentada, que manda 
o Senado Federa!, atra1és da P:relldênela 
da República. solleltar lnfonnaçile6 sobre 
a legaUdade dCII contrato&.. 

Ora, se •-am011 proceder a novas dlllgên
claa em eurso, pJ:OPO&tas pela CPI e aaora 
pela aubemenda ao "ProJeto de Resolução 
n.• 12'1/la, nesta h!póteae, Jul(la.mo& mala 
raclanal e de correto proeedlmento qua.r
darmoa aa reapoatas. 

Aaalm sendo, como prevê o art. 1'1'1' do 
Regimento l!nterno, lato é, recebidas as fln:
for.ma.çiles, apln8rA a Com1asão de Oonatl-
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tulçio e l1Ja~ 80bnl u "'"PZOY!dêDdaa ca
blveiB", e opinará quan.to ao. mérito a OD-
mlasão das Minas e lllller(lla 

ODimpletada a. anállle da Bmenaa n.• 1, 
propGIII06, ao flna.l, Emenda .aubstitutl"l'a ao 
Pm.Jeto de Resolução n.• 12'1; lncorpol'lllldo 
a redaçio Jm11P01ta pela OPI, com altera
çiles, tel1do em conta aa ponderaçilea da 
-.Cl e da Emend&_n.o 1. 

3 - EMBNDA N.• z - mm 
8ullstitutlvo ao PrQieto de Resolução 

n.• 121, de 19112 
A:prova o :ae:atórlo da COml.lalio Par

lamentar de l:Dqwlrlto lsla~tulda pela 
!l!.elolugio n.• 89/11171. 

o Senado Feden! rBIOI"': 
Art. 1.o Fica aprova.do o relat6rlo da oa-. 

mlasão Parlament&!' de I.nquér111o lll8tltulda. 
pela Resolução n.• 89/19'18, deetlnada a ln
vaotlpr a concepção e ltlliOCUc;Ao do Acordo 
Nuclear entze o Brasil e a BapObllca ll'e
dera.i da Alemanlla. 

Art. 2.0 A Mesa do Senado l'ederal, ten
do em 'l'l8ta a execução do diiiPOSto DO ar
t.I(IO anterior, tomara. as provldênclas ne
ceo61ia1a.a ao atendimento ou encamlnba
mento das Conoluailea e Recamend&ç6ea 
CODIItantao do lllBimO Reialt;óriO, além de: · 

I - aem ~ulm ela Recomendação n.• 
2111 do Relaturlo da CPI, e na forma do 
ar-t. :139 do Regimento Inte.mo, .aollcltar ao 
E\:l~r Executivo que proceda uma reava
liação global do Programa Nuclear, reme
tendo os estudoa e CODCluaões a esta casa. 

U - a.tra1és da P-ldêncla da Repú
b.llca, enviar à ProcuradOria Gerai cópia de 
todos oa atos e ~tra1l0s que estabeleçam 
vmcalos Jurldlco& para a Admlnletração cM
reta ou indlzeta a fim de que seja apre
cJada a respectiva lega!idade, com e"m
tual adoção de medidas cablvei.ol, em espe
cial quanto &OB &e(IUintes: 

a) contrato firmado entre J'llli:NIAS -
Oentrall Elétrlcas S/ A e a Westlngho1Jie 
Eletrle Corporation aaaocl«da à Weatlng
bouae Slltema Eétrklo Ltda., e à· EBE -
Emp-. Braallelra de EllpDbarla Ltda., 
bem como os n!Oipecti~ aditivos, para :ror
neclmelllto de equipamentos e aenlçoa ele
trolmecAnlcOI referentes à Usina de A.n
Jil"& I; 

lll contrato firmado ·entre l'tiB."i"AB .:.... 
Oentr&IB Blétrlcaa e a Construtora Norber
to Odebrecht S/A para ltliiOCUoio de obn!:a 
civis de Ancra I, n e m; 

c) contrato que pennltl.u a Intervenção 
da Logos Engenhar:la SI A. no prencla
mento do prodeto de AD(Ir& L 

Art. 3.0 .Atendldu &I ~ileB 11011-
cltada.a ao Tribunal de Contas da U'Diio e 
á Procuradoria Geral da Repabllea, a Me
sa do Senado Federal enviará à Comlasão 
de \.'ouatltuiçl.o e lustlça, na fOr.ma do art. 
1'17 do Regimento Interno, para ae pronun
ciar, quanto àa eventuais responsabilidades 
a serem apuradas, e à ComiBaio de Minas 
e Eneri!la qua.D.to ao :tOérlto das respostas 
dadae. 

Art. 4.0 il!:sta Reeolução entra em vigor •• 
na data de aua publlcaçio. 

Sala das COmlasileol, 2& de putubro de 
1983. - Odaelr liGares, Prellldeo>te em emr
clclo - Gallltl!l llermel, Bela1Dr - ADieno 
snva - Jot6 LIDa. 
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PAIIECER N.0 l.IDZ, DE 1883 

ba Clomlsoão ole Cml8tltalçio e .ruUça 

Belaw: llella4tW P.- P6l1o 
o PlO.Ieto IOb ·emme, tem por tiDalldade 

IIIPIOV'&r III CODC~u.s6es e ~õea 
COILit&ntea do Relat6rlo da Oomlllllão Par
la.manta.r de J21quér1to I.Dstltuld& pela. Reao
lueã.o ·n.• 811, de 19'18, & de&tlnada a lnveati
car a CODCepçã.o e execução do Acordo 
Nucel&r celebrado entre o Brasil e a Bl!pd
bllca Feder&! da Alemanha. 

A matéria, que I'I!Cebera mterlor aproya.
çlo nesta OO!nbsAo, retoma ao 11011110 eu.
me, em decorrênCia da apzeaent.e.çã.o de su
lletituttvo da dOilt& Ooml.asão de llllnaa e 
I!IDergla, a cu,J a competênel& fora <leterlda 
a ap:eciaçã.o do 'mézl.to. · 

Tr&t&ndo-.se de Emenda Sublltltuti'Va que 
tem por 1111oopo aprimorar a 1Dte!l411bllldade 
do texto orlglll&l, J.ncozpor&ndo a rec1aç1o 
proposta pela CPI, com altenu;lo, e ado
t.ando u anterlore.ll poadenu;llell desta ac.r, 
bem como a Emenda n.• 1, e CCJIDO klezl&
tem óbices quanto ao a.apeoto juricllco
conztltuelonal, DOIIO ~r é pela apro
vação do proJeto, ·na forma do referido au
bst!tutlvo. 

8&Ja . da. Oolmlo!aãq, S0 de D09'e!ID'bro de 
IIIU. - Mullo BaoJar6, ~te - Pu
- Pôno, Relator - Hélio Gaelros - .João 
Calmoa- Aderbal lvema- laa6 FrapDl 
- Odadr &tares - Odivlo C&rdoso. 

PARECER N• IJJ93, DE 1!113 

o. c-•• ~· c-dtulçio • Jlllllca ...... o 
Pl'ajeco do Lei da Ci .. ro o•l6, do l!ltD, (Projolu u 
lolo•I4-B, doi91D, u C ... oro~• o., ....... I,'"" 
''altero dlopaokloo ~o Demto-Jol ri' l.tl03, do Zl do 
•111hro ~· 1969- Lei do Orpolzocio J .. d,Jio 
MIHiar, e ü ..rra pntYidiiiC'IIs". 

O Projeto sob exame, oriJinário da ea:r6gia Cãmara 
dM. Depuladoa. de iniciativa do Senhor Presidente da 
RepúbliCII, encaminhado com • Mens,rcem n• 80, de 

1983, allera dispositivo do Dec:mo-lei n• 1.003, de 21 do 
outubro de 1969- Lei de Organização JudiciAria Mili .. 
ta r. 

2. Na Exposição de Motiv01 que acompanha o Pro .. 
jelo, e!lclareee-se: .. visa a alterado proposta evitar o des
locamento, para a I • Auditoria da l• Circunscrição Judi .. 
ciiria Militar, doR processos originArias de Bagi: e Santa 
Ma.ria, referentes à Marinha e à Aeroniutica, de modo a 
permitir uma distribuic;iio uniforme dos feitoR enb'C u 
trâ. Auditoria5. Qu~~nlo l mudança da Auditoria da 4• 
Circunscriçio JudiciAria Mi6tar, da cidade de Juiz de 
Fora para a de Belo Horizonte, objetiva a medida fazer 
com qur a srl2 daqurla Audiroria funcione em loc:~l de 
maior concentraçio dr efetivos militares, bc:m como. em 
posiçlo ma i& central cum relaçlio A. distriti'uiçào de forças 
miliLares peJo Estado"'. 

3. Em sua u-amitac;ilo pela Climara dos Deputados. 
foi o Projeto examinado pela Douta Comis1ilo de Cons
tituição e Justiça daquela casa, que o considerou consti .. 
tucional, jurídico. de boa ~bica le&islativa, al&n de, no 
mérito, conveniente. A11im, l luz das normas regimen .. 
tais., cumpre-nos, tão-só. o exame do m~rito. 
N~~R particular, o Projeto i diana de acolhimento, 

pebul razões apresenladas na Exposiçlo dr Motivos, que, 
a~ de convincentes, contam com o aval da Justiça Mi .. 
lilar, que as ofereceu atravf:s do Presidente do Superior 
Tribunal Militar. 
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4. Ante o aposto, opjnam01, no mhito, pela apro .. 
vac;ão do Projfto, por oportuno e conveniente. 

Sala das Comissile~ 30 do"novcrnbro de 1983. -Mo-
rio a.duó, Presidente - AdtriNII J .... , Relator -
Pa-• Pôrlo- Hlllo G ..... - Joio C .... - JoN 
Flqell - Ododr Saoroo - O-lo Cor4ooo. 

O SR. PRESIDI!DITE (Raimundo Pa .. nlc) -O Ex
pecUente lido vai • publicaçio. 

Sobre a mesa, requerimento que vai lei' lido pelo Sr. 
I""Secret6.rio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 176, DE ltiiJ 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requei
ro, em atendimento à proposta oral proferida pelo Se
nhor Senador Passos Pôrto, em rcunilo desta Comiulo 
realizada em 24 do cor .. nlo mes. sejam an .. ados aos 
Projek>S do Lei do Senado "'" !56, de 1979 e J04, de 
1980, que tramilam em conjunto, 01 Projeto• de Lei do 
Senado nl5 73 e 7S, de 1983 e o ProjCIO de Lei da Ciimara 
n' 10, de 1983, por wrsarem matiria correlata. 

Sala dos SosiiÕc:o, 30 do novembro do 1983. -Mario 
a.dal6, Presidente da Comillio de Constituiçlo e Jut
tiça. 

O SR. PRESIDENTE (Raimw.do Pan:nlc) - O roo 
querimento lido seri publicado c po1teriormen1e inclu( .. 
do em Ordem do Dia, nos termo• naimentais. 

Sobre a mesa. requerimento que vai • lido pelo Sr. 
I• .. Se&:retirio. 

ti lido o se10in1e 

REQtJERIMLVI'O N• l7l DE 1!113 

Requeremos urgência, nos termal do art. 371, alfnea 
'"b" do Rca:imento Jrn.emo, para o Projeto de Resoluçilo 
n• 12J, de 1983, que aumenta em um ponto percentual a 
allquota do lmpOit.o de Ciradaclo de Mercadorias. 

Sala das s ... õ ... 30 de novembro de 1!1113.- A...,... 

Cllovos - a ......... '-•· 
O SR. PRESIDE!'ri'E (Raimundo Paronlc) -O re

querimento lido ~~erá votado apÓ5 a Ordem do Dia nos 
termM regimentais. 

Sobre a mesa, comunicações que vlo aer lidas pelo Sr. 
t•.Secretãrio. 

SLJ lidas u seauintcs 

Brasdia, 30 de novembro de 1983 
Exm• Senhor 
Senador Moscyr Dalla 
MD Presiden'" do Senado Federal 

Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausenta .. 
rei do Pa!s, no perlodo de 6 a 23 de dezembro do 1983, a 
fim de integrar a dele1aGio de parlamentares que vi5itart 
a Uniiin Sovi~ic:a, a conYite do Prealidente do S'OYiete das· 
NBC'ionalidades do Soviete Supremo da URSS e do Pre
sidente do Soviete da Uniio do Soviete Supremo da 
URSS. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• 01 

protestos de minha elevada estima e distinta conside .. 
ração. - JoAo Cll•oo. 

Brssllia, 30 de novembro do 1983 
&m• Senhor 
Senador Moacyr DaDa 
MD Presidenlc do Senado Federal 

Tenho a honra de comunicar a V. Ext que me ausenta.. 
rei do Pais, no perlodo de 4 de fevereiro a 2 de março de 
1984, 11 fim de atender a convite que me foi formUlado 
pelo Governo dos Estados Unidos da Am6ric:a. para viai .. 
lar aquele Pala por um perlodo de 4 semana•. 

Dezembro de 1983 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. &• os 
protestos de minha elevada estima e di5tinta considOoo 
ração. - Joio c.amo .. 

O SR. PRESIDEN'I1: (Raimundo Parenlc)- Ao cu
municaçõC"s lidas vão i publicaçio. 

O SR. P.RESIDE.VIl: (Raimundo Parcnlc) -A Pre
sidência comunica que, nos ICnnos do "art. 278 do Reai .. 
mento Interno. determinou o arquivamento do Projeto 
de Lei da Cimara n• IS5, de 1983 (n• 4.001/80, na Cass 
de origem), que 11cresccnta parAgrafo ao arti10 482 da 
Conoolidaçio das Leis do Trabslbo, aprovada pelo 
Decrero..lei n• 5.4S2, de I• de maio de 1943, por terrec:e .. 
bido parecer t:anlrãrio. quanto ao m&ito, da comissio a 
que foi diotribuldo. 

O SR. PRESIDEN'IE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Müton Cabral. (Pauss.) 

S. Ex• nio esrot presente. 
Concedo a palavn. ao nobre Senador Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE. Pronuncia 
o seguinte di5Curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadora: 

farei, data uibuna, apn.:iaçlo 10bre aapec:tos do 
problema das secas no Nordeste, numa tentativa de diBS'" 
n6slic:o11 para soluções. 

O proJJI"CISO dos estudos científicos trouxe lndubita .. 
velmente incomum de5CIIY\Jolvimenlo na tl("nologia mun .. 
dial de n05!ios dias. Aquilo que antes parecia sonho qui .. 
xole!õN emerse, hoje, como pura realidade. A eue deaen· 
volvimento da capacidade imaginativa e criadora do en .. 
genho humano nlo ficou imune. nem poderia ocorrer, 
com uma das mai5 fasc:inante5 de todas as ciEnc:ias, a 
Geografia. 

De in(cio, era indi~~ocutivelmente um estudo enfadonho 
e cansativo. Limitava .. se l determinaçlo de componente~ 
fiRiCO!I do globo terre!ltre. Agua e terra disputando palmo 
a palmo suas posi\.'Ões. DepoiR, veio a anaili!IC da!lsua5 re .. 
la"'"Ões com os sera vivo5, animais e plantas, existenlel 
em cada uma das rq:iões do planelil. Com a enuncia;lo 
dos conc:cii.IJJ de latitude c: longitude surgiu, de pronto, 
uma exigCnL.ia que marcou i!pl)ca: o c:onhc:c:imeniO pai .. 
mo a palmo de todos w pc.lntoi que constituem a Terra, 
o planeia cm que vivemos, parte tanto quanto no5 pare
ce, ainda hoje, mesmo com o advento das oiencias mo
derou de um siRtema planetário que ocupa posiçlo de~~-
tacada 110 Universo, quaisquer que aejam u ducobenas 
fuluras que os m~dOR moderno• de foguetes atõmicos 
venhum a anunciar. 

Aqueles noVOR conceitos de determinaçlo de cada 
ponto aeoaráfico induziram o homem, confonne disse. 
ao de5ejo incontida de f."Onhecer todas as regiões da Ter
ra, seus contigentes humanos, animais, vqetais e mine
rais, ati= chegar ao domlnio absoluto dMJ mais divenu 
relaçõc:5 entre clima, terra, homem, animais e plantas. As 
variações de temperatura e de grau de umidade do ar, o 
percurso das corrente~ fluviais. a& re~erva1 lacuauu, o 
cume mais det.ido dos renômenos e61k:os e o acurado • 
tudo diJS movimentos das corrente~~ marltimu, fenôme
nm que m5ejam no seu contexto a capacidade de alterar, 
continua e ininterruptamente, os mail diYCI'IOI a5pedos 
da crosta terrestre, pu5Bra.m a constituir daaflo insi ... 
tente à inteligCncia perscrutadora e criativa do homem. 

Do enfadonho processo que exigia dos estudiosos de
corar nomes e caracteristicas de pontos filicoa notAveis, 
comu: ll)caliJ.açilo, altitude. cobertura veptal, popu .. 
lac;ão animal, existCncia de putenciai!l de rique7.BJ mine
rais, divi5io territorial dos contin~nlel e dos respectivos 
países, dos sistemas de sovemo, das aações dominadoras 
independentes e das suas colõnias, "dos caldeamentos du 
raças nalivu e diUi importadas, at6 pela violencia, junta
menae ",m a do.'i países dominadores. eurgiram, altrn da 
Geografia Fisica, a Geografia Politica e a Geografia 
EconõmiL-"B. Se, por um lado, dirundiu..se o conheclmen .. 
to mais aluai dos proc:e5101 de exploraçilo da tena., das 
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rique1.as do 5C\Io e do 1ub-10lo, por outro lado firmou-se 
um sistema injusto de calonialismo, que teria sido nm6-
vcl se apenas rerdurasse durante o período ncceMArio ao 
e~~oliigio que permitisse, a cada povo, plena emancipaçlo, 
pas5:ando. a posterlort a prover sua própria subsi1tincia, 
seu próprio de~envolvimento, tendo em vi5la o peculiar 
intere!lsc da pátria ~.:umum. 

r:m nome dL"5lte pmccss,, pN&J"e!ll!roivo de dL"liCD""OI\·i
mento. obtiveram-111e srandt!! vitórias, mas, part, .... os 
mais atm;,.cs alo!l de vandali11rno. 

A( já vi=m l!!o ci~n~ia!i. seos:ni.ficas irml:ll1ada& às ciCncias 
Sll\:iai!l, trn7endt, L"t'Dhi."Cimentolll impanantcs de: Antro
poiOIJIU. 

Ao rcnt."l.rar nnse aspecto do problema nlo pOOeria 
denr.ar dr pi'Citar, aqui. prorunda homenagem, demons
trando m•nha maior admiraçl" A )X'IIOa do mestre dos 
mcstm;, o meu panicular c querido amigo Gilberto 
Freyrc. que dedicou a 1un \&'ida ao estudo det~scs fcnõmc
nos, de inicio 11ozinho, com a inteligencia e desenvolvi~ 
menta de raciocinio de um privilesiado. Depois, 
utilizundo-11c d:aquela ca!ila notâvel de ciCnciu sociais que 
é u :antis;o lnstiluto Juuquim NabuL'O de Pesquisas So
ciais, hoje fundação Juaquim ~ abuco. criaciu sua, obra 
sua, muito embora tenha contado depoi11o L'Om a oolabL'I· 
ruçào de homens comt' Mauru Mota, Gilhcno Osório de 
Andrade. Nil11 Pereira. JoM Antõnia Gonçalve& de 
Melh1, Paula do Riga Maciel e, hoje. finalmente, oom a 
particir~u;ão efetiva e eficiente des!la grande revelação de 
cientishl social e de admini!ltrador, corajoso c obstinado. 
que e !loCm favor, u seu filhn. o a.tual Presidente da 1-'un~ 
dat;ão, Fcrnand4.'1 dr Mell,, fre~·re, jm-em brilhante, que. 
graça5 ao !oCU arr,•j•l c: cnnfio1nça cm si próprio, fr.~~: com 
que: u Or1àu \'ia.sr a desfrutar uma posiçl,, de relevo en~ 
tre u!ll cntido1dc~~o que §e dedicam au e•nudu das ciência~~o 
sociais cm no!ol!i\l Pai,; c nu mundo. 

!tolas, a en~tcnh,, human,, não parou, nem poderia 
fa1C-Io "'' C:ttudo dos L"Onhrcimento~~o de!iisu ciCncia coad· 
j1nmnte i1 (jenpralia Fisica e à Geopraliu Politica, qual 
seja a GeoJralia 1-.con,;mi~. 'IUl', cmhura mais fascin,:m~ 
te que a.s unh:norcs, ltt' n: .. umm ao ~:onhrcimcnto da!oo ri
quei:J.~~o de: ..:ada r'w''· dJ.s maté:riJ.s·rrimJ.s brutas ou a..:a
hada!io que eram produzidas nu,; \l'árins L'llntinentes e nos 
p.tí:te!lo - pátriali·mi'les 11u :tuas a:,dónia'li - que compu

. nh:~m as li1\en.as ci .. ·ililaç,\es que: eti5tiam na face da 
Terra. 

(\,•m:fw"'U, rntiu, u homem a usar a -t.ua capacidade 
criadora rara a s,lluçil,l d''s problemas de cada regUlo, 
das PJ!IoSihilidadr!oo llr alterac;ao ll:•s cnndi~Ue~~o adversas 
lo..:uis raru que pudesse rc:ali,ar as mais prnrundas e im· 
purlanliO'ô modili..:a~w-õo nu faL'C da Terra: dai, I'Ciiultuu o 
ad\cnh, du a:apituh.1 mai!õ utmentr dil!õ cii:na:ia,; geogrolli
ca'i, quc í: , da Gc:oJralia flumana. ~ada mais e do que 
o domínio da na1u~1 pelu homem, cm ra..~~:ào do estudo 
cuidado!ll.' dus oo.nrencias gcugrália:as de cadu naçilo: 
('lim•tulngiu. Hidrnl,lgia, Ge,lmorrologia, 8itlgcogr31ia, 
medianlc u anili!iic desses rcnómenos se pas!i8 a progra
mar um I"I'OL'Csso de utili1.açilo do !ICIIo c da ásua. dois 
lij!.Cntrli fundamentai'i para que haja vida animal e vege
t;ll, sem que dc:5!W. aç.ii.a integrada indispen16vcl ao cre'k.i
menlo populacional da humanidade. po!i5a rc!lultar o 
desrespeito flagrante aos principio.'i bá!õiCO:t da C\.'Oiogia. 

.-\pós es'ills rápidas considcraçclc,;. 1ohn: o progrc550 
das ciCna:ias, paH5amos a ingressar no tema principal do 
noMO pronunciamento que diz respeito à miHria que IUI· 

sola o Nordeste do p.v.i!iii, criando prohlema1 lcrriveis, 
preocupantes, ilações gra .. ·(ssimiUI. que nos sentimos na 
ohrigat;ào de trazer uo a:onhc:cimenlo d,, Pais, desta tri
buna livre do Parlamento hra!lilciro. imbu(do do dever 
irrefutâ\'CI que cabe a um cidadão investido hã 25 anos 
cm mandatos parlamentarc5 ininterruptas. Trazer a fu
ro, não numa dcn6ncia contra quem quer que seja, mais 
cumprindo um imperioso compmmiSJW) de colaboraçio 
com a nossa P'.itriu, com o nono Partido. inYestido nl.o 
apenas na rcspon!llbilidadc de um mandato senatorial 
do PDS. como t.ambán a de Presidente do Diret6rio Re
gional do Partido no Estado de Pcrnambuoo,governado 
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por um nordestino dn temperamento e da formaçio de 
Roberto Magalhlcs, leal. respeitoso, lutador, maR, aci
ma de tudo, intransigente e innexivel na defC!ia doa mai1 
sagrado• direitos dOR bruileii'O!I do Nordeste desde que 
o mal que no,; anigc nio ~ apcnaH pernambucano. m11s 
sim, nordcslino. Por issl'l. cada um pode falar em nome 
dr tOlll'IH, r todos falari11 sempre pela boa:u de cada um. 
Se p:o!ll6.55emns de usm de frases fcitali tlnhamo1 quusr 
meiu h,uu par:• reMriL'il nL"Ste rrununciamcnto. Mas, 
rrererilnQlli ir IIO!ii futn,;.. entrur de estilrle cm punho no i.
maj!o do problema. par;• ver ,;e cun5CJuimos furar o lu
mor a:anL"rl'fflll que "·em envergonhando e infelicitando a 
n05!iia terra: a misé:riu. a fume. o atraiO, a mone por ina
nido que~ UIDa L"'nstante entre a JKipUiaçiu do Nordes
te hr~LIIIiilriro, cujo quadro fni tila hcm e.odudadu pelo sau
d,,!ll., nutricic1ni~ta pernambucano. o ilustre: Profc:s!iOr 
Nel!illn ChavL"S. 

Um ho10em pllhlico com a nassa fnnnaçio, que fala a 
mesma linguagem do1 homens do nos1r10 Partido, mu 
5Cm eivu de rai.'Cil.l:tidade panidãria ou de filo!IOfias poli
ticas alirnigena~. vem a esta tribuna ra!lgar o ccrne do 
problema, ,;em intcnçi'in de ofender ninguCm, vivolii ou 
mortN, ttrandcs nu pequenos, uns mais, outros men05 
responsáveis reh• fulla de 11oluc;i'l.o do!il problcma.llli de mi· 
nha re1i:Jo. Ma!õ prontn para dizer a verd11de, somente a 
verdade, apenas e exclusivamente a verdade. 

O Sr. Joio C.lmo11 - ltennitL"-me V. Hx• um a pane? 

O SR. ADERBAI. Jl'RF.~IA - Com pr117.er. 

O Sr. Joio Cah11011 - lle5rjn felicit3.r cfusi\·amente V. 
t::x• pelo curaj0110 pronun.:io~mento que parte dr um do111 
homen!õ p6bhL"U!i mais comba1ivu1 do l'tiordL"5tr. Muita 
sen1e. quando ouve pala..-ra1 de fogo, como &H que V. 
Ex• eJõt:i pmferindu, costuma perguntar 1e o autor dew,; 
afirlnaç1\es pertence ao Partido do Governa. ao PI>S 
Parlido Dc:mocrãti .. 'O so .. 'ial. Muitas VUC!I, fiquei numa 
p.•siçfio exutamentc ittual a de V. Ex• Apro\'Cito a opor~ 
lunidudc para citar uma li~o que aprendi numa a..:udr
m•a puliLica da Reftllblica Federal da Alemanha: o pri~ 
meu,, dc,er dr um homem püblico é: ficar em p11z L'Om u 
'iUil L'lJnlla:ii:ncia: 11 1q2undo, ~ ~efender Olt interesses do 
\rU rai'i, eU 1en.:eir11 é SL.,Uir a5 diretri1es do 'ieU Jlilrlido. 
\'. estú ilu!ootrand,,, de maneira magnilicu, esta verdade 
que arrendi numa academia p1llitic~1 d11 ,o\lemanha. e 
tanabém lrac;andu um quadro \"Crdll.deirl), impCC!osionan· 
le. do no!O'o 1'\orde!iile Rl,fredor. V. Ex• a:itou o admir;i\·el 
Cientista cuja memória tnd,,s nl\s reverenciamos, r-ii:l.sun 
t'ha .. ·e ... Realmente, NC:Ison Cha\"CS, em um de seus lllti
mus li\'l',,!ii, defendeu a tese de que "no i'iordc:stc estA sur
Bmdo uma geração de nanico!ii r de idiota 'li, em virtude da 
fome e du 5ubalimL'I1taçiio". 05 nordestinw nillo estlln 
mais eresc:endu normalmente. A fomr e u IUbalimen
tadu tem tamblom um reflexo LIÇJ;U!itmso 5abre o de!ic:n
\'l'll\imcnto mental. OalieJl' reno\·ar as minhas felici
tações pelo seu corajo!i\' pronuna:iamento, que pane de 
um no!l!l,, companheiro du PDS. e \'ice-Udcr do Gover
no que já pn1Clamou, .. ·.aria~~o VC'Ib, que quLT fa1.er sempre 
o j4.'1go do1 verd;1de, "''mo \'. Ex• estã fa1cnd,, com tanta 
objeti\·idadc e com tanto brilhu. 

O SR. ADERBAL Jt:REMA - Agradeço a inter
venção de V. Ex• que, embnra ACja um homem do Espíri
to Santo. viveu muito temp4.'1 no Nordeste e conhece tio 
bem 0111 nos!II.J" problemas 

Foi, sem dll,·idu, sob à inspiraçD.o da vida de Nl:l:ton 
Chuvc!l, dedicada à cil!ncia e à verdade que me encontro 
nes1a lribuna. Par is110, sou muito grato A. intervençlo de 
V. F..x•. 

Continuo o meu depoimento: 
O que tem faltado allt hoje para 1c equacionar o 

problema do Nordeste. perdoem-nos os brasileiros de to
dUii O.'li matizes. e: falta de aensibilidadc nacional pa111 
L'Um e;!ie quadro tün doloroso, a ponto de se exigir o 
cumprimento de açõa jã programadatii, &em quaisquer 
dQiiCOntinuidade, haja o que houver, sem se olhar a ex-
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tensão e a gra\·idadr de cria financeiras e monet.iriaH a 
que estia sujeitas &fi naçõa que apresentam no seu con
telldo fenõmenus tio degradantes quio desumanos. Nl.o 
quero joyar pedras a rm~o, ofendendo a gregos e troia
ntlfl; C!iiipero que os nNI!IIo!l iluHtres pare5 nos ouçam pri
nteiro para que não se interr,,mpa a lógica do n011o ra
cioclniu. N'o final. cslurc:i à disposi~;ão dos ilustrei e dou~ 
lo!l c:amponente!l. desta Casa para discutir problema par 
problema nesta e noutras oportunidades, r atamos L'Cr· 
los que a liderança haverã de nc•!i cunL'Cder tanta!l quan
tas furem nL"CCSIJ.rias para a elucidaçllo completa do que 
ora tencionamo-; ari'CH'ntar. 

A llnica tentativa plilida de encaminhamento correto 
dos problcma5 norde5tinus foi, Km favor, a SUDF..NE, 
cnad11 JX'r inicialiva do saud050 Presidente Ju!ICdino 
kuhitschela. de Olivrira, com a finalidade prcclpua de 
a'c~rdenar. cama partia:ipat;ao dos órgãos então rxi5ten
tC'S. uma cscd11 de rrioridade~ para o Norde5te e assesu~ 
rar, cu5ta:t5C o que custasse. a sua plena c tranqUila exe
cução. 

Nin ctlmeu:riamos a le ... iandade de declarar. ne5t:a ho
ra. que a SL: DE~ E com a sua ••varinha de condão" or
denou, carretamrnte, todos 05 prablema!õ regionai1. 
Nunl'a o faríamos, Jlorque sabemos que em realidade 
i!l5'' nil" houve, ma5, pelo men,,s, !IUI'Jiu durante certo 
periado uma nrdrnaçiia mais lós;ica e racional, em de
""nlinl·ia do estudo das prioridades apurado naquele 
rnomentt'. 

O Sr. HUI•erto LHeaa - V. Ex• permite um a pane? 

O SR. ADERBAL JUREMA - C<1m pram. 

O Sr. Humberco Lac:eaa - Estou ouvindo com toda 
atrnt;ti" o discurso de\'. Ex• que discorre com muita pru
priedude e competinciasubrr os problrma5 do !\lordestc, 
da nO!I!ia lllilll'rida reJ!iio. So mumenbl em que V. F.x• ha· 
mC'nageia a memi,ria du ex-Presidente Jua:elina Kubib· . 
chek, o grande criad,u da Sllf>I-.NE, dr111ejo interferir no 
d111..:UF!Iou de\. EA• pura ..:umrrimc:ntã-lo c para dizer que, 
nu \'erdade. foi uma pena que u:t 'lUC sucederam illquelr 
ilu~~otre minein.l na Pn:sidincia da Repühlica tive55Cm se 
dc!ICuidadn, a ponto de chep:armos ao total esvaziamento 
da SliDl:NF. Como !lllhe V. Ex•. hã de!ivio de recun.os, 
dr inL"Cnliv,,'i li!ooa:ai!lo para uutras reg:iõe'i c paru vári,,s s.e
lorc:'i da ramumia. sc:nd,, que. em uls;un1 ca:tos. continuo 
~M:h;md,,, O!oo uwe~~otimenhl!lo niio tCm a rentabilidade eco~ 
n~mica na."C!!sána. C1m1,l Ç ,, ~aso dtl rc:llorestamento. O 
fo1to é que nós do Sordcsle, hoje, para recuperarmos a 
ecnnom1a rq:itlnal, temos que lutur de no .. ·o para rea .. ·er 
esses n.ocursu,;. perdidos. F.ste ano, nohre Scnadur Ader
bal Jurcma, em pronunciamento que liz nesla Ca~~oa sobn: 
o l'\,ude1itr, lancei a 1dCia da criaç:lo de um Minist&io 
1:::\lraan.lin:'irio para o 1'\orde!ite, como forma de vincular 
de no\·o o:.. prohlemalii de nossa rcgiill' dirc:tamente ao 
Pn:11identC' da Repübhca, oomo aoonlC\."CU no pas111ado 
com a Superintendência do I>et~en\l'olvimenlo do Nor
LIC''!ile. Hoje. cvidentemenle, dentro \la nova Citrutura ad
mini:tlr3tl\"a do pu.is, n;lo seria mais poss(\·el colocar-se a 
SUDI.:~f. subordinada à Pn."::llidincia da República. 
Ach11 que um ~ ini:tt~rio de1osa c3tcguria daria a real di~ 
mcn11ào do )lroblema naci11nal do Sordate,j.i que lodos 
nó~~o !oõlhcmo:.. que o que falta ne,;.te inRtante, 50bretudo cm 
relado àquela regiilu, ~ uma decisi.a poUtica neste 5Cnti
du. Conttratulo-me. portanto, com V. E•• e estou inteira
mente 1101idãria com o5 termos do seu pronunciamento. 

O SR. ADERBA.L JI;REMA - Nobre Senador 
Humberto Lucena. incorporo aa meu diHCUI'50 as pala
vras de V. f.x• e es1ou de plenl' acordo L'Om a IUJCStlo de 
um M ini111t~io espec'llico para 01 problemas daquela re
giiJo que, cm verdade. merece desta Pátria de 120 mi
lhôcs de habilantca um tratamento diferente. F.ue trata· 
mento diferenciado~ o que, sem dúvida, V. E•' pensou 
quanda ft.'7 a !iiUB sugestilo a qual eu endosso plenamente. 

Ouvimos, certa ve1., do entlo Presidente JK. a dccla
•ra!iilO de que. na fase de exc:cuçiio do seu programa de 
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Governo, fora aconselhada, por um srupo de competen· 
ta eicntistu que lhe IISICSIOravam, a dar prioridade a 
um desenvolvimento mais ousado do setor aecundArio da 
economia, para que &e criasse um Oorcscente parque DI· 

tivo, aapaz de servir da base ao progi'CIIO a ......... rf da 
mais imporLante, da Rlllis fundamenlal de todas as ativi
dadat increnLCs a um pais de voc:açlo qrfc:ola como o 
llrasil, deide que se tratava de um pa(s com arande parte 
do seu território situado na rq;ilo subequatorial, em que 
o excrclcio das atividades asrfeolas e pccu.t.rias e:~.iJe um 
esforço mais técni~o.'O para evitar o dasaste continuo 1 

acentuado do solo, bem como aplicaçlo de dcnicaa mais 
aprimoradas com investimentos muito mais elevados. 
1110 ocorreria como raultante da criaçio de dois liste
mas conjupdoa de forçu econ6micas coadjuvantes, am
bos importanlel e afina, que aaiam em c:onjunto e que 
ofereciam dec:iliva colaboraçlo ao Poder Pllblieo para o 
desenvolvimento, numa aegunda etapa. do Rtor pri
nuirio da economia: uma, ae constituida de populaçio 
melhor remunerada, ciente das vantqens fisiológicas do 
"comer melhor'' e do lazer, exigindo maior divenifi
caçilo e maior volume de produtos qropec:uirios I• 
lldllra ou semi-manufaturadm para atender as suas ne
cessidades. nio novas, mas jA aaora alertadas pelo aluai 
estAsio de desenvolvimento que haviam atinaido; outra 
ordem de força ec:onõmica mia a de uma produção in· 
dustrial nativa mais sofisticada, porán, ainda, sem con
dições de "'Ompetitividade com o produto alienJsena, 
porque ainda incipiente. Esse fato e~r.igia substancial per
centaaem de venda direcionada para o consumo interno. 
abrangendo habitante~ das zonas urbanas e rurais. Nessa 
hora, enlraria o Governo com a força de uma progra
mução correta, cuja e~r.~uçilo teria de ser feita por mio 
de gisante, quem sabe a mesma mio que deu novoslimi· 
tes ao País com a criaçilo de Brasllia e a incorporaçilo do 
l.'c:rrado esttril e agressivo au sbuema produtivo nacional, 
atravéi dos proc:cs50sjã em uso no mundo, vislumbrados 
pela Geografia Humana e dCKOhertos e ordenado1 pelas 
ciénciu ag.ronõmi~o:~~s. 

Perdoem-n01 aqueles que me consideram nata hora o 
inquisitor, mas. infelizmente, por motivos óbvios, wa 
pmaramaçio nilo põde ser devidamente executada, e foi 
impiedollmenle corlada. Acusou-se a SUDI:!~E de ine· 
ficiincia, e, nilo apenas o Nordeste, ma• todo o Ülttr
...... perdeu, acm sombra de dúvidas, a grande oponuni· 
dude de sua emancipaçio econõmic:a. 

A programado dominante para o Nordeste, acsundo 
os tk:nicos da melhor c:atesoria e honeslidade profissio
nal, homens de cif:ncia, mas principalmente dotados de 
srande poder de objetividade. deveria ser catalosada na 
ordem que vamos proceder a uma anAlise suscinta de 
cada um. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Nordeste se debate há 
~..;n'"o anos com uma RCasem limites e seu povo residen
te na!il zonas mais atinsidas agoni7.a e morre de fome em 
pleno sé\:ulo XX. com seus problemasj6. estudados. tio 
estudados que atf: eidadilos desejosos de colaborar na 
sua 50iuç.ilo, muito embora nlo espe<.iali7adol na ma
tf=ria. se di11põem a di5cuti-los com real acerto, como 10 

tivasem obtido s:rau com defesa de tae in6dita nas mais 
categorizadas e imponantes universidades do Mundo. 

O fendmenu climáti"" que '"araderiza normalmente o 
r\ ardeste~ a baixa pro:ipitac;io pluviumitrica, a qual &c 

mtringc à cerca de dois meses por ano, ou um pouco 
mais. lsMJ sem falar no caHO atual, em que hã um proble
ma anormal muito maia srave, que 6 uma seca qua h6. 
cinco ano1 1150la a Regiilo, aniquilando as energias de 
um povo que j.A deu tudo de ai pela srandeza do Braail. 
Porque tod05 hlo de c:uncordur conosco, a grandeza de 
Slo Paulo, o 1f8nde Estado do Brlllil, qua muilOI consi
deram a locomoliva do Pais, foi fruto do esforço inaudi
to dus brasileiros que exploravam, mediante pruces110s 
medievaia, 01 scrinpili da Amazõnia, os carnaubais do 
Piauí e do Cearã, o açúcar do Nordeste, o cacau da 
Bahia. Dnsc: esforço resultou a produ.;io de 1111ldos cam-
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biaia para o povo obreiro e trabalhador paulista, de 
ml01 dadas com emigrantes de alio kiiOW-IIow, a fim de 
imponar maquinaria da dõlar favorecido e ali fazer bro
tar ase srande celeiro de produçlo indu1trial que honra 
o Pais. e que 6, sem favor, o maior da Amf:ric:a do Sul. E, 
Srs. Senadores, o que f: dólar favorecido aenlo a partici
paçilo de cada brasileiro, do mais miserivel ao mail rico, 
para aquele aforço comum de que resultou a indWitriali
zac;ilo de Slo Paulo'l M6todo tio eficiente que aua exe
cução fui anunciada pelo Dr. Alfonso Celso Paatore, 
aluai Presideale do Banco Central, no discurso de posse. 
Apen115 6 de ae esperar que desta vez iria aplicar CISC 

pronunciamento, em larp escala, na Resilo Nordeste. 
Mas ati: qora, 011. realidade, o problema tem sido ou

tro bem diferente. Pois, ao sursir o programa de implan
taç.ilo do parque industrial nordestino, acompanhou 
essa decislo uma exiabcia, aparentemente justificada, 
mas eçonomicamente desc:abida: 10mente poder-ae-ia 
adquirir no e~r.terior aquilo que nlo se produzisse no Bra
sil. Tal dec:islo, aem que utivCISC acompanhada de nor
mas assesuradoras de um processo de equivall!nc:ia pro· 
t"oc:ionista ao parque nordestino, criou um tratamento 
di1par, de!.de que a indllsnia da Reailo, que deveria aer 
amparuda, foi praticamenle toda ela implantada com 
maquinaria nacional. produzida no Pais a preços alta
mente inflacionados, de cujo fato resultaria, como efeti
vamente raultou, num problema •I ..,...._ 

A Sr• lrls CSia - Permite V. E•• um aparte? 

O SR. ADERBAL JUREMA - Pois nio. 

A Sr• lrls Ollo - Hã um adiaio muito ceno que diz: 
"um srande pecado do qual o homem jamais serA per
doado - a omissão''. Nesta tarde em que nos brinda 
com o acurado estudo sobre aua Rqilo, a aferia de su· 
luções e perspectivas, a anilise dos desmandos e desajus
tes, V. t:x• demon&tra ser um homem comprometido 
com esla qualidade de ser e de estar presenle. Cumpri
mento V. ü:• pelo brilhantismo com que apresenta as 
luas idéias e pela exatidl.o dessas id6ias sobretudo pela 
corusem de upresent6.-las. Meus cumprimentos, Senador 
Aderbal Jurema, pelo seu discurso. 

O SR. ADERBAL JUREMA - A voz feminina do 
Acre n11ta Casa me traz, ICIII dllvida, uma força muito 
maior do que aquela do pobre nordestino que vem hli S 
ann1 contemplando 1111 miRrias da seca. Asradcço a sua 
participação no meu disc:ur10, porque implica uma soli
dariedade da. Amazõnia ao Nordeste. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, 

uo parque industrial paulista restou condiç(Jes de ofe
I"O.:f..'f' seus produtos nos centros consumidores nordesti· 
nus, u PI'C\.'05 competitivos com os elaborados pela in
dúHiria loC'al desde que o custo de cada investimento se 
elevou a preço1 ustron6mico1. Por i•so. a expanslo da 
indústria nordestina jã surs:iu condenada ao mais risoro
!iO iniUa:AHO. Or-.1, se o Poder P6blico criou um subsidio 
'"ambial para implanlar o parque da Regiilo SudUI:e., por 
que niio 5e pcn1nu num 1ublidio mais real paraaSlK.'Surar 
a subrevivinc:ia da indllstria em '"riaçlo na sofrida regilo 
que !IC empenhava em 1alvar? 

Feitas cslu:s cunaiderações scrais, mas de suma impor
túnciu. vamos aaoru entrar na parte das conclusõe5 do 
meu pronuncimcnto. 

O srande prohlema do semi-é.rido da Resilo !III ardes
tina t, sem dUvida, a defi~o.;cn"ia d'Agua, elemento funda
mental li. vida humana, doa animais e da& YC@elaia, cum
prindo res!ialtar que as CRpkies do reino vegetal. com ex
c:eçln do limitado níamero de plantas c:arnfvor~ somen
le ulilizam os elementos nutriti'I(JI Clli&tentcs no 10lo ou 
u esle adiciom1dos pdu adubaçilo, se a~ficientemente di
luldoll nt.J5 teores d'ig,ua indispensâveis 11. cx:orrinc:ia dos 
fenõmenos Rsic:os complemenlares. 

Surmalmenle. nu rcaiüo scmi-Arida, a precipilll.çiiu 
pluvium~tri~ ucurre durante 70 a 80 dias por ano. atin· 
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&indo cerca de 500 a 600 millmelrus. 1110 nos perlodos 
normais. Sem falar. repito, neaa aec:a calamitosa que se 
abate hA S anos sobre a Regiiu Nordatina. dizimando 
animais. lavouras e, at6 me~mo. 1eres humanos. 

Que resta, pois. ao Poder Alblico? Apenas dilisenciar 
para se provrr a Resião. em cariter permanenle, deue 
liquido fundamental à vida. 

O Sr. A.lmlr .,._- V. Ex• me permite um aparle? 

O SR. ADEIIBAL JURD'IA -Ouço. com pruer, V. 
Ex• · 

O Ir. AI .... .....,- Nobre Senador Aderbal Juremo, 
e~tou acompanhando '-'Om muita atendo o pronuncia
mento de V. Ex•. nesta tarde. no SeniKlo. e V. Ex• o faz 
como autf:ntico aordestino. Somos n6s mamas daquela 
regHlo que temos que aritar e damar contra • injustiças 
que fazem ao nosso semi-6rido. Como hA pouco assesu
rou V, Ex•. o problema do Norde~le 6hldrico. TodoaiB
bemos. Tam~m i: importante que 10 disa que a evapo
transpiraç.ilo do Nordelle i de dui1 mil millmetros. e estA 
subordinada a quinhentos milrmetros de pluviosidade 
anualmente, i55o para noventa milhões de hectares do 
stmi-tlridn, dm quais dezoito milhôa e quinhen101 mil 
heclares são tod05 agricultiveis. Toda a Agua de ri01, de 
au;udCii, de poços. tudo isso somado. nio chesa - talvez 
- parJ irris:ar dois milhões de hec:tarcR de terras nordes
tina!l Na \·erdade. e55e~~. quinhentOA millmetros, diante 
do111 doi!l mil millmetros de vaportranspiraçlo. pouco • 
tio influindo no nosso semi-Arido. 

O SR. ADEIIBAL JUREMA - Al!l"adeço a panic:i· 
puçàl) de V. Ex• no meu disc:ur10, que vem trazer uma 
~"'ntribuiçllo que confirma o e5forço que atou aqui fa
zendl) para e•plic:ar a e~ta Casa e ao Brasil a siluaçi.o do 
Nordele em relaçilo ao bai~r.o rendimento das chuvas 
que lá caem. 

No guvemo Agamenon Mag,alhlle5, no1 idos de 19SI, 
aproximadamente. foi criado um serviço vinculado à Se
~reluria de Aaricultura de Pll"nambuc:o, com a finalidade 
de estudar projetos de açudes jll. elaborados. lançar ou
tros complementares. para se e5tahelecer. dentro de nor
mas tk:nicas, o Projeto de perenização dOii tri:1 srandes 
rio5 serlanej0111: Moxol6, Pajcú e Brl'gida. Euc: trabalho 
fui entregue l '-'Ompelentc dircelo du engenheiro Arman
do Ribeiro Gonçalves. ent!lo Diretor-Geral do DNOCS, 
que i111talou e fez funcionar um e~Crit6rio no Recife so
mente para atender a e5Sa importante atividade. 

Ali, os projetos elaborados pelu DNOCS, pela entlo 
CVSF, eram reeuminados, apcrfei~uadus. ampliudo1 e 
agrupadm, denlro dessa ólica: pc:renizac;Uo dos rios do 
5ert.ilo de Pernambueo. 

No governo do Marechal Cordeiro de Farias. foi de
senvolvido inten1o trabalho para aua c:onc:lusiiu. 
Or(lanizou-se um llallll '-"Umpleto, com todos us dados 
ltcniWI a!oen!:iail, projelus, plantas de contorno das ba
~iu!lo hidruarâlicas e hidrâulicu, acompanhada~ das rcs
pectivWI !:urva'i de nlvel. Todo e~ material foi encami
nhado ao nulo titular do Mini1t~rio da Viaçllo e Obru 
P6hlica5, acompanhado de Exposição de: Motivos bem 
fundamenluda daquele Governo. que conclufa por solici
tar a excculj'ÜO daquela prnaramaçio. Cópia des.'iCI mu
du'i foi en\·iada ao nobre Orputado Herberl Levy, então 
relator do Orçamento do Df\OC·s. na Cãmara dos De
rutados. 

Lilmentuvelmente. o prnc:e55o ficou enlre aquele Mi
ni!i.tC:rio e o DNOCS. Sii\J l.cYe a seqUC:ncia que deveria 
merecer um programa dessa natureza. Somente por aca
so, umu uu outra ubru foi '-"Dnstruida. 

Nno !iC obedeceu llquela pros.ramaçii.o global elabora
da com absoluta seriedade por aquele tCc:nico do maior 
&~abarito prufiMiunill: tal trabalho obedeceu a princ:ipio111 
ti.'\:nicos, delinidos por quem tinha habilitaçio 10fic:iente 
paru orientar um programa dC!Uia enversaduru.. 
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. Lembramo-no• bem do an6nc:io que ac fez. na ilpoca, 
do envio dcua doc:umentaclo- Cato diiCUtido em Per
nambuco e no Conan:sso Nacional. Mu nada de 61il ro
sultou das• providencias. apesar do intereue dcmona- . 
Irado por dementas da bancada pemambucana, j• na 6-
poca inlqradOA no problema e adeptos fervoro101 da 
tae de percnttaçio. 

Quase meia centena de panda açudes fonm estuda
dos. Da~es. alguns poucoa devem ter 1ido construidos. 
mas Km levar em consideração que o trabalho deveria 
obedca:r a uma seqUCncia preestabelec:ida no estudo ela
borado. pelo que f'oi tudo desvirtuado. nio produzindo 
o5 efeitOJ desejados. 

Outro processo para ohtençlo d'(lgua consiste na per
fura~lo de poco1 perenes. alguns ad arte1ian01. Convem 
aqui ressaltar que grande parte do •bsolo da reaiio 
semi-irida pemambucana usenta no cristalino, elemen
to rochooo do alto 100r do du .. za. Por illo, a porfuraçiu 
de poç01 em parte dasa regiia 11e torna com ef'ei.IO mais 
dispendiosa. Ao invts de ate utili1ar perfuratrizes co
mun5, de manejo maislimplese men01 di~pendioao, de
nominada5 dt percurslo, o ~erviço tem dr aer feito com 
mAquinu perfuratrir.rs rotativa. semelhantes is qur 110 

u~a na perfurado de poço& pet:rollfei'OI. 

No entanto. todos hlode convir que para a 10luçlo de 
um problema deua magnitude. nlo deve ser fator impe
ditivo essa questilo de custo do serviço. 

O que preci1a Kr averiguado com o dtvido cuidado, 
pois nl\o dispomos atualmente de informaçio maia atual 
e predsa, i 1e o potencial dease mananciais Rabterrlneos 
i caudaloso. mllimo por que se tem de conhecer com pre
cisio .....,.., o valor d'&gua de que 1e vai di11por para 
atender U na'CIIidades vitais da regilo. 

um terc:eiro processo de captaçio d'Asua muito utiliza
do i o da construção de cisternas. A Aa;ua de chuva calda 
n01 telhad01 dos prédios. especialmente no1 de maior 
ãreu oobena. como arupos acolarcs. armiiÚDI, lia ca
nalizadu, mediante procc:uo de calhas. para u referido 
cistemaa. onde ficam armazenadu, IIGJ.do nelaa P"Otegi
du contra o elevado fndice de evaporaçiu da regi1o. 

O processo de captac:lo d'lgua que R preçipita sobre 
os tclhado1 e i recolhido em cisternas. tendo em vi1ta o 
&eu elevado grau de pureza. destina-se mais a fin1 domá
ticos: utilização pelo homem como bebida. elaboraçio 
de alimento!i, etc. e eonforme o cuo ati mamo como be
bida para animais de pequeno porte. A Aaua obtida nos 
demais pruc:cssos deve ser utilizada na alimentação de 
animais e para a irrigado. dentro de uma programaçlo 
correta para que seu u1o Kja aproveitado por maior n6-
mero de produtores ruraifl. 

O programa de eletrificaçlo rural do Eltado tem de 
ser aproveitado convenientemente mediante o UIO de 
projeto1 corretoR de aproveitamento nas atividades ftl· 
rais: nllo pode aer descurado. Pernambuco. no inicio do 
govemo Marco Maciel. tinha cerca de 11.000 proprieda
de. rurai1 eletrincadu: no quadrii:nio duplicou: hoje. 
!dlo 22.000. A programaçlo do atual Governo i= levar a 
clctrificaçlo a mais 20.000 propriedade~ mrai1. 1Upcran
do a marça dm 40.000. Se contarii'IOI, i 16aico. com o 
cumprimento dos convhi01 jA uainad01 oom o Grupo 
Executivo de Eletrificaçlo Rural do Ministl:rio da Agri· 
cultura. 

Mas, isso nilo Elo suficiente. Eue programa ~em de ca
minhar do mios dadu com projdOI do utilizaçlo do 
aolo e Agua em molda conservacioni1ta1. oom a oolaboJ 
roçlo 1:11idadooa da EMATER, vansuard• avançada da 
EM BRAPA, e de 6rJioa esllduais afino. E. lendo oom
pre por base servir o maior n6mcro de usu6ri01, median
te proccuo correto de ref'onnu de atruturu mrai1, aem 
as"'peiu" da burocratizaçio; af. deve entrar o trabalho 
do Ministério Exlfl,ordinArio criado com eua finalidade. 

Nio vomoa outra ooluçio para 0110 problema quo nio 
I adoçlo do coopa-atiYilmo. OuvimOI recentemente de 
um tb::nico •tudiOIO do a1mnto que a tarefa de diluiçlo 
da 11trutura qrtria feudal nlo • faz mais mediante a 
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1uhdivi1iio da propriedade cm pequenos late&. Isso. por
que a lei natural da m•ior valia ia criando l burta da le
aillaçio. naVOI oarandel latifundiArios. mediante sim
ples recibol particularea de compra 1 venda que o Aba
elo honra com a mesma hon11tidade que ocom com 
uma •pule'" de joso do bicho. 

O proceuo con&iste em adquirir o feudo para uma 
cooperativa milla. 01 t6cniCOio obedecendo l vocaçio 
dll5 mais divcnas 6rea1 que comp6em a propriedade. or
pnizam 01 sistemas de e&ploraçlo a •rem idotados: 
onde a indiQIÇio 6 para a lavoura. planta-ae u CBp6cia 
VCietaii mail indicada: onde deve ser pecuAria. cuida« 
de preparar a inrra-c1trutura para a c::riaçlo de animais 
de mtdio e srande porte. conforme o caso c. onde IO· 

mrnte se pode penmr em eJploraçio mineraL apenas 
i1110 deve oc:orrer. Todos 01 1111oc:iudos da cooperativa 
silo convocados. segundo suas aptidõe1 e lendbcias para 
tal ou qual mister, dclde a derrubada do mato para o 
preparo do 10lo, para o plantio. tudo dentro de normas 
con5ervacioni1las e utilizando-fie o elemento qua como 
fundamental. paru. mediante proceuo5 variado! de irrj.. 
pdu. manter a vida vegetal imune ii açào du estiagens 
dt forma a auca:urar a desenvolvimento da.'i planta11, 
atendendo ao111 interes!ICI do homem. e. tambf:m, I. ali
mcntuçio do1 animais de criaçlo. Ou se parte para uma 
soluçiiu dessa ordem ou aerA o ca011. 

A Companhia de Eletricidade de Pernambuco tem 
uma média de utilir.açilo de enersia, nu Eltado. de 110 
quiluwans hora per capita: entre pessoa Rsica ejurfdica. 
No municlpio de Cahrohó, nas mara:ens do Rio Silo 
Frunr.:isco, ao lado do grande lastro de mis6ria do Nor
dc!iote. onde hi projetas de irrigaçio em prAtica, asa m6· 
dia 50be para 1.800 quilowatl& hora per capita. Diante de 
elementos dC"Ma ordem f: dispendvel qualquer '-"Dmen
tArio. Apena1, para complementar o nouo racioclnio. 
julpmos que Cll85 CXJOrerativu de produçlo mral devo
rio 1er depoi1 agrupadas para a criaçlo de um Parque 
Industrial. aproveitandD-K a matiria prima ali produzi
da. mediante procnsos de beneficiamento ou de trans
fonnação. 

E. por fim, uma Cooperativa Central. localizada no 
Recife. IC incumbiria de colocar 011 uczdentes do1 locais 
de produc:lo. no1 mercado• nacionais atrangciro111. 

O que 5C deve ter em mente 6 que se trata de proJ:rama 
de 11alvaçia nacional e os que tentarem rraudar a marcha 
dcs!ie procedimento. por cobiça. de10nestidade ou que 
caw;a for. deveria ~er tratados como inimisc. da pltria. 
traidore5, ~em que puDam ser acobertados por medidas 
judiciaifl comuns ou extrajudiciais. 

A!iliim 1endo. os que forem ftagrad011 em atos desones
to• dc:verlo ser aCa5tadm do convfvio do1 demai1 c:ida
dios e submetidos a uma legislaçiln arecial oomo uem
pios a liCI'C'm aprescntad011 ao povo. 

Um outro processo tamb6m utilir.ado para corrisir 01 

males do pequeno lndice pluviom61rioo da rcgilo, oon
Ri&te em se realizar cuidad050 trabalho de seleçlo de no
vas varicdadu1 de plant111. cujo ciclo vegetativo aeja mais 
curto: de tal forma que o perfodo do plantio at6 1 colhei
ii ocorra ~empre na 6poca da chuvas. 
' Lembramo-n01 de uma propiiJIInda feita com muita 
insisti:neia hl cerca de 20 an01 pela Secretaria da Aari
cuhura de Pernambuco. anunciando a obtençio de uma 
variedade de milho. cujo ciclo vegetativo variava entre 
10 a 80 dias: rec:ordamo-n01 que j6 se pa•ava. •sundo 
diziam. da fue de pc:~quisa. ia-se cuidar de preparar sru
pns de produtores maia evoluJdos. mdhores credencia
doa. para 10 fazer oom eles a trabalho de multiplicaclo 
d• aementea para a venda 801 asricultores. 

O preparo da terra para produrjr economicamente e 
conaerw.r a riqueza do aolo nu re&i6a equatoriais uip 
normalmente inVCitimento• clevadoa, 01 quai1 muitu 
~zc:aiUperam a capacidade de pasamento dos produto
ra. Nases t:IIIDI, presam 01 ticnicoL que deve caber ao 
Eltado participar do invatimento, proporcionalmente. a 
tunda perdido, para que nlo ae lavre a terra, 
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delperdiçandoc os elementos nutritivos que roram uti
lizados para enriquecer o j6 enfraquecido 10lo da rea:ilo 
ICII'Ii-irida. E• prindpio defendido pelos t&:nicos se 
baseia no fato de que o solo 6 patrim6nio nio somente 
do individuo. ma1 tambán da pr6pria naçio. que por 
i110 tem o dever indeclin6vel de participar desa em
preendimenlOI, quando HUI custo. forem muito deva
dOfl. Tal medida nada tem de r-,ternalista e atravlll d011 
trihulOI cobrados o Poder P6blico 10 eobre facilmente 
do di11~ndio con1tante desaa norma de Hlo10fia desen
volvimentilta, 

Outro insrediente importante nc:RIIa açlo 6 o que se re
rrre 0. implantado do &egUro q.rfcola, O que ln mente IC• 

rll exeqOivel com a saluçlo doR prohlemu anteriores. 
All:m do mais. o liCIUN tem o mf:rito imronante de obri
gar o produtor a ter na sua razenda as m6quina5, 
utensOios e produtos necessArios à defaa IIBnitâria das 
plantas e rebanhos; CSIIII 5egur1m;a constitui exigencia 
fundamental para trahalho de qualquer empresa de segu
ro aJ!rlcola em qualquer pai5 do mundo. Somente quem 
Clitiver rremuniciado para dominar a açio da5 pragas. 
até: onde o engenho humano ji permite evitA-lu. fiC' cre
denciaria a pleitear a emisslo da apólice de quro asro
l"f'CUúrio. Nenhuma l!umpanhia 5upnrtaria promover o 
quro asrJcnla contra a estiagem. numa zona em que a 
M!'Cil é: uma constante. 1em que hl\ia trabalho de irri
gação. 

f.. por fim. vem a estucagem du produto colhido em 
drpÕflitos apropriadO&, armadns. liih'll e cãmara5 frigori
fi~a.s. tiO abrigo das praps, de tal rorma que se OrJanirc: 
a produçllo em bases racionais. evitando-se a baixa at'CR· 
luuda dos pret:05 nullpoca5 da colheita pela açlu dos in
ter~diúrius. protea:idos pela lei natural da ofena muito 
maior d,, que a demanda. 

Os prudutore5 orgunizad05 em cooperativas de vendas 
em comum. rcceherio. na ocasião de entreaa dos rrodu
lofl .111 cuoperativu. um adiantamento: t, medida que R 

vai cnloc;•ndo a mercadoria jA estocada. vai-se diatri· 
buindo novos adiantamentos. soh a forma de retmven
dlli, a exemplo do que ji faz em Pernambuco a Coopera
tiva de Uflineir01. 

05 sistemu de estoc111em de produtm agrfcolu jA 
oo•titufr;am meta prioritAria no Qovema de Juscelino 
Kuhitschek. quando Preliidente do entlo BNDF.. o ~
nomista Roberto de Oliveira Campos, hoje com •cnto 
nt5la Casa e que pode dar nana hora o seu nlioso teste
munho. Na5 reuniões do Secretariado. realizadas pelo 
Ooverno de Pernambuco. na 6poca do 11udo!10 M are
eh ai OiVraldo Cordeiro de fariu, quando exercemos o 
cargo de SL'a'Cll.rio da f.ducaçl.o e Cultura. eu ouvia e 
ucompanhava o IICU entuliumo em ativar com ur,tnda 
a dahoraçio do projeLo de estocqem da produçilo agrf
wla pemambucana. e araças ao seu apoio e ao csf'orço 
dos tknicos do meu Eltado. Pernambuco roi a primeira 
Unidade da Federaçlo a apresentar. naquela ilpoca. ao 
Banco Nacional de Dnenvolvimcnto Econõmico um 
projeto cxeqOivd de estocasem da pruduçlo qrope
cufl.ria, çobrindo. sob sua re~~po111ahilidade. toda o inte
rior do Ellado: c. foi o primeiro ou o segundo conlrato 
ali assinada. com a presença do próprio Governador, 
que fez quatio de ir pessoalmente ao Rio de Janeiro so
mente para u1a finalidade. Tio snnde era o aeu entu-
5iumo que desejou. ele próprio, auinar •se memorbel 
termo de financiamento. desde que. sa6cho. Cl.· 

interventor do.., &lado. conhecia CM beneftci01 desses 
procedimentos. amplamente adotadm nas zonas de colo
nizaçlo do Rio Grande do Sul. especialmente na italiana 
e alemi., eHI."Utados atravf:s de si1temu de oooperativas 
de produção. de venda em comum, ou me1mo mi1tas, 
cuidando. ne&~e cuo. uma 16 entidade deuas e de oulras 
atividades afinL Cooperativa Central, sediada na Capi
tal c•beria o cnc:arao de c:olocar 05 produto1 nua centros 
con1umidores. com 1 vantagem de atender cada uma 
deua1tran_. com 01 produt01 armazenadOii ou ensi
ladoa em centi'OI mais próx.iJ~U ao local para onde se 
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destinariam. Vale sa&cntar neae empreendimento acon
lribulçilo ineolimlvcl de n0110 CXJiep de Secnlarlado, o 
qr6nomo e 01-Deputado, Pelronilo Sanla Cruz de Oli
veira. 

Sr. Praidenr.r. Sn. Senadona. ou o Gowrno Federal 
toma a li o encarao. cm conaonlncia oom 01 Govemot 
Esladuais da rqiio. de cuidu de 10luc:ionar cm baleara
cionais oa problemas do Nordelle, ou, nlo lemos d6vi
cla. se vai caminhar fatalmente pan a daertificaçlo do 
Nordesle e dcua regilo teremoA noUciu, no fUturo, 
orravil dos romanca de Domiosoa Olfmpio, Rodolro 
Te6filo. Jasll Amtric:o. Raquel de Queiroz, Graciliano 
Ramos, Amando Fontea. etc. 

Jé temos ouvido de rcnomad01 tbicoa brulleiros a 
defesa de taes que nos deixim preocupado. E que no 
fundo lha auisre al6 uma cerralogicirlade. As~ in
du•rriolizadu e rioa& do &ui do Brasil precisam inevila
vclmente do Nordeste para 10breviver, porque 6 ali que 
seus produtos encontram consumidores cenos. dada a 
impossibilidade de competir no mercado internacional 
com 111 indllstrias sofisticadas du naç&s altamente ln
duRtrializadas, como os Estados Unidos, Alemanha, Ja· 
pilo. Franca, Inglaterra e outras semelhantes. Ou 1e faz 
um esforço comum pari desenvolver o Nordeste com a 
colaboração de todo o País e com a compreendo do 
FMI. ou ver-sc-6 o inicio de uma campanha destinada a 
criar uma consciencia no cid.:lilo nordestino de que t 
mtlhor ~tr llder de uma Naçlo menor, mais pobre. do 
que ser caudat6rio. acumulador de mil~rias. de um pafs 
de dimcn!iÕC5 continentaiR. Por que aJ' se passaria a exigir 
aquilo que ai! 05 pala todo-poderosos lanc;am mio 
para eorrigir RUIIR criiQ, como h6. pouco tem Rido utiliza .. 
do pelos E5tad08 U nid05, adi contra n6s. seus aliados 
que 10111011, que fr o Imposto Alrandcaãrio. 

Trata« de assunto que • RVCSte de sumaaravidade e 
sobre de precila a Naçio medira r com o carinho e o eui .. 
dado que merece. Quem sabe se essa leR amanhi. nlo vai 
sen1ibilizar 05 nordesti0011 residentes no SuL no Centro, 
induzindo-os a voltar 6. 5ua terra natal, mesmo arroatan .. 
-do SKrifkioe: peuoasi" mas obstinedos a JWticipar do 
movimenlO dos seus COC!Itaduanos, parentes e amiaos, 
que ali permaneceram. 

OSr.MarcoModcl- V. E•' meCXJncedeum apanc? 

O SR. ADUBAL JURIMA - Com prazer, nobre 
Senador MarCo Maciel. 

O Br. M"""' Modcl- Meu caro Senador Aderbal Ju
remo. eu quero me solidarizar com a manifeataçlo que 
V. Ex• faz nesta larde a respeito da problemitic:a reaio
nal nordalina. F.u tenho inli~ido. e apJ'mleito a ocaJiJo 
do 1eu denSo e~tudo para reanrmA-Io. eu tenho insistido 
nu idl:-ia de que n~ nlo poderem01 ter uma NaçAo ver
dadeiramente desenvolvida enquanto convivermos com 
rqrii!es - problema. com '"llii!es de hai•o nlvel de de
senvolvimento relativo. Por i1110. como acertadamente 
diz V. l::.ll•. n6s nio podemos dizer que o Brasil tert tido 
h.ito em teu projeto de desenvolvimento enquanto o 
Nordc:ste ni\o alcançar adequados nlveis de crescimento 
e bem..atar. Por ilHO. att mamo no intereue do delen
\'Oivimento do Pais. o ni.o apenas do desenvotvimento do 
Nordeste. 6 que temos sempre de noa preocupar em tor
nar pos~lvet. em fu.er c:om que o Governo tenha proara
mas que façam c:om que a regii.o Nordestina possa c:rcs
cer. 11e passivei a taxa mais altas do que as regiGea mais 
dinümic111 do Pais. Somente auim poderemo5 eliminar 
m 1randes boiRõai de pobreza ainda existentea no Nor
dnte. inclusive a grande c:hap que i representada pela 
reretiçilo clclica do f~n6meno das secas: somente assim 
podcrem05 mnstruir uma Naçlo pr6~pera. justa c o que 
e mail importante. harmunicamente destnvolvida. Por 
isso, quem me COfllratular com as pafavru de V. Ex• e 
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cspa"lr que aa lUIS palaYI'IIII chepem aoa ouvidos do 
Governo e que, em Funçlo diao. o GCJYa"no uecule pro
vidências que -ham a redimir 1 Rqplo Nordestina o 
••im favorecer um desenvolvimento maillntcarado de 
lodo o Pais. 

O SR. ADERBAL .IURDIA- Senador Marco Ma
cid o RU OoVernojl havia lido citado no meu diacur10, 
quando com Clf'orço admirAM havia duplicado a encr· 
ai• el6trica das propriedades rurais. De maneira que a 
partidpaçlo de V. &• no meu discuno 6 oportuna. 

OBr.MarcoMadol- Euquorolambán aproveilara 
ocasiio para qradecer a V. Ex• essa rcf'erincia que mui
to me sensibiliza. mu que tamb6m •rve. por outro lado. 
para demonstrar alianificaçio de providlmciu no plano 
da infra-estrutura econ6mica. e de modo apecial, de 
providencia& lipdu l melhoria da condiçlo de vida do 
homem nordestino. (0 Sr. Presidente faz soar a campai
nha.) 

O SR. ADI'JUL\L JUIIEMA- Sr. Pre&idente. oten· 
dendo o apeiO de V. Ex• vou concluir o meu di seu mo, 
abreviando um pouco o assunto que 11 tio importante 
par• nóo. cfn Nonleste. 

Quem pode usegurar que uma tese dessa ordem nlo 
vai senaibilimr tambtm a populaclo da Amaz6nia e do 
Centro-Oeste ambas vitimas do mamo mal que atiRJe o 
Nordcatc;; discursos bonit01, ajudas financeiras esparsas. 
mas sem se cuidar da execuçlo de um planejqmento ra
cional: pois somente iS!IO oferec:erA soluçlo a ase srave 
problema: o re1to ~ paliativo. 

l: necessArio que os rapnnsbcis pelo destino deste 
Para. li frente a liaura diligente e patriótica do Presidente 
Joio fiaueiredo. ae decidam a enfrentar tod01 01 per
calços- crise financeira, proaramaçio do FMI. recni
cilmo teóricos- mas • disponham a dar uma 10luçio 
espec:ial a esse: sravlasimo problema que poderA aretar a 
integridade nacional e aerar uma lula fraticida, irmloa 
cbtruindo irmlos. exalamente numa pAuis ÇIQJJfiderada 
como a maior naçio criltl do mundo c constitulda por 
um espirita rcfratúio l violincia. Tem01 bem A vista as 
soluções que Israel deu ao aeu território, onde as con
diçlJca do aolo e Agua eram piores que as do 1emi-6.rido 
nordaitino. 

Mas, Srs., a fome sera a vlollncia, e as autoridades po
derio se tomar imponantcl para deter a onda de vanda· 
Jismo que a fome pode ,erar, mesmo porque como diue 
um modesto ~araenro, Delesado de Pollc:ia de uma cida
de do interior pernambucano, onde o uque atava impe
rando: - ••Eu nlo vou matar meus patrfcios porque ti
ram de oulrOJ. à daras, o necadrio e lndispenolvel 
para matar a sua fome, dos seus filhos e demais familia
res. Seria um crime hediondo que haveria de man:ar a 
minha con~~eii:nc:ia de ddadilo pelo resto de minha vida". 

Para ilustrar a grave 1ituaçlo atual da seca. com cinc:o 
anos de falta quase completa de chuvas, vale transcrever, 
aqui. o quadro de atendimento do Governo aos fiqela· 
doo por Eslado: 

Eoldoo ........ oclo ...... "-.... ..... 
Maranhão 4.097.311 45.000 ... 
Pia ui 2.188.148 270.000 12,3'11. 
Cearâ S.379.297 669.000 12,4'1 
R.G. do Norte 1.933.131 180.000 9,3 .. 
Paraíba 2.810.003 m.ooo '·'" Pernambuco 6.240.836 223.000 3,, .. 
Alqoa• 2.011.9'6 78.000 3,8 .. 
Sergipe I.U7.176 2S.OOO 2,l'il> 
Bahia 9.593.687 143.000 I,S'il> 
TOTAI'S 3s.4li.S4S 1.768.000 '" 
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lllodol N,_. .. AibrPiao,...... __ 
MoaJcrplol ... 

Maronhlo 131 131 99.2'1 
Pio ui 115 11$ IOII'IIo 
CearA 141 141 IOII'IIo 
R.G. do Norte .,. 150 99,3'1. 
Paralba 171 169 88,l'lo 
Pernambuco 167 118 70,6'1. 
Alqou 96 " 99'lo 
Se1Jipe 74 73 99'lo 
Ballia 337 :14S 72.7'6 
lOTAIS 1.38S 1.237 89,3'1. 

· Vejam, Sro. Senadores, que 6 muilo o6ria 1 oituoclo 
que ate quadro nvela. 

O nouo pronundamento OOIIIIitui uma oolaboraçlo 
ao Governo do meu Panido, na cerraa e que todol ba
verlo de, cada vez mais. • compenetrar da ara viciado ela 
hora presente. Para iuo precilamoalivrar imediatamente 
o Nordeste du reatriçiies impo1ta1 pelo FMI, no que se 
refere ao montante de recur101 a DÓI deltinadoa. Porque 
10mente Bllim podcr6 ~er executado o correto planeja· 
rnento j6 amplamente delineado para re1.irar a rcailo 
Nordeore do eslado de pen6ria em que se vive. 

I! fâcil concluir que ficaria auim 10lucionado1 vArioa 
problemas da maior aravidade o que vem enuavando o 
desenvolvimento da economia rural nordestina, como 
sejam: 

a) c:apitaçlo e armazCnamento d'Asua: 
lt) irripçlo e fertilizaçlo dos solos cultivados DOS ter.. 

mos dos projetoselaborado& pela EMBRATER o 6rslo• 
ann5; 

e) criaçio de um sistema rdpido e eficiente de combate 
ls prqas e doenças das lavouras e dos animais de 
criaçlo; 

ti) aeaurança de preços justos para 01 produtos qro
pecudrios ainda na poS&Cdos produtora, atra~ d.u res
pectivas cooperlltivas, mediante a atoc:qcm deuea pro
dutos em armaztna, lilos e câmara frisodficu; 

o) difuoio pneralizada do uao do aeauro qrope
cuúio. inclusive pela cmprcau privadas. 

Equacionado• esses pont01 de atransulamento, v• 
se-6. que o financiamento •s atividades qropeculriu 
deixarA de aer problema exclusivo dos bancos oficiaia. 

Os estabelec:imentos privados tambem puiBrio a dia
pular a primazia da aplicaçlo de recunos neuuativida
des, tendo em vista a elevada taxa de segurança, em do
correncia das provid~nc:ias delineadas nesse delpreten
cioso pronunciamento. 

Ou se pane para uma aoluçio deua ordem, ou • verA 
at~ que ponto poderl chepr a revolta que exiate no 
apiriro do povo e que jj lli11110 01 dirise•nes doa Unida
dei da Federaçlo que obrisam cerca de 37 milhile& de 
brasileiros .. 

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

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Altevir Leal - Euni...., Michiles - Galvlo Modeslo 

- Joio Cutelo - Cid Sampaio - Guilherme Palmeiro 
- Joio Lllcio - Albano Franco - Pusoa Pdrto -
Moacyr Dalla - Amaral Peiloto- Alfredo Campos
Amara! Furlan - Derval de Paiva - Roberto Campos 
- Saldanha Deni - Edu Faria - Carloo Chiarelli . 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior)- Pasaa ... l 

ORDEM DO DIA 

Vo1açi.o, em turno ~nico, do Requerimento D' 
801, de 1983, de autoria do Senador Julaby M.,a. 
lhies, soli~itando a.Jrqtcriçlo, nos Anaia do Sena-
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do Federal, do aniao intitulado ''EI.emplo de Or
ncllas'", publicado no jornal Carmo Bnllllenle, 
cd~ <lo <lia l ele outubro ele 1913. 

1-:m votação o ret.~ucrimento. 
Oi Srs. Scnadore5 que o aprovam permaneçam senta· 

do5, tPaWiil.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

E: o seguinte o anig,o cuja tranacriçio e solieitada: 

O EXEMPLO DE ORNELLAS 

Curvar·se aoa reclamos das c:omunidades mais ncc:essi
tada5 e algo inerentr à funçlo b6.1ica dos aovernos. No 
Bra1il, contudo, nem sempre a autoridade política, ainda 
que constituída Mlh o beneplácito da soberania popular, 
opera em razão das preuões legitimas sobre o Poder 
Ptlhli.:o. Prioridades do eleitas em descompasso com aa 
~arincia1 mais notórias, ~~eguindo-se dai o pouco ~uncei
tn de administração como instituiçio criada para satisfa-
7er neces•idadel. e operar mudanças na interesse da po
pula~•· 
~ fora de dúvida que esse5 valores foram devidamente 

considerado• ao insUIIar-~e, hA pouco maia de um ano, o 
go,·erno Ornellas. Desde entlo, u diretrizes politicas e 
administrativas do Distrito Federal se erguem sobre uma 
linhil c."'n\·ergente com o interes.se público mais ostensi
vo, de modo que a administrac;lo pode ostentar altos 
nh·eis de ~rcdihilidade popular. 

Já ao!lo quino~~:e dias de su3 posse, o governador Ornellas 
C5tabeleceu um progrilma de visitas aR cidades-aat~litC5, 
para conferir com a realidade visível a eficâcia dos proje
tas tücnicos c:oni.'Cbidos pelos diversos sctore5 da admi
mstrilt;io. Ali. no próprio local para onde se dalinam as 
açõc:ro governamentais, Ornella111 se rc6ne com todo o !iCU 

Secretariad,,, esquematiza formas de atuaç:ão do Poder 
PUhli~o.·o e L'On5tata as prioridades mais ingentes. 

t-'undumental ne5.o11c ri'OCCIIio de diagnóstico dos 
problemas ~ que as dL-.:i!iÕCs, tomada!l no próprio local e 
de imediato posta5 em execução, nio conatituem atOl 
isolados da administraçio pública. O Oovernador e seus 
au,.,iliares s6 chcpm a essas dccisbel depois de ouvir rll
pl'e'iCntontn de todos 01 5egment01 da comunidade, de 
modo que u soluções corre5pondum is verdadeiras aapi
raçõcs populares. 

Outro detalhe importante n05il. forma de atuar do 
Governo do Distrito Federal ~ que, ao renOYar os ~eus 
contatos L'Om as comunidades já anteriormente visitadas, 
Omellas presta contu de sua atuaçio, mostra quaia 
compromissos foram cumpridos e explica, evcntualmen
le. por que outros nAo o foram. 

O pr,l~o."eli50 politico-administrativo da capital da Re
p'llblica e de sua malha suburbana 1111ume proporções 
parlici('3tivu acm precedentCI no pll5. Mail viJorosa e 
mais auiCntica ~ eua pi'Ciença do Governo junto l1 ba!ICII 
da 1ociedade quando ae recorda que o Governador ,aqui. 
nilo chega ao JKldcr por fon."H de vercdito popular, mas 
'SC l."Cin5titui cm auxiliar da confiança imediata do Presi· 
dente da Rcrllblica. 

A despeito desse contir~~cnclamcnto da fonna orisl
nâria de orgunizaçio do poder, 0rncllas re0etc ft051CUI 
atos a convic:çilo de que o ixito de sua administraçilo de
pende do grau de vinculaçilo que mantiver com os an
sciw. populara. Ainda agora. esse C"rit~rio rendeu bons 
raultados cm Bra1ldndia. quando ali esteve recentemen
te J'llr.l tumar cunhecimt,."nto de diVCI'iOI problemas da 
área. Em contatos CC1m representantes da comunidade, 
Orncll11.s reco1hcu w1u1. vido muito mais profunda dO& 
problemas do cidade do que aquela exposta nos projetas 
ttcaicm elaborado5 por seus auxiliares. 

Certo de que pemJrre o caminho mais I!Urto entre a 
capacid-o~de de realizac;lo da instituiçio p'llblica c 01 into
rQIIRCS d;u; populaÇÕCII. Ornella1 pretende expandir os 
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pnlCCIIOs de participaçlo popular no seu soverno, de 
modo que. at~ O final de IUB ICStiO, pOli& raoJ.YCr 01 

pNblemas bli.sicaa do Distrito Federal. Estl a( um exem
plo que bem pod.:ria Rei' ~esuido, com maia ruJo ainda. 
pelo• pernadorcs eleitos pelo JlOYO. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Lumanto Janiorl - Item 2: 

Votaçilo, em turno únic."D, do Requerimento nt 
821>. de 19113, de autoria do Senador Murilo Badar6, 
10lidtando tenham tramitaçlo conjunla o& ProjetOi 
de Lei do Senado n• 160, de 19111-Complcmentar, 
de autoria do Senador NeiSlJn Carneiro, e n• 48, de 
191U- (:omplementar, de autoria do Senador Al
varo Dius. que introduzem alteraçõ~:1 na Le.i Com
piL"Itlentar n• 11, de 25 de maio de 1971, que in111titui 
o Prosrama de A1sisthcia ao Trabalhador Rural 
(PRORURALI. 

Em vot&lçio. 

O Sr.lta••r Fnnm- Sr. Presidente, peço a palavra 
para en!:'aminhar a votac;iu. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Concedo 
a pula,·ra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRASCO (PMDB- MO. Para en
caminhar a votaçlo. Sem revisito do orador.)- Sr. Pre
Wdente c Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para diKOrdar do Requerimento n• 
826/83, do Scn•dor Murilo Badar6. 

Se nc\a examinarmos, Sr. Presidente, os dois projetas 
apresentados, um pelo eminente Senador Selson Carnei
nl, ele 12 de junho de: 1981. e a outro pelo Scna.<Wr Alva
ro Dias, apresentada a 14 de abril de 19113, vamos verifi
car qur eliiCS doi1 projetas deveriam ter tramitaçla em 
separado. 

F.videntemcnte, a!IB nossa disc:orcillncia com o Srna
dor Murilt"l Budaró se proC'CS'IEI fac.-c i tramitaçio que se
ria at~ uma injusliça para. um projeto apre!ICntado em 
1981, upc:sar de, no meu entendimL"IUo. o projeto do Se
nadt"lr Al\"aro Dia111 1cr mais completo, uma vez que o Se
nadar ~elson Carneiro, diz no an. 4•. o seguinte: 

.. Art. 4' A aposentadoria por velhice corres
pondcr:i a uma prealac;io mensal equivalente a cin~ 
qUenta por cento(!'()'~.) do saiArio mfnimo de maior 
valur no pais, c será devida ao 1r11halhador rural que 
tiver complelado tinqUenta c cinco (S!Ii) anos de ida-
ele", 

~ di1 o projeto do Senador Ãh·aro Dias: 

""Art. 4• A apoliiCntadoria por velhice corres
ponderê a uma prestaçln mensal equivalente ao 18· 
IArio mlnimo de maior valor no Pais ... " 

Diferentemente do Senador Nelson Carneiro que fala 
em~ •. 

'" ... e será devida ao trabalhàdor rural que tiver 
completado 60 anos de idade, se do sexo mii.ACUiino, 
e 55 ano!l de idade, ae do acxo feminino. •• 

E aqui vem um ponto. Sr. Presidente, em que nós 
seríamos contrérius ao Senador Álvaro Dia11, quando· S. 
Ex• faz distinçi.o de 1exo, considerando para o acxo mas
~o.-ulinn a idade de 60 anos e para o sexo feminino a idade 
de SS anos. J6 o Senador 1\:'elson Carneiro. que nlo faz a 
di1tinçlo do selo neste a1pecto. qpe realmente nlo preci
lilria existir. Cala do trabalhador rural que tiver comple
tado 55 a. nos de idade, rado pela qual, Sr. Presidente c 
Sn. Senadores, achamos danecessArio o requerimento 
do Senador Murilo Blldaró. 

O Senador Murilo Badonl, o nobre rermentante de 
MinaR GeraiR, sempre atcntu na buac:a de uma melhor 
tramitac:fto dos prnjetos. tal\"ez n•o tenha atentado para 
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al1umas diferenças fUndamentai• que apresentam Cllel 

dois projetos, projeto do Nelson Carneiro e o do Sena· 
dor Álvaro Di:ls. Vejamos, Sr. Presidente, o que diz o Se
nador !'llelson Carneiro, na sua justificativa. E eu peço a 
alcnçllo da CaliB porque IC trata realmente de mat6ria 
importantlasima. relalivamente ao programa de auisten
cia ao trabalhador rural. em relaçlo 11 qual nós particu
larmente do PMDB. devemos Citar sempre i.tentos. 

Di1. o nobre Senador Nel10n Carneiro: 

A aposentadoria por velhice nele contemplada, 
de modo "111i lf'Rcris", jA que não depende de oon
Lribuiçôa; anterioret~ l previdincia !iOdai. nem de 
l.'l.rCncia de .qualquer aptcie. & um beneftcio alta
menle meritório que serviu para retirar da miatria 
muitos velhos trabalhadores rurais. cntlo daespe
rançados de qualquer medida que os vies!IC prole
ser. amparar. 

Sr. Presidente. continua o nobre Senador Nelson Car· 
nciro: 

"'Entretanto. ao pensar e lqialar sobre citado be
neficio prcvidenciirio. Clllqueceram« as ·autorida
des do Governo que no meio rural. diferentemente 
do que oc:orre no ambiente urbano e me& mo contra 
todu a5 veda~w'Ões a:Jn5tituc:ional e legal. o trabalha
dor principia a sua atividade com a idade ... " 

E chamo a atenção das nobre~ Senadoi'C!II _,bre CISC 

aspecto. lembrado pc\u Senador Nel!iOn Carneiro. ncom 
a idade de oito ano11", Senador Alexandre Cn!ita, ••quan
do nlo com menos'". 

F. continua o nobre Senador Nelson Carneiro, Sr. Pre
sidente: 

Log,,. 11.0 completar scauenta e cinco uoa. COII.· 

forme exi~ a legisluçlo cm vigor para a obtençio 
da aposentadoria por velhic.-c. elejA •tá um '"tra
po'". expressio da Srnador Nelson Carneiro. 

imprestAvel para qualquer coisa, inciWiivc para 
u~oufruir uma inatividade remunerada.. 

Par i:row que. in!l('irado em IUiatilodos sindica
tos de trabalbadres rurais de Herval d"Onte e I bica
ré (SCJ e .-4-ngatuba (SPJ. proponho l consideraçlo 
da Cua este projeto de lei diminuindo para cin
qUenta c cinco anos a. id11.de MCCMi.ria l obtençl.o 
do beneficio pre,·islo no an. 4• da lei Complemen
tar n• li, de 1971. 

Cuida o projeto de prever fonte de custeio para a 
dcs('CSa que ac."HrTeta. em atençio ao diapmto no pa
rAgrafo 6nicn do arL 16S da Constituiçlo. 

Saio d•• s. .. aes. 12 de junho de 1981. - Nol
~ 

O que i e5tranho, Sr. Prnidente e Sn. Senadores,~ 
que ase projeto do nubre Senador Nelson Carneiro foi 
aprCiiCDtado no dia 12 de junho de 1981. H I. misas inte
rasantca, nobre Senador H~i" Oueiroa. que n61 obser
vamOR aqui no Senado Federal. e que daqui a pouco V. 
t-:x• terá a oportunidade de tamb&n observar. Um proje
to que mal chegou ao Senado da República YKi tentar ter 
u.ma lramltaçlo de urgf:ncia ur~atluima na Casa. en
quanll, CRRC pi"C'jcto do nobre Senador Nelson Carneiro, 
da maior importãnc:ia para o trabalhador rural. seja ele 
masculino nu feminino. estA parado, praticamente. na 
Ca:~a, desde junho de 1981. E o que tenta fazer o nobre 
SL'flador Murilo Badar6! Ainda procrastinar. mais um 
puuco. este projeto, quando pede que ele tenha trami
tuç?J.n em oonjunlu com o aruc~entado pelo mlbre Sena
dor Ãlvaro Dias. no dia 14 de abril de 1983. 

Ma!o vejamos. Sr. Pre1idcnte e Sn. Senador•. o que 
dil' o nobre Senador Álvaro Dias na suajustificatica. S. 
t::x• ~o."OmCI,':a recordando o problema da previdi:ncia IO· 

cial rural. 

" ... previdli!ncia. social rural brasileira, implantada 
a punir de 1971, teve o incaAvel mtrito de dar inicio 
à !:'onc.-eS!ãu de um elenco de beneRcios c serviçOS 
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que, R pa.rtirma& do ponto de vista de que 1: melhor 
alguma coisa do que nada, jl representa aiJo de no· 
tivel para o narlcola bralileiro. 

Entretanto. 10m embarso de nossa caRncia de 
rec:unos, se partirmos do principio de que ao traba
lhador na agricultura deva a dado o mlnimo do 
que 1: justo, chegaremos. Fatalmente, • conclusão de 
que atamos muito lon1e do ideal.'' 

No que concorda.mn11 perfeitamente com o nobre Se
nador Álvaro Dia!i. 

'"Quando dizemos ideal, nlo estamos querendo 
chesar ao mb.imo dejustic:a para a homem do cam
i"'· pois isto seria utopia na atual conjuntura nacio
nal. E!llumos querendo apena5 que se olhe com 
maior acuidade para um dusse1ores ma.ifl sofrido5 e 
mnis ca!lti{!ados pelas injustiçaR sociais cometidas 
contra os trabalhadores em 1eral."' 

Continua o Senador Álvaro Dias.: 

A55im, a prnente propusi~io. ao suserir a am
pliaçlo do valor da aposentadoria por velhiL-.: de 
S()Ct. rara o &alAria mrnimo de maior valor do Pal5, e 
a rcduc;ão do limite de idade de 65 para 60 e :!iS ano1 
de idade, nada mais a;tã bu5Cando do (Jue minorar a 
drútica realidade do meio rural brasileiro, no que 
diz rcçcito ilsituaçlo do trabalhador na aaricultu
ra. 

Aliú, buta examinar a coisa com realismo para 
ver que a proposiçlo i' ati: mesmo tl'mida em sua 
formaçio, pois bem aabem01, 6 imposilvel alguf:m 
viver com metade do sal.t.rio mlnimo legal, quando 
no1sa Con~~tituiçio fixa esae mamo ulirio comCl 
sendo. teoricamente, uma importi.ncia vilida aocial
mente. nos ~~eguintes termOA: 

"'':A.rt. 165. A Conltituic;io lllileJUra aostraba
lliaaores os seguintes direitos, albn de outros que. 
nos termos da lei, visem li melhoria de sua condiçio 
social: 
1- salllrio mlnimo capaz de !IBtisfazer, conforme 

u condições de cada rc:gilo, as sua5 necasidadc:1 
normai~~; e u de sua famllia." 

A clal'e'.ta do princlrio ctlnatitu ... ional dispensa 
quaisquer commt6.rio5. 

Ademai5, e55a reivindicado é. a um 56 tempo, an
tiga. e permanente. Antisu. porque desde a implan
tado do PRORURAL que ela ile\'lntada. Perma .. 
nente. porque, aind.i em recente: encontro de traba
lhadore5 rurais, fai' renovada a nec05Sidade de 01 

trabalhadores ruraisÍC'rem melhor atenda, na for
ma de aJna:ssio de uma aposentadoria por velhice 
aos SS anos de idade, pc-lo menos, na base do aal.t.rio 
mlnimo de maior valor vl@eR.te no PaiL 

Portanto, Sr. Presidente, aomos contrArias ao Reque
rimento n' 826/83, do nobre Senador Murilo Badar6. E 
pediria il Mesa, Sr. Presidente, se o meu desejo nl.o for 
apmvado, ae a liderança do Governo entender de apro
varo requerimento do Senador Murilo Badar6, eu vou 
dnde jã pedir vcrific:açio de _..,., (Muito bem!) 

O Sr. M•rDo ....,. - Peço a palavra para encami
nhar a votaçlo, Sr. Presidente. 

O SlL PRESIDEI\o'TE (Lomanto Jdnior) Tem a pai•· 
vra, para encaminhar a votaçiu, o nobre Senador Muri
lo Bac!Kró. 

O SR. MURILO BADARO (PDS- MG. Para enca· 
minhar a votaç:iu. Sem revido do orador.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Ati: agora nio estou consesuindo atinar com u rlllÕC's 
pelas quais o nobre Senador Itamar Franco se: manifesta 
contrariamente a um requerimento que. al~m de estar la
vrado nos estritos termos regimentais, vem atender a um 
principia cli.Mica de proc:cuuaUstica, que 6 a economia 
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processual. Se o Senado, ae os eminentes Senadores IC 
derem ao tnbalho de compulsar a Ordem do Dia, hio de 
verificar que hi entn: os dois projeto• uma absoluta se-
melhança. A diferença 6 de tal maneira (nfima, que nlo 
subsistem razlies para que eles prossis;am tramitando se-
paradamente. Elia ~ a razio pela qual pareccu-n01 opor-
IUn(J, nos tenn(JS do Reaimento e atendendo ao cl.l.lsico 
prinC'ipi(J dil economia proces5ual, requerer a tramitaçi.(J 
conjunta. 

O Senador Itamar Franco teceu considcra~cleA em tor· 
no do mi'rit" dos projetus sem analisar a parte adjetiva, 
que~ exatamente o contelldo do requerimento .. -\. discus· 
são com rclaçilu ao problema da apo~CJ~tadoria do traba· 
·lhador rural enscjil ui~ oportunidade para uma critica se· 
ver~:~ à Oposição que, dur11n1e muito tempo, oombateu 
essa criaçUo do Governo Federal, que f: o FU:\'RVRAL, 
rnponsúvel pela concesd.o de bC'neficios que, ainda que 
redu7id,,s, sUo infinitamente superiores Aquilo que eles 
ati: entUo, l'e\.'t'biam: a demilgogia, a prome558. nio cum
prida, o dL.,.amp.J.ru, o olvido, o e5que.:imenlo, 5enilu a 
desaten~;](J a es~~;a gente que e responsbel pela criat;l(J 
da5 riquua" de5te País, e o faz no anonimato. 

f.ntilo, Sr. Presidente. me parece oportuno também ir 
ao mérito da questão. depoi5 de analiaur o aspecto for· 
mal. ou seja, a nec:c:ssidade de tramitaçio conjunta de 
doit projetD!II que tenham o mesmu ohjetivo. So projC'to 
do Senador Nelson Carneiro -.iA assinalop bem o Sena
dor Itamar Franco. que com o KU encaminhamento, 
com u suas palavras nio con~esuiu demonstrar l Cua a 
necesaidade de n:jeitar o requerimento, que me parece de 
aprovado indispens6vel - mas o projeto do Senador 
Nelson Carneiro. em primeiro lupr, p6e em evidéncia o 
cuidado que o eminente representante do Estado do Rio 
de: Janeiro tem para com essas queatõca de natureza so
cial. Se fi.Eennos uma pesquisa nos Anais do Senado e da 
Cãmara, vam05 identificar o Senador Selson Carneiro 
como o campeão dos projetas de natureza social que be
neficiam o trabalhador brasileiro. Provavelmente, na 
Ci.mara, ele perca para o Depulado Franci5CO Amaral, 
que fai aer Prefeito de Campina1 e aaora retoma ao 
convivia do Consresso. E nio ~ s6 na Areu do Direito 
trabalhista que pontifica o Senador Nelson Carneiro, 
mat sobretudo no Direita de Famfiia. De sua lavra, de 
1ua inleliBi::ncia. do seu talento. do seu espfrito pOblico 
tém nillcido 115 melhores proposi~ões que o Congres5o 
Nacional brasileiro jA examinou sobre o Direito de 
Famllia. O nobre Senador Álvam Dias, que t: autor do 
Projeto Lei Complementar de nt 4R. truz para esta Ca5a 
a expC'riéncia de 5ua mocidade e de um mand~to de De
putado exercido com o brilhantismo da sua inteligencia, 
com a corasem e a bravura da 1ua scraçlo, que tem a 
cumprir no Pais um fuJsurante papc:l. 

Ocorre, Sr. Presidente, Sn. Senadores, que a Oposiçl.o 
jamais teve uma palavra de reconhecimento ao proara
ma de as,;,istfmcia do trabalhador rural, uma das maiores 
conqui1tu do Governo Federal. A criaçio da FUNRU
RA L, a aposc:ntadoria do trabalhador rural e outros be
neficim ainda catio muito aquf:m de aua1 no.:essidades e 
muito aqubn daquilo que n6s desejarlamos f01se atribui
do ao trabalhador rural brasileiro. que paga hoje um pe
sado U"ibuto a uma legislaçlo que se mostra deficiente. 
que e onerado por uma politica centralizadora, que faz 
concentrar nas 1randes cidades recur101 maciços de in
vestimentoi destinados a obru que funcionam como 
bombas de sucçln permanente dos recur101 que ftm do 
campo, para K localizar na periferia das pandn mesa-
16polea com a reduçl.o da qualidade: de vida. a cri11'-'lo de 
focos de tensão !IOcial. e o que ii mais arave. a exipncia 
no processo de causado circular e de novos investimen
tos para atender l cracente demanda. ~ preciso. Sr. Pre
sidente. rever a concepçlo inicial do projeto que criou o 
Programa de Auist!ncia ao Trabalhador Rural. inclusi
ve.levando l Area campesina do Pal1, os beneficio& id6n· 
ticOA Aqueles que recebem os trabalhadores citadinos. 
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~ Liaro que. na atual llituaçil.o da Previdência brasilei
ra, nl.o t: p011lvel, tal como quer o Senador Nelson Car· 
neiro, redu,dr para 55 anos a aposentadoria. Nio me pa
rece razali.vel, e eu dou razio ao Senador Itamar Franco. 
que se fac;a uma diferença de IICXO na atribui~?lo da re
duçio da idade da apo5entadoria vez que, na zona rural 
brasileira, a mulher trabalha tlo dura. tio uperamente, 
tiJ.(J rudemente quanto o homem. E por h•M~ mesmo pa
dece os 110frimentos 11tl: maia qudos. E mais ainda. Sr. 
Prefoidente. numa liOCiedade em que nio hi mec:anism01 
de controle familiar, nem de plancjamenta familiar, não 
raro encuntram01 no interior de Mina. .. Gemh. C'Ste qua
dro que tem sido ubjC'to du pn."OCUpações da nossa emi
nC'nte colega, Senad!JI'a F.unice M ichile5, quando con
lL"mplamos o cre!ic:imento de5controlado da pupulaçilo, 
lndiL'e de pra,·idcl cada dia maior, e curios:~mente a soli
citllçilo das mulhere5. no sentido de que se lhes ofL-ro:am 
qual"'uer coisa para eliminar os risco5 que a aravide7 su
cessi,·a pode causar a lUa !iillldC'. 

Com~ideru. Sr. Pre5idente. que lamentavelmente a 
Opo5içio brasileira não tem oferc:cido nenhuma contri· 
buh;ii.u paro~ resolvL-r o problema do trabalhador rural. 
Oferece as sua.'i criticas. b vezes acerbas. mill não trouxe 
ainda nenhuma rroposta e<ID.:n:ta, nenhum:• alternativu 
vãlid••· nenhum in!itrumento novo rara operacionalizar 
uma política quC' melhore: 11 u5i5léncia ao trabalhador 
rur.J.I. O que existe realmente i: uma atitude que deu 
cumo efeito o programa du trabalhador rural -o PRO. 
RURAL e o f!NRLIRAL- daiKltC61K data, apona•a 
crítica pela crítica da 0JK)Si~i\u. sem que ela tenha ofere
cido um s6 programa que melhorall.'ie a llituaçilo do ho
mem do campo brasileiro. Este reptu, este de5afiu lanço 
agora ;\ Opo1i~ão. com usenlo ne&ta Cisa, para que di
••· de p6blico. qual a contribuido que ela ofereceu para 
re50lver os problemas como eate. objeto destes doi5 im
portantes projelo5, do Senador Nelson Carneiro e do Se
nador Álvaro Dias. 

O nobre Senador Itamar FranC'CI que me chamou à L'!J

Ia~io. timbrou a sua aprcdaçilo tribunícia BJien&s nos as· 
peL1os adjetivus da que5tàu. Slo oferO\.'CU nenhuma pr(J
pd'sta alternatiVII. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niur. Fazendo 
5oor a camrainha.) :.._V. f.'' dispõe de um minuto, emi· 
nente SL"Dudor ~ uril" Badan."l. 

O SR. MURU.O BADARO- Se V. f"' pudesse mo 
atribuir alguns minutas dentro dos artiiOS do RJI:imcn· 
to, que eu C05tumo nominar de "Jarha5 PBDafinho" e 
"Paulo Bmssard". eu qradcceria muito a V. Ex• 

O SR. PRESIDE.'IITE ll.omantu J6nior) - O Rosi· 
mento me obri(!a a asaim proceder, porque sou um no· 
"it:o e, mail' do que nunca. tenho que Kg ui-lo. Mas pude 
rrosse11uir V. Ex• 

O SR. MURILO BADARO- Maa V. Ex• oe diz no
vi~o. apenas para fazLT um pouco de.....,.., porque V. 
F.•• tum dos mail a.perimentado5 homens p6blicos do 
Rra5il. Governador da Bahia, municipalislL V. Ex• ape
nas se renova todos os dias na nossa admira~;llo, no no5-
so apreço e no n011o carinho. 

O SR. PRESIDENTE ILomanto J6nior) - Muito 
sensibilizado. 

O SR. ML'RILO BADAIIO- E!!pero que V. Ex• me 
permita encerrar e5tas N~15ideraçôel, o que farei com a 
brevidade que o Rqimento exige. Eu nio transgredirei o 
Regimento, Sr. Presidente. hora nenhuma, alf: porque, se 
for necess.b.rio, vou invocA-la mail tarde. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niur)- Estlt con
cedido a V. Ex 

O SR. MURILO BADARO- Muitu abriliado. 
Sr. Prelidente. vulto a dizer: Quero fazer aaora um 

repto à Oposi~l.o com assenta neste Plenirio. Eaie repto. 
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Sr. Preaiclente, 6 para que a Oposiçlo mostre uma pro
po5ta sequer, em favor do trabalhador rural brasileiro, 
da modificaçlo da estrutura do PRORURAL e do 
FUNRURAL. altm du crftiC>Is que faz todo• 01 dias. 
todas u horu. e todos 01 momentos nos cumfcios e noa 
pleitos clei\ora~. 

O Sr. 1-.r rra.. - V, Ex• ali ~e~~do injusto. 

O SR. MURILO IIADARO- Nlo! Nlo atou oendo 
injuMo, Senador Itamar Franco. V. ü.• agora vai me ou
\'~ r com pacienc:ia. porque me chamou • colaçlo. A ver
dade ... 

O SR. PRESIDENTE I Lomanto J6nior) - Eu quc:ro 
advenir ao nobre Senador Itamar Franca que o Re,t
mcnta prolbe. no cacaminhamento de votaçla, o aparte. 

O Sr. a... r.... - Eu nlo wuu dar aparte, Sr. 
Prellidente, eu apenas puxei o microfone. Apadeço a 
scnuleza de V. F.x• porque dentro em breve. ngimental
menlc. vou fa~er uma solicitaçio a V. F.x• e espero tam
b~m que o Reaimrrno Kja cumprido. 

O SR. PRISIDINTIILomanto j6nior)- V. Es• 
~abe que. para V. Ex•, eu tenho a maior pncroaidade, o 
maior respeito. a maior admiraçlo. 

O Sr. r-r r-- A reciproca 6 verdadeira, Sr. 
Praidente. 

O SR. MUIJLOJIADA,a().-Sr. Praidente.peçov6-
nia a V. Ex• para proiiCI&Iir, e em ...,Uda terminar estas 

'consideraç(Jes que ji vio lonps. 
Voltando ao tema inicial elo pronu.ncia.merLto e do en

caminhamento dessa votaçio. do ponto de vista proces
sual. nio h6 o que COntestar. O Senador Itamar França 
niC) 1em razio quando objeta contrariamente ao requeri
mento. 

O requerimento atende ao Resimento e l nr:a:~~idade 
de economia procasual; aliá, jll procurei, vArias vezes, o 
lldet da. Opasiçio tom o objetiva de atabelccxrmos no
vas regra.'i, no sentido de acelerar a tramitaçlo de prujc
lOs aqui nesta Casa. Eis que o Res;imento feito um pouco 
antiquadamente ele nlo permite que o Senado ddibeR 
com muita pre!itua. com muila rapide1.. 

A tendendo rois, Sr. Presidente. l!i ponderaç6es de V. 
Ex• encerro esta.• con5idc:rac;&s para pedir ao Plen.t.rio 
que aprove CHC requerimento, para que o5 dui!i prnjetOio 
dn Senador Nelson Cauneiro e do Senador Álvaro Dia11 
ltamitem conjuntamente, a fim de que em tempo oponu
nn pcw~sa o Senado aamini-loaà luz dos intereuefl maio-
res da ci855C trabalhadora do campo no Brasil. atOentio, 
Sr. Presidente, merecedora apenas deMe beneficio que 11 
muito reduzido face .ls suas na"ellidades, F.le ~ Jnlimo 
mesmo, se comparado Jlquilo que ela tem c:ontribuldo 
para o desenvolvimento e a grandeza do Paf1. Mas certa· 
mentC' muito grande", em n:lac;lo ao nada que n:cebeu, 
porque a vida inlcira mourejaram num anonimato, lu· 
tando wntra as intem)Xrics, contra a indem&nda do eli· 
ma, lutando contra a falta de af:dit.o, contra a ausincia 
de usillincia. Afinal, Sr. Presidente., lutando contra um 
poHaono de foi'ÇIUI advcrua que jamais foi suficiente. 
para impedir que a sua fi decrecesse, a ri na força reali-
7.adora do trabalho. 

O SR. PRESIDENTE llomanto J6nior) - Em vo
taçio o requerimento. 

O Sr. -ID Fornlra- Sr. Presidente. peço a pala· 
vra para encaminhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Benedito Fmeira. parP en
caminhar a votação. V. E•• di1pllr de lO minutos. 
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O SI. BENEDITO J'ERREUIA !PDS - 00. 1tlft'a 
encaminhar a voti.çlo. Sem revido do Ol'lldor)- Sr. 
Pre~identr, Sn. Senadores: 

Realmente, t grutificllnte constatar, nest• Cua. no 
•r"l'ar da• luza do• n""''" trabalhoo. a preaWpaçio do 
Senado com a aposentadoria. com algum henet'i'cio que a 
cida~de, teimma, ohstindda e criminosamente, sempre 
vem negando aos nOASOfl homuna do campo. 

O m~rito do requerimento, embora derlorando diver
gir de S. Ex•. nobre Senador Itamar Franco, realmente 
a.;:ode ao do nobre Srnador M urilo Badaró. Com minhafl 
pai'QI limilac;õa de entendimc:nta, verifico uma seme
lh~~on~ ahsolut11. entre ~ dois projeto« em questia. 
Quanto ao ml:rilo, jA que. numa forma de acapismo, es
tA se falando tilmbán quanto ao má'ito d05 projelas, 
gostaria de ponderar que a1 dificuldades que atualmente 
avanalam a Previdn.cia Saciai, dificuldades C55afl que 
nilo deveriam. de rorma alguma. uhstaculi7ar quaisquer 
bcneftLios maiores que pudessem ser canalizados para os 
uaba1hadures rurais. 

Mas. a realidade. a n01sa triste realidade, lem que no5 
levar a uma reflexio mais rwurunda; temos que. muitu 
VCA"5, afosar OS ROSSO!IISC:ntimeniOI e SOftalr O nOIIO CO· 

raçiio. Este~ um do5 at.sos: conceder aposentadoria pri
vilesiada para o homem do campo seria. como que, um 
reparu .ls muitas iniqUidades que contra ela temos co
mct.ido. 

Ma1, na realidade. na nona triste realidllde. nio pode
mm perder de vista a limitaçl.o de recursos. E af 111tA a 
Previdincia Social asfixiada, em que pme. ultimamente, 
o Governo Federal vir cumprindo. depois de terrlveia rc
sistincias. depois de muitos c muitoalovcrnos após .l 
instituiçilo da Previdõncia Social, entre nós, ati: que en
fim o Governo Federal vem cumprindo 011eu1 encara:os 
para com a Prcvi~ncia Social no Brasil. Mas. tal a am
plitude, tal o acumular de necessidade! de atendi mentol. 
q,ue roram reprimidos à ipoea em que 1e desviavam 01 

recur~os da Previdincia para tudo. menos para atender 
aos seus segurad01 e dependentrl. ao abrir-se a compor
ta, eis que chesamOA a n6mero1 fantAsti.:os de atendi
mentos. De pouco maia de 8 milhües de atrndimauos em 
1960, chcpmos com 379 milhões, cm 19RO. De 1.217.000 
aJKJsentados. LilcgamCts a 7.963.000 arusentados. I: tudo 
i1so pa.ra1 u ~aaata<L.l com a arrec:adw;ilo. com a estru
tura riniln~-eiru que fiUAtenta a Previdencia Scx.ial, e que, 
ii eua altura. provoeou o afastamento de um dos melho
re~ homens pllblicos que cate Pafs. jA teve. o Ministro 
H~lio Beltrio, inconformado de nio poder realizar na 
Previ~ncia Saciai, herdeira de tantas c &amanhas dis
ton;àefl. aquilo que a n011a gencWiiidade leghdativa. 
muitas vetes. nas leva a alatuir decrelos e lei&. que, la
mentavelmente. quanda muito, configuram uma genero
!la aspirado. 

A r estli.. por exemplo, o lilllário mínimo cuRIIitucional, 
que eu diria ate-, quase uma hipocrisia de nossa parte. 
porque sabemos que pais nenhum, no mundo de hoje. se 
permitiria aCIIUKO de raci«inar ~enio em termos de ren
da familiar. Mas. aqui no Bruil, o conslituint.e, ou lcai,.. 
lador, de cena forma alt manife5lando a sua pouca 
prcocupac;iio de que a lei 1e tranAforme num fato objc:Ji
vo e concreto. ma& que as leis de sua lavra, muitas vezes. 
vem enriquecer o nouo enorme coroli.rio de letras mor
ta5, mmo 11 o cuo do capftulo conathucional que estalui 
o sali.rio mfnimo nC<:'elário .lsustentaçio do trabalha
dor e de 1ua família. 

Como seria o caao, neste momento, Sr. Pn:sidente. k.. 

vot&~~emm; favoravelmente a qualquer um d05 doia pro· 
jetos, lransformando-o em lei. Seria. inequl ... ocamente, 
uma reparado ao trabalhador rural, d01 quais hoje 2 
milhcki c 400 mil, arac.:as u Deus. e JI'IU,'all a Clite Gover
no. permanentemente acuiBdo do sustentar um modelo 
concentrador de rcnda11, gra~u também ao f'UNRU
RAL, nós temos seguramente 2 milhcles e 400 mil a me
nos de pedidores de c11mola1 nas aquinas da vida deste 
1orrido Brasil. Seriam quramente esses 2 milhbn e 400 
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mil rurlculas, hojo ap05Cntaduo pelo FUNRURAL, -
que deram tudo de ai no p11118do nl.o muito remoto -
110 final de sua uisti:ncia de sacrincioa. de mloa ad01a1, 
que receberiam, de nOJI5a parte ... 

O SR. PRESIDENTE I Lomanto J6nior. Fazendo 
&O'tlr a Cllmpainha.) ·- V. Ex• dispõe de 2 min1.1tos. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Vou concluir, Sr. 
Presidente. · 

Como di1ia, de no111a parte. os urbanos, uma plaqui
nha que lhes autorizava a mendigar, na11 esquinas, o IUII

tento para o final de suaa vidas de tanlo IIBcriRcio e tra
bolh~. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, t que hoje v~o, com 
muita alegria, esta preOCUJiac;io. quando c:on1talo pelas 
ntatiRticas a melhoria da expectativa de vida do homem 
brasileiro. que era de !li3.9 anos em 1971. chegando a S8,9 
cm 197S e alcançando a caaa d01 63 d.ROfl em 1980. 

E: com Cfl511 atraordinAria melhoria de expectativa de 
..;da do n015n homem, graças. inequivocamente, a ena 
exlraordinAria assh;tencia mklico-hospitalar. rarmac:!u
tica e odontológica que a Previdl!ncia Social vem prori· 
ciando, inclusive de maneira parcial, ao homem do cam
po.~ que logramos me JIBtamar de npectativa de victa. 

Por todas Cflflll conquistas ~ que entendo que, se pu
~sH:m\J& dar, deverfamos dar realmente uma apDACRta
doria privilegiada ao homem do campo. como reparo do 
muito que lhe devemos. mas, tendo em vista a preser
vação dnsas extraordinArias conquistas, considerando 
11 dificuldades de recursos que nio vejo como ampliA-Ioa 
na Previdbcia Social, 6 que entendo como inoportumo1 
u1 dois projclos. Mas, repilo. voltando 110 m~rito e • ra· 
zlo da n015a prcscnc;11 na tribuna. nlo vejo mmo dar ra
zlo III ars:umentaçlo de S. E~• o nobre: Senador Itamar 
Franco, porque os dois projetos adlo siaiDC:Ies. 

l:ra o que tinha d dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE llomanto Jbnior)- Em vo
tação o requerimento. 

Os Sn. Senadores que o aprov11.m quriram permanecer 
lentados. 

O Sr. Hol-N-- Sr. Presidente. para uma re
clamaçio. 

O SR. PRESIDEI'Io'TE 1 Lumanto J6niur)- Conc:eda 
a p:da,·r~:~ ao nob~ Senador Helvfdio Nunes para um11. 
reclumm:il.a. 

O Sr. I-r-- Pela ordem. Sr. Preoidente. A 
vota~io j6 se proce5fl0u? 

O SR. PRESIDENTE (lom•nw J6nior)- Nilo. 

O Sr. n.- Frum- Entio, Sr. Preoidente, depois 
da reda.matii.O do nobre Senador Hclvldio Nuna. solici
to a V. Ex• que rac;a a verifi.:açio de- vnuaçilo. 

O SR. PRESID~E 1Lomanto J6nior)- Ouvirei o 
nobre Senador lfeh·idio Nunes e, em &efuida, proaxlere
mO!i 6 vutaçilo. 

O SR. HELVIDIO Nl.'NES (PDS- PI. Para uma re
clamaçlo. Sem revi1lo elo orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O piauienRe, Prorasor Balduino B11rboaa de Deus. pa
dre aecuh~r. presentemente al'astado do ministi:rio IBCCI"· 

datal. dilfle-me CCI'ta feita, que o mundo, a primeira vez, 
acabou drbaixo cf'Agua, e frz Uma preYilllo de que, pela 
segunda vez, o mundo terminarA debaixo de papel. 

Sr. Presidente e Sn. Senadora. at6 hoje nlo entendi 
por que, muitas vemt, ai(!Unl procuram complicar as 
cni11111, dificultar aquilo que 6 sllimples. O Requerimento 
n• 826, de 19Hl. item 2 d.1 Ordem do l>ia cb trabalhos 
da Casa, declara 

Votaçlo, em turno llnico, do Requerinumto n· 
821\ de 1QS), de autoria do Senador M urilo Badar6, 
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mlicitando tenham tramitaçio conjunta os ProjetaR 
de: Lei do Senado n• I fiO. de 1981- Complementar, 
de autoria do Senador Nelson Carneiro e n• 48, de 
1983 -Complementar, do autoria do Senador .4~ 
varo Dias. 

Vale repetir, Sr. Presidente. o requerimento 1: para que 
os dois projctoa de lei complementar. de auiDria dos Se
nadores Nelson Carneiro e Álvaro Diu tenham trami· 
taçào conjunta. Evidente que. na oportunidade. nilu 1e 

pode aprec:iar o mf:rito da ma~ria. Cabe ii. Casa dizer se 
apruva ou niio o requerimento para que oa projetas tra· 
mitem ou nioem conjunto. Ora, Sr. Prclidentc: c:Sn. Se
nadores. para que o PlenArio decida uma coisa tio sim
ples. para qu.: o Plc:n4rio dC um voto tJ.o simples. n6sjl 
ouvimos aqui a discusd.o das maL6ria1 mais intrincada 
que o compõem o direito. a doutrina da PrcvidCncia So· 
cial 11 da legislaçio social especifica existente neste pais. 

A minha rec:lamaçlo. por con1111uinte. 6 para que a 
Mesa faça cumprir aquilo que atA detenninado no item 
2 da Ordem do Dia. e admita a discussio, admita o enca
minhamento apenas no caso presente. e DOI subseqUen
tes daquilo qur.: for absolutamente pertinente. e que não 
admita, em c;onaeqUCncia, que outru qucstaa sejam tra
tadas. que outras discuuões se veriOquem, em de!IObe
diilncia ao Regimento da Cua. 

P. 1 minha roclamaçio, Sr. Presidente. (Muito bom!) 

O 8L PIIJ!SIDENTE lLom•nto Jllnior)- Procedo a 
rcclamaçio de V. Ex• A Maa vai tornar-se men01liberal 
no que tanac a assuntos referente!l a esta matf:ria. 

O SI. PIESID~ (Lomantn J6niorl - Em vo· 
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
sentados. IPausa.) 

Aprovadu. 

O Sr. (la-........,- Sr. Prosidonto, poço vorifi· 
cuc;ilo de votaçlo. 

O SI. PIESIDENTE (Lomanto J6nior)- Vai-10 
proceder • verificaÇit.o solicitada belo Senador Itamar 
Franco. A Maa solicita aos Sn. Sen.Sores que ocupem 
seus lupn:s. A verificac.,-lo serA atravfs do sistema eletr6-
nico. 

Como vota o nobre Uder do PDS? 

O SI. ALOY!IIO CHAVES- Sim. 

O SI. PRESIDENTE (Lomanto J6niorl - Como 
vot• o nobre Lldor. do PMDB? 

O SI, HUMBERTO LUCENA -Sim. 

O SI. PIDIDENI'E (Lomanto J6nior)- Como 
vota o nobre Lidei do PDT? 

O SI. ROBERTO SATUININO - Sim. 

O 8L PRESIDENTE Clomanto Jbnior)- Nlo 10 
encontra presente O Sr. Lfder do PrB. 

Os Sn. Senadores jl podem votar. (Pauoa.) 

Proood...., à votaçlo. 

YOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Adcrbal Juroma- Alberto SUva- Alli:odo Campoo 

- Almir Pinto - Aloyllio Chavos - Altovir Leal -
Amoral PeiliOto - Cadoa Chiarolli - Dorval do Paiva 
- Dinartc Mariz - Eneu Faria - Eunic:c Miehila -
Fernando Cardooo- Oaatlo MUller- Helvldio Nunco 
- Henrique Santillo- Humberto Lucena- lri1 CHia 
- Joio Cabnon - Joio Llloio - Jor10 Bomhau100 -
Joo6 Fra110lli - Jo~ Lino - Lourival Baptiata - Luiz 
Cavalcante - Marcelo Miranda - Marco Maciel -
Octivio Cardoso- Pedro Simon- Robeno Saturnino 
- Saldanha Dorzi - Sovoro Oomos. 
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YOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES: 
Hillio Oueiros - MArio Maia. 

O SL PRESIDENTE (lomanto JQnior)- Votaram 
SIM 32 s ... Sonadoros o NiJ.O, 2. 

Nào houve ab1tençÕa. . 
O requerimento foi aprovado. 

O Sr. o-r ........, - Sr. Presidente, peço a palavra 
prla ordem. 

O SI, nESIDENTE (lomanto J6nlor) - Concedo 
a palavn ao nobre. Senador Itamar Franco. pela ordem. 

O 8L ITAMAR FRANCO- Sr. Prolidonto, primei· 
ramente para uma declaraçio de voto. 

O SL PRESIDENTE (Lomanto JQnior)- Concedo 
a palavra a V. Exi. 

O SI. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO. Para 
uma declaraçio de voto. Sem revisio do orador.)- Sr. 
Presidente: 

Para discordar, na minha declarac;lo de voto, do en
tendimento eneaminhado • Mesa pelo nobre Senador 
Helvidio Nuna. 

Evidentemente, Sr. Praidente, que. ao u.aminar se o 
projeto deve ter ou nio tramitaçlo conjunta. V, E&• nlo 
poderia. 1alvo melhor juizo, atender l reclamado do 
nobre Senador Hdvldio Nuna. Porque, para o exame 
da matá'ia, eu teria que entrar no mmto para verificar se 
01 projetos tim alguma similaridade, porque. evidente
mente, se os projetas nlo apresentarem also em comum, 
edipmlll partindo do absurdo, que 01 projotoo titwom 
sobre mad=rias nlo pertinenlel a que tive~~em tramitaçlo 
c:onjunta, nio podedamoa. Sr. PraidenLe, ao tentar en
caminhar a votaçio de qualquer requerimento ... 

O Sr, A..,... a.,. - Sr. Prooidonte, para um• 
guestio de ordem. 101icito a palavra. 

O SI. PlliSIDENTE (Lomanto Jbnlor) - O nobre 
Lldçr do PDS podO a palavra para uma quootlo de or
dem. Eu consulto ao orador ae paliO conc:eder a palavra 
ao nobre Senador Aloyaio Chaves para a quatlo de or
dem, eomo manda o Regimento? 

O SL ITAMAR FRANCO- Sr. Prosldc:nte, vou por· 
mitir. Maa. o Regimento ~ multo claro: bavendo um ora
dor na tribuna. para uma que&tio de ordem. aeria real
mente incon.eeblvel que • interrompesse o orador. Mal, 
em defertncia ao Lfder do Governo. vou me MICIItar e. 
depois, eontinuarei a minha declaraçlo de voto. 

O SL PRESIDENTE (Lomanto Jbnior)- Asradoço 
a V. Ex• a concorC:htncia. 

Concedo a palavra ao nobre Lldor do PDS. 

O SR. ALOYS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS· 
CURSO (}UE, ENTREGUE A liEYISAO DO 
ORADOR. SER,( PUBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O SI. PRESIDL'IITE (Lomanto J6nior)- Continua. 
com a palavra o s.mador Itamar Franco. para concluir a 
sua declaracilo de voto, pedindo a S. Ex• que 1e cinja 
eutamente l matma em debate. 

O SL ITAMAR FRANCO- Aponu ou pediria, Sr. 
Presidente. jA que meu pen1amento foi interrompido. 
parp que eu aanhaSK 01 meu5 ' minutos a partir deste 
innantc. 

O sa. PRESIDENTE (Lomanto JQnior)- V. !!aO oo
rA atentldo. 

O SL ITA.\'IAI FRANCO- Muito obri1ado, Sr. 
Presidente. 
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Perdoe-me V. &.•. mas alnterrupçlo abrupta do Ud'er 
perturbou o meu nciocfnio. 

Sr. Prelidente. para lamentar, entio, a dec:isio da Ca
sa. porque u alepçltcs levantado quando do meu enca
minhamento, tentei deixar butante daro ao Senado da 
Rep6blica a diferença entre um projeto e outro do leU 

a~pCC:lo, indusive, relativamente A processuallatica. e' 
mais ainda. Sr. Prc&idente, tentei demonstrar ao Senado 
da Rop6blica que um Projeto do 1981, vl;ia a injulliça 
que n6s atam01 comelendo, com um Senador, um doa 
nouos companheiros- teria q:ora. em 1983, ji no final 
de 1983, uma tramitaçio conjunta com um Projeto apre
liCntado em abril de 1983. E: por isso que • ehamei, e 
lentei ehamar, a atenÇio da Casa, e doi Sm. Senadora 
-e para atranhar. notadamente, que o Senador Helvf
dio Nunes, um do11 homens que mai1 conhece naimento 
nesta Casa. pudcs•e ter afiUido uma reclamaçio li. Maa 
Diretora e. particularmente, a V. Ex•, Sr. Presidente, e 
aqui me permito abrir um partntcse. para elogiar a con
duta democrltiea de V. Ex•, ... 

O SI. PIIJ!SIDENTI: (Lomanto J6nior) - Muito 
obrigado. 

o Sr.'-•-- ... um perfeito oonhocodor do 
resimento. V. Ex• 6 um politico doa maia experimenta
dos. V. Ex• eonduz eua Cua eom a sua habilidade de
mocritica. com a sua isençio. V. Ex•. ai, nio representa 
o Panido do O ovem o. V. EK• representa tod01 n6a e, 
ponanto, nlo procedo, rosimontalmonte, a roclamaçlo 
do nobre Senador Helvldio Nunes, porque creio que IC a 
eonsiderar a n:clamaçlo do nobre Senador Helvfdio Nu
nes, e eu estou encaminhando o meu voto, n61 estaria
mos gerceando a liberdade do Senador. que em um regi
mento jA diOcll para a Oposi~o. pouco• minutos tem 
para en~minhar uma votaçlo - se pudeae. de repente. 
dizer apenas um sim ou não. Se fosse para dizer um sim 
ou nlo 10bre um requerimento, aem entrar U vezes. ·no 
mlrito da matá'ia. e o Senador Hclvldio Nunes se aten
tar, com o ICU bom ~enso. com a sua lucidez, com a aua 
intelig!neia. hA de verificar que hl uma impossibilidade 
de um Senador, ao determinar R o requerimento deve 
ter ou nlo tramitado çanjunta, quer queiramos ou nio. 
temos que entrar no mirito dos projetas. Porque aeria 
mli.to dirJCil e panicularmentc • Casa e sobretudo •que
los Senadores que nlo portooom u Comiosilos. que oorlo 
destinadu a CIIICI projctos. que elu pudeiiCm, apena1 
num Rim ou nio. terem uma posic;lo bastante firmada. 
Ponanto Sr. Presidente, lamento, nesse meu encamiaha
mento, que o Senado da Repllblica nio tenha entendido 
u ponderações, talvez •* por clefidbc:ia. çantrériu t.a 
pn:len11õa do nobre Senador Murilo Badar6, que coase
guiu, talvez fruto da sua araumentaçio, convencer ao Se
nado da Rep6blica. de que os projctos de autoria do Se
nador Nelson Carneiro e do Senador Álvaro Dias deve
riam ler tramil&Çio conjunta. 

Era ata a minha declaraçio de voto. para. em aea:ui
da. &aliLitar a palavra pela ordem. 

O SI. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Concedo 
a palavra ao nobre. Senador Itamar franco, pela ordem. 

O Sl.lTA.MAR FlANCO (Pol• ordem. Som revido 
do orlldor.)- Do acordo com arl 16, VIII. O an. 16diz 
o seauinte: 

ArL 16"0 Son•dor podorAfiiZ<I' uoo da palavra: 

VIII - om qu•lquor faao d• 10t1lo, por S (cinco) 
mi nu toa: a J para uma obaervaçlo, em que se com
preenderA indagaçlo sobre andamento doa traba
lhos, reclamac;lo quanto • ohservl.nc:ia do Rc,imen
to, indicaçlo de falha ou equivoco em relaçlo 'k ma
tiria da Ordem do Dia. 
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Vou fazer, Sr. Praidente. nata minha pondew:,ar;iio do 
an. 16. item vtn a primeira redamaçl.o pa.TI, mais lar
dr. fau:cr a 5eg11nda reclamado. face .l Ordem do Dia. 

A primeira. para reclamar. ST. Presidente, mais uma 
vu. bu5oo ug:orajá. o art. 7tt. Aprc5entei cu à Mesa Dirc
tora, anavá du plen6.riu, uma proposta. de criac;ã.o de 
uma comi5sio especial. Comialo e5pecial ata que visa
YI!o, ou 'l'if.a C'\ilminar "' propalados. esclndalos aprcscn
tudus prla lmpren5a P'lllac:ional. rclativamcnle ao Cunae-
1"'' S:acional de Petrólc:o. 

E é ~5tr:mho. Sr. Presidente, muito estranho, que. atê 
hoje. ali: .&:c 16 hurw; e 30 minutos, do dia 30 de no
vembr''· ii Ma~a Diretora. a qual nó1 não cansamos de 
dar l1S nN50S elogios. nlo tenha con'Sidcrado a impur
Hi.ncia dctsa matéria. f. o que diz o an. 76. Sr. Presidente: 

.. A5 Comi5sÕes Especiais Jnternll!ll e Mistas serilo 
criadas (10r deliberac;io do PIL'11Ario. a requerimento 
de qualquer Senador ou Comissão. re55ollvado o diJ
postiJ nn art. 170. Evidmtemmte. n6!ii niio utiliza
mo."! o art. 170. litilizamo!il a premis.~• de qualquer 
5&.'11at.lor. 

O § 1•. do arl. 76. diz mais: 
••Q requerimento dC\·erã indicar o objetivo da Comis

aulu," .. - nó!ii o filemos. indicam01 o ohjetivo da Comis
!làn: examinar o problema atinente au Can~elho N"aLio
nul d,, Petróleo- •• ... o n6mero de seu5 membros ... "
Ti\·emm o cuidado de calocar tambem o nllmero de 
membro5 da Senado da Rerüblica- " ... e o pro.to den
tro do qual de•oerA reali.:ar seu trabalho." 

A mesm:1 coisa. Sr. Prt!iiidcntc. obedecrmas cm re
lação uo Resimcnto. 0L'I11~ o nllmcro de SenadarCA. o 
pra1.o c o objelivo du C"omissio. Regimentalmente, com 
relm;:lo an ~ l•do art. 7f\ nc.\S atendemos 1M e'ICiJ:Cncia:~ do 
Regimcnlo. 

O f :!t, Sr. Presidente - c ar e que eu ~hamaria a 
itlenção de V. f.'' ~om mui lo I"C!ilpeito- diz o quinte: 

"Se ,, requerimento ror de autorta do Sen11dar .... " 
0 que iiCOntCL"CU ... 
Sr. Preoidcntc. peço que V. f.'IC• me dC mais atcnçlo, 

J'M,rquc o a5ooUntll lo muilo impanante. 

O SR. PRESIDEliiTE !Lnmanla Jüniarl - F.1tou 
muilo atL'tlto li rcçl;~mac:lo de V. t:~•. porque i a primei
ra vcL que elu ..:hega ao meu conhecimento, 

O SR. ITAMAR FRASCO- Asradeçn a alençilo de 
V. Ex•, tei que \'. Ex• estawa com os olhos voltados para 
o Senador Alexr~ndrc Cosia mas com 05 ouvidm atentos 
ao Plen6rio. 

O SR. PRESIDE.'"'TE (L1>111an1a Jliniar) - V. E•• 
adi\·inhou. 

O SR. ITAMAR FRANCO - l'cdim1111 de&c:ulpao ao 
Senador Alctan.Jrc Co5ta, por inlerrompcr es5C colóquio 
saud:ivel, pur ccrtLl. mali a imp.>rtància dessa qur.sllo de 
ordem me obripa a islio. Sr. Pre!ridcnte. 

O SR. PRESIDENTE (LamaniO Jliniar) - V. Ex• 
dispõe de I minuto. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu nlo &a&Laria que a 
Senadur Alexandre Cosia se n:tiruse da Maa Diretoraj 
u Sen01dur Aleu.ndre Co5la bdvC7 tenha entendido mal o 
meu silêncio. f.m absolutLl de~ejci iuo. 

Mds., Sr. Presidente. eu nã" sei se deveria repetir o§ 19, 

para V. Ex•. maoo acho que nio. 
Eslfi.u, vamo!il para o§ 2', Sr. Pn:5identc. Tenho certeza 

que o Senador Alexandre Costa, o~~qui do plenãrio, vai 
aprn,·ar o que e51ou solicitando a V. Ex• 

Se n requcrimcnta ror de autoria de Senador. depende
rã, Sr. Pre.iiidente, veja a riiCilidadC' que permite o Regi
mcnlo neste caso, dcpcnder.l de parec:er oral. cm ple
mirio, da C omissão permcnentc que li ver competCncia 
res:imcntal paru opinar •obre a matbria. 

IOo§J•: 
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lndependc de requerimento c ou deliberaçlo do 
Plenârio a constitui~l.a das Comi5SÕcl Especiai~t 
cuja exi5tencia 5e 1ornc ncc:nsârias em virtude de 
di«pasi.;io da Regimento Comum ou 4e&k: ReFi
mcnto. 

Então, Sr. Presidente, t cstranhivel, sob todos os as
pc..'"los. ma• todos os aspec1os. que lt6 agora nilo tenha 
havido manirestaçila da Mesa Diretora em colocar, para 
delibcrct~;il:o do Plenãrio, (.·omiuilo da mais alta rc:IL-vãn
.;ill, Sr. Presidente. Ral.ikl pela qualcsperll que V. Ex.• in
terrompa esta sc~ilo. suspenda a scs&ilo por .10 minulos, 
e pc:nnita que o Plenário, aind:1 hoje, com a Ordem do 
Dia cm o~ndamentc. \"Cnha a d"'-idir essa importante Co
mi1iliio bpe..:ial, qu~ o Senado da RepUblica precisa c 
deve oflani7ar ante5 do rea.'5!kl. 

E: a QUL"21otda de ordem que levanto a V. Ex• 

O Sr. Aloyllo C'lla•n- Sr. Presidente, pec,-o a palavra 
para uma quntll,l de ordem. 

O SR. PRESIDE.'ITE I Lamanla Júnior} - A. M .. a 
!KIIicita ao nobre Lide-r da Maioria que asuardc, apenas 
para dar um.L saluç;lo à questão de ordem lC\o·antada pelo 
ilu!illn: Scnadcar Itamar Franco c em liC&uida cunceder6 a 
pahL\'ril a S. Ex.• 

O Sr. A.IDJIIo OaYell - Permita-me V. Ex• que eu 
pondere. com o devido respeito. 

O SR. PRESlDESTE ILomanlo Júnior)- Conceda 
a pulu\·ril ao nobre l.ider da Maioria para contraditar a 
que!tlio de ordem. 

O SR. A.LO\'SJO CHAVES- O nobre Senador 11•· 
mar Franco pediu a palilvra de acordo com o an. 16. 
item VIII, letra a. para uma obervuçlo 

··cm que se L'OmpreendcrA uma indqaçlo sobre o 
andamenln dos lrubalhos, rcc::lamaçio contra obscr
vãncia do Resimtnlo Interno, indi..:açila de ralha ou 
equivcx.'\."1 cm relação à materia da Ordem do Dia." 

I~ nãu C uma quc:stiltl de ordem. V. F.11.• sabe que o 
pedido de .:unstitui~o dcs51l ComiH!tãO Especial voltarA 
1\ plen(mo, onde n:cebcr;i parcc:er oral, ma• sem que o 
Regimcnlo indique cxpmsilmenlc: o pra1~, em que i.uo 
deva a ... "Urrer. 

O Sr. Itamar FraDm- Mas~ umM indasaçlo de tra
balho, Sr. PrcHidente ... 

O SR. A.W\'SIO CHAVES- !\.los V. E•• foz uma 
obscr\"ddu e não pode a1ora tran5formar obHCrvaçio 
em Umd. questlo de ordem. f. o que eu pondero a V. l::x.•. 
Sr. Pn."!!iclentc. 

O Sr. lta•ar FniiCO- Sr. Pmidente. eu que nio en
tendo asara a intcrvençlo do nobre Lldcr do Governo. 

O SR. PRESIDESTE (Lamanta Júnior)- A Mesajâ 
cst:i inteiramente cm condições de dar uma explie~~.çio. A 
~lumaçi.u é a primeira vez que chesa ao meu cunhcci
mcnto e a Mesa vai diligenciar. vai •dotar providimcias 
para que, dentro dos lermos rcaimentai5, V. Ex• po551 
aer atendido. Creia, •inL-eramcnte, que vamO& dili.Jenciar 
e que nio raremus, ah5olutamente, ouvidos moucml re
clamaç:io de V. 1-:~• 

O Sr. ll:amar Franeo - V. Ex• me permito a palavra 
para uma indagação? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidmle. tive <a· 
nhecim.:nto hoje, quando chegava ao plcn6rio destaCa· 
sa, e eslia é realmente a rado da minha iadapçlo, de 
que havia sido 1olicitada urgCncia para que eumin6s5e-
mos o proje-to relali\'0 ao Imposto de Circ:ulaçio de Mer
çadoria!l. 

Poslcriormcnte, fu• •nrormado, Sr. Pta;dcntc, e ta trt.· 
1110 da minha indaas.elio, de que esse requerimento a••i-
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nado pelus doia Udcrcs. o Lfder do meu Partido c o do 
Governo, \Cri111 lido retiriKio. 

Enlio, a indep..'io que raça a V. Ex• ~para aaber IIC 
esse requerimento rol ou nlo retirado. 

O SR. PRESIDEIIoTE (La mania J6nior)- O requeri· 
mcnto roi apn."Scntado no inrciu da &a~Sio, nlo houve ne
nhuma rormuluçio. nenhuma providencia para retirada 
do ret.~uerimcnto. Ele scr.t. volado ap6!1 a Ordem do Dia. 

O SR. IT A!\.! AR fRANCO - M uila abripda. Sr. 
Presidenl~. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanla J6niar) - 1- 3: 

Voi:Jçilo. cm turno 6nico, do Rcqucrimcnlo n• 
852.. de 19153, de autoria dn Senador Martins Filho • 
wli.:ilando tenham tramiLaçãa ..:onjunta o& Projctos 
de Lei da Cdmara n's 236, de 198.1 (n• 6.1164(82. na 
(.'~de origem) c 198, de 1983 (n• ROlfHl, na Casa 
de origem), que dispõem 10bre a rcalizaçlo de con
curso5 pLiblico!il e determinam outras providencia!l. 

Sohrc ;~. mc5:1, requerimento que scrâ lido relo Sr. 1•
Sec:relãrio. 

f: lido o seguinte 

REQUERI.'\fi!NTO S• 171, DE 1983 

Nos lermos do Regimento Interno, requeiro a 'rans
rormuçil:n du pn::5Cnle SL'SiiL" em 5«rcta, para \'OtaçiO do 
Rcquerimcnlo nt 8!'2.. oonslante do ilem terceiro da pau
ta da tteYllo de hoje. 

Sala das Se&51lc5, lO de n1lvembro de 19tU. - Murtlo 
Badaró. 

O Sr. Aloy1lo Olatft- Sr. Prelidentc, peço a palavra 
pelo~ ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Júnior)- Cono:eda 
a pala\·ra. pela ordem. ao nobre Senador Aloysio Cha
\"L'!ii. 

O SR. ALO\'SIO CHAVES (Pelo ar<lcm.)- Sr. P..,. 
!ilidente, ..:reio que hã 50brc a meu, do próprio autor do 
requerimento, que~ o nobre Senador Martins Filho, um 
I"C\fUerimento onde S. Ex• pede o adiamento. Se S. Ex• 
pede o adiamenLO, nós COR&:Ordamo1. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanw Júnior)- O requeri· 
mcnlo i: do Senador Murilo Badar6. 

O SR. ALO\'SIO CHA. VES- Pedindo a adiameniO~ 

O SR. PRESIDESTE !Lnmanla J6niar) - Nilo. 

O SR. AL0\'1110 CHAVES - Hl um requerimonla 
que foi apresentado, com relação ao item 3, em que se 
pedia o adiammto. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Lam•nla Júnior) - Hl. mas 
ainda nl.o foi' lido. 

O SR. ALO\'SIO CHAVES- Sr. Praiden1e. peça 
cntill que se de prereri:ncia ao requerimento de adiamen
Jo, porque sendo este aprovado nAo haverA ncc:cssidade 
de !iC vo1:1r o que pede scsd.o secreta, e nós cstamm de 
acordo com o adiamento da \"O~o. 

O SR. PRESIDE.'iTE (Lomanla Júnior) - Peço ao 
Sr. 1•-Secretârio que proceda l leitura do requerimento 
do Senador Murilo &daró, conforme solicita, c e rcsi
mcnLal, o Lidcr d.o PDS. 

O SR. ~tl:RlLO BADARO- Sr. PresideniC, peça a 
paluvra pela ordem. 

O SR. PRESJDEIIoTE (Lomanla Jüniar) - Pela ar· 
dem, concedo a palavra ao nobre Senador Murilo &ada
ró. 
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O SJI. Mt'RILO BADARO (Feia ordem.) - Sr. J're. 
sidcnte, V. Ex• vai me permitir, .. ta teala, a nlo ICI' que 
eu 1.e11ha ouvido mal, e peço l Mesa que, em consulta a 
decido de V. Ex• no sentido de colocar em votaçlo o re-. 
querimc:nto que pede a uansformaçlo desta seulo em 
aessio secreta. Esse ~ o an6ncio que V. Ex• fez. 

O SJI. PRESJDI!.~E (Lomanto Jdnior)- Nio. E>•. 
Determinei ao I '-SecretArio que procede&ll A. leitura do 
J'et.~Uerimento, que pede o adiamento que precede ao pe
dido de transformaçilo desta ~e&sio em H:sslo secreta. 

OSR. MURILO BADARO- Sr. Praidcn~dala,.. 
.a., &em querer ""polemicar'' çom a Meu. -estou usan
do o verbo do velho Gilberto Amado - quero ponde
rar a V. Ex• que hâ uma ordem cronolósica nos requeri
menlos. 

O Sr. ltomu - - E .. tamente. 

O SR. MURILO BADARO- V. Ex• nlo pode,
le proprla, p81SIIt, ao seu li\l're alvedrio, o requerimento 
que, pela entrada. ele veio cm terçeiro lupr. 

O SR. PRESIDE.'IiTE (lomaniO Jdnior) - Queria 
e"plicar a V. t=..x•,de acordo com o an. 213, ParAgrafo O
nico que dil: 

•• A finalidade da &eSdo aec:reta deverA fia:urar ex
pressamente no requerimento, mas nlo seri divuJ
pda, usim coma o nome do requerente:• 

Entin, não houve nenhuma explicaçlo ~ trata-se ape
nas de um requerimento sac:o. Desse modo, vou subme
ltr a votos o requerimenlo de V. E.t• que pede o adia
mento. 

O SR. MURILO BA.DARO- Sr. Presidente, requoi· 
ro a V. Ex• a retirada do requerimento de adiamento, 
paro que prevaleça o ourro nrqucrimcnlÓ de voraçio se
creta para esle Requerimento n• 8S2. 

O Sr. AloJIIo Cha- - Sr. Presidente. permita-me. 
Nós estamos na votação do requerimento de adiamento. 

O SJI. PRESIDENTE (lomanto Jdnior)- Sr. Sona· 
dor Murilo Badar6, V. E1.• requereu o adiamento da vo
taçlo. Há um outm requerimento para o qual nlo hA ne
nhuma justifi~ativa, e que nlo pode ser divulgado. llliO 
porque, para tanto eu teria que transronnar, antes, a ses
do em secreta, para divulpr as razões. Por isto I; que 
niu colocamo1 em votaç.lo. Nós adiamos que o requeri
mento de V. Ex• precedia. Mas 1: um direito que V. Ex• 
tem de pedir a retirada do requerimento. 

O SR. MURILO BADARO - Sr. Presidente, Citou 
requerendo a rerin1da doa dois requerimentos. O primei
ro, de transrormaçio da sesdo em 1111lo socreta. O se
aundo ... 

O SR. PRESIDE:IITE (lo manto J6nior) - Enllo V. 
Ex• serA atendido, e os doiA requerimentos aerlo retira
doo. 

O SR. MURILO BA.D.t.RO - E o ~e~undo requeri· 
menta 6 um requerimento de adiamento. 

O SR. PRESIDE.'IiTE (lom•nto J6nior) - V. Ex• 
pede a retirada dos doia requeriment01, de adiameato e 
de tranal'onnaçlo da lllllo em ar:creta? 

O SR. MURILO BA.DARO- Mas mantenho o pedi· 
do de votaçilo secreta para o requerimento. 

O ·SR. PRDinU:NTE (lomanto J.inior) - Há um 
terceiro requerimento de V. El.• que pede, pura e sim
piamente. votação secreta para o Requerimento. nt 8S2. 

O SR. MVRILO BADA.RO - Peço a V. Ex• a pala· 
vra para encaminhu. 
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O Sr. "-""ola a.--Sr. Presidente, peço a palawa. 
pela ordL-m. 

O SJI. PRESIDESTE (Lom•nto J6nior) -Tem a pa· 
lavra o nobre Lfder do Oovemo, Senador Alo)'lliO cha
ves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Feia ordem. 
Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente: 

Sabe V. Ex• que hA um requerimento do nobre Sena
dor Murilo Badard, que 1e confundiu e fez dois ao m& 
mo tempo: um de adiamento e outro de &ellio JCCrcta. 
Eu compreendo o propósito de ob5truçlo da nobre $c.. 

nador Murilo 8adar6 e de outros Sra. Senadores. Mas 6 
óbvia que essa ob1truçlo tem em limite reaimental. A 
sessio secreta t uma das dec:is6e5 mais Hrias, mais im
portantes que esta Casa pode tomar: esvaziar assuas.p
lerial, a 1uas rribunils, excluir a participaçllo da rmpren
sa. do piiblico e tantas pessoas interessadas, a respeito de 
uma decislo que deva aer tomada. Esta tem que ser uma 
decido grave, tem que 11r uma decido imponente, A al
tura exatamente da responsabilidade data Casa. O re
querimento do nobre Senador Murilo Badar6 nlo tem 
nenhuma justificativa e. portanto, nio tem enquadra
menlo regimental. Sem embargo disso, V. Ex• 1abe que, 
em havendo dois requerimenros, um de adiamento e ou
lN de JC.uio secreta, 6 evidente que lem preferhda ore
querimento de adiamento. cuja votação V. Ex• anun
ciou: porque, adiado, está prejudicado o requerimento 
de sesdn sc:creta, e nlo pode haver HSsilo secreta para 
aprec:iar mattria que roi adiada. Isto 6 de uma clareza 
meridiana e que dispensa comentArias de qualquer espt
cie, de sonc: que peço a V. F..x'. para ordenar os traba
lhos, que .seja cokx:ado em votação o requeiimcnto de 
adiamento, com o qual, jA declarei e ratifico, estA de 
a"-ordo o PDS. 

O Sr. MorDo BUani- Peço a pKiavra pel• ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEIIITE (Lomanto J~nior) - V. Ex• vai 
IIJUardur a u.plicaçlo da Mesa para, em aesuida, pedir a 
pala\l'ra pela ordem. 

O Sr. Morllo Bodonl - Muito obriJado. 

O SR. PRESIDEJI;TE (lomaniO J6nior) - O nobre 
Senador Murilo Badaró pediu a retirada do requerimen· 
to. O que S. Ex• apenas manrim e que se faça em votaç.lo 
secreta, e ni\o em sesslo secreta a apreciaçlo do Requeri
mento n• 8S2, cuja leitura peça ao Sr. ,1'-Sec:rc'l.êrio que 
proceda. 

o Sr .... ...,.... c .. - - Fcço • palavra pela ordem, 
Sr. Pre5idente. 

O SR. PRESIDE:IITE (lomanto JQnior) - Concedo 
a palavra, pela ordem. ao nobre Uder do Governo, Se
nadar Aloysio Chaves. 

OSR. ALOYSJO CHAVES(PDS- PA.I'claordem. 
Sem revido do orador.)- Sr. Presidente, V. &• j6 ha
via anunciado a vot.açlo do requerimento de adiamento. 

O SJI. PRESIDENTE (LomaniO JQnior) - Se onun· 
ciado, fOi um lapso da Mn:a. 

O SR. ALOYSJO CHAVES - E i110 depois que o 
nobre Senador Murilo Badar6 retirou o requerimento: 
nata altura, nio poderia maia fazt..lo. V. E1.• deve man
ter a sua dedslo e 1ubmeter o requerimento, como jd o 
havia reito, .. dc:cislo do PlenArio .. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto JQnior) - Sabe V. 
Ex• que a Mesa, que tem a mail abaoluta isençlo, real
menle procede dentro doa term01 do Regimento Interno 
e fora dele nós nilo tomaremos nuhuma provid6ncia, 
poil caso conlr•rio nio e.tarlam01 .I alrura da Preside....,._ 
cia desta Casa. 
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O Sr. I•·Secretário procederá, qora, lleitura cfo re
querimento. 

O Sr. Mortlo BUanl- Sr. Pre>idente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDE.' TE (LomaniO J6nior)- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Murilo Badar6. 

O SR. MURILO BADARO (Pela ordom. Sem revislo 
da orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

De falo, e Cll!ravo do Regimento Interno. devo eonfes
sar que, nos estrjtmtermos doan. 213, deveria apresen
tar uma justificativa para transfonnaçilo, em sesdo se
creia, da presente a!iio pC.blica, pois nos termos do pa
r6grafo óni\!o do art. 21J do Regimenta a finalidade de
veria figurar e1.pressamente. 

Ocorre, Sr. Presidente, que pela redaçlo do requeri
mento a finalidade e5t6. expressa, que~ votar, que~ apre
ciilr o requerimento conJEanEe do Item J da pauta. 

Nilo quero, e\l'idenlemente, criar uma polêmica com a 
Mc:s:a, mas peço que a Mesa reexamine. r11ce a uma reali
dade do Plen.irio, que ~ uma dificuldade de tramitaçlo 
de proposições que envolvem toda esta pauta. Ora, se es
tA eliCrilo no requerimento ... 

O SR. PRESIDISTE (lom•nto Júnior) -Senador 
Murilo Badarú, a Mesa jA catá em condições de respon
der a V. J::::x• 

O SR. Mt;RILO BADARO - Sr. Presidente, ainda 
n.lo fonnulei a qucuao de ordem. 

O SR. PRESIDE:IITE (lomanto Júnior) - Entlo eu 
pediria que V. F.x• ('I fia:ssc. 

O SR. MURILO BADARO- Entio, V. Ex• me cun· 
ceda a palavra e eu rormulan::i, nostermm do Rqimen
to. 

O SR •. PRESJDEIIoTE (Lomanto J6nior)- Tem V. 
Ex• a ralavra. • 

O SR. MURILO BABAR O -Sr. Presidente, a minha 
c:ontataçio ~ a M.'S'uinle: V. E1.• alegou. para a retirada 
do meu requerimento, o disposto no parágraro llnico do 
art. 213. Peço A Me511 atençla para o que diz o parAgraro 
único aludido. 

"A finalidade da se;.lo secreta deverA f1g11rar ex· 
preSiiamente no requerimento ... " 

Se V. Ex• ler o requerimento verificari que o autor 
pede a transf\lrmaçilo em D&llo secreta para - ai estA a 
finalidade, em seguid'• - votaçlo do requerimento n' 
HS:!. 

O SR. PRESIDE!Iri'E (lomanto J6nior)- V. Ex• jl 
c:on~luiu'? 

O SR. Mt'RU.O BADARO - Nio. Se V. Ex• me per
mitir, vou concluir. 

A panir dai, Sr. Praidente, veja o problema eomo esti 
colocado. Havia em squida um pedido de votaçlo IIIICI"e.. 

ta para a votac;io do requerimento constante do Item 3 
da paula. Perdoe-me, Ex•. estou sendo baslante expllc:i
W, cxran1ente com o objetivo de nio perturbar os traba
lhos do Senado, para que a votaçlo se processe com a 
maior rapidu. 

Portanto, Sr. Presidente, o terceiro requerimento 6 o 
de: adiamento de vow;lo. Eu queria que V. Ex• deliniue. 
entlo, se V. Ex• vai atender a ordem de entrada dos re
querimentOJ. para a partir dai eu rormular, entlo, a 
quntlo de ordem definitiva. 

O SR. PRESIDE:IITE (Lomanto J6nior) - V. Ex• jl 
retirou o requerimento de sua autoria. 

O SR. Mt;RILO BA.DARO - Retirei f..,. a infor. 
mac;ilo de V. Ex• Evidentemente, eu me permitiria rever a 
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oolicitaçlo, na medida em que V. Ex• eoclareça quall a 
decido da Meaa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomo.niO Janiorl- A dec:i!lio 
da Mesa. ~ mandar proc:cder A lei&ura do llltimo requcri
menlo, em que se pede volaçlo secreta para a malf:ria. 

O Sr. Aloyolo a.-- Pela ordem, Sr. Preoidentc. 

O SR. PRESIDI!I'iTE (Lomanto Jdniorl- Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Aloysio Cha-.... 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS - PA. Pela or
de-m.) - Sr. Presidente, para contraditar a quntlo de 
ordem, IOHIIuot do nobre Senador Murilo Badar6, 
devo dizer que a dec:isio anterior de V. Ex• 6 escorreila, 
porque o requerimento nlo pode. data ftllla- é uma Cl• 

presd.o jurídica que R' empresa, - ~ inepto, porque o 
requerimento, Sr. Presidente, nlo declara aprasamente 
o fundamenlo da reuniAo. Como iuo 6 uma norma do 
ParAa;rafo O nico, essa exigência 6 indiRpena.lvel em face 
do a.,at do arl. 213, que declara que a asilo secreta 
pode sc:r c:nnvOC"ada ex aflldD ou mediante requerimen
to. F., a seauir adU que. nesse requerimentcl, deve lisurar 
eJ~.prcssamenu: o fundamento deste pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto ldnior)- Nobre Se
nador Aloysio Chaves, i110 6 queatlo vencida, jA 6 ques
tão vencida. Sós estamo• asora na leitura da votaçllo se
m:ta. O problema da RUio 5ec:reta, a Mesa jai se deçia 
diu: o eminente Senador Murilo Badaró retirou o reque
rimento . .'\ Mes11 lk."C.itou e 6 que5tlo vencida e ala nilo 
retornarA 110 assunto. 

O Sr. Morllo Badoró- Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas, Sr. Presidente, 
cu nio alOu discutindo o requerimento de adiamento. 
V. Ex• está equivocado. Eu peço um pouco de reftedo c 
V. Ex• vai verili.-:ar que 6 um equivoco. 

O SR. PltESIDENTE(Lomanto ldniur)-Com mui· 
to p1111er. Estou .f.ranqOilo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Nlo atou discutiodo 
o requerimento de adiamento. Eu utou, Sr. PreAidente, 
refcrindoalhe a:preuamente ao requerimento .de votaçla 
secreta.. E. a eue que eu aatou me referindo. 

O SR. PltESIDE.'fi'E (Lomanto J,olniorl - E&ae j6 
nlo uistc: porque!jA foi retirado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - JA foi retiradb? 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jlniar) - li foi reli· 
rado. 

O SR. Mwlle Woró - Eu nlo reti,.i 0110. 

O SR. PRESIDENTE (LomaniO Jdnior) - O I'
SecretArio rarA I leitura do 61timo requerimento. 

O Sr. M•rllo Badanl- Sr. PI"CIIidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDEI'o'TE (Lomanto J6niorJ -Senador 
Murilo Badaró, em que pese o apreço que tenho por V. 
Ex•. se V. Ex• pede a palavn. para falar 1obre a matflria 
jA vencida nio lhe concederei a palavra. 

O Sr. M•rllo llaàrd- V. J:::x• me conceda a palavra 
pela ordem, nos tennos do Resimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badar6, pela ordem. 

O SR. Mt:RILO BADARO - Muito obripdo. 
Sr. Presidente, para aclarar definitivamente o proble

ma. Eu pedi a V. Ex• que mirUIC o requerimento de 
adiamcnrn de votaçlo, 101icitaÇio eua que eu revejo 
para que o requerimento permaneça para 1er uaminado 
pelo Plonlrio. 
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Quanto ã queatlo da votaç&G aecreta, Sr. Presidente, 
eu quero dizer a V. Ex• que face I. dcc:ido peremptória 
du M•a. nlo me çoube a mim outro caminho 11e nlo 
atende-la. Mas, vcrifand.o melhor o Jlqpmcnto, Sr. 
Presidente, eu acho que a dec:isio nlo foi Ckureta, Ura 
YHia, data •Dma-nala com relaçio a V. Ea•. para po
dir à Mesa que re<:eba um recurso para o PlcnA.rio da Qe.. 

cisilo de V. Ex• Recordo da dcc:i.silo de V. Ex•. para o Ple
nllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niot) - V. EJ.• 
queriLI dar uma explicaçilo e a Mcaa. niio ac melindra, ab
IOiutamente c:om iuo. Agora, tia resolveu manler a lU& 

decido c ni acei\ar o pedido de recuno de V. Ex• para o 
Plenário. Mas. nio retornarA. em hip6teu nenhuma. c 
nlo ilidir6. a sua decido. 

O Sr. Al07olo Qo,..- Sr. Preaidonte, peço a pala.vra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDE:IITE (Lomanto Jdnior) - Concedo 
a pulavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. pela ordem. 

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE ENTREQUE À REVISÁO DO 
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIOR· 
Mf.'NTE. 

o SR. PRESIIDE.'IITE (l.omanto Janiorl- Em face 
da retirada do requerimento, o pt6prio recurso do nobre 
Senador Murilo Badar6 fica prejudicado. 

O Sr.ltam1r Fnaeo- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela 11rdem. 

O SR. PRESIDENTE (LomaniO Jdnior)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem. 

O Slt.ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pela or
dem. Sem revisio do orador.)- Nio sei qual o requcri
mcnto que foi retirado pelo Uder do Governo e pelo 
Líder do PMDB. Foi retirado o requerimento dcJ ICM? 

O SR. PRESIDEI'o'TE (Lomanto J~nior)- Foi retira· 
do o requerimento de autoria dos doi• Lidera do PMDB 
c PDS. quanto .l urpncia. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Blttlo. Sr. Presidente, 
indagaria a V. Ex•. de acordo çom o ~ea:imento Interno, 
retirado o requerimento quanto I. ~U~~nc:ia - como V. 
Ex• estA diri1indo o Senado da Rep6blic;a - eu incJaaa· 
ria do V. Ex•, como Preaidcntl do Senado Federal, a 
quem cabe ordenor "' trabalhos nlo apenas do Plenirio, 
ma1, 10hrctudo, cm relaçilo a Ordem do Dia, o seguinte. 
sempre com muito respeito; foi rcLirada a ursertcia, rela
tivamente ao projeto em que 1e pretende a aumento de 
uma aliquota de Imposto de Circulaçlo de Mercadoria; 
quandd ~que V. F.x• pretende colucar, na Ordem do Dia, 
novamente cuc projeto'~ 

O SR. PRESIDEI'oTE (Lomanto Jdnior) - Se, efeti· 
vamente, for renovado o pedido de urpncia, n61 o colo
caremos na ICillilo em que for pedida. 

O SR. ITAMAR FRA~CO - Nlo maio nesta seulo, 
não ~ verdadc? 

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior)- Nilo maia 
nesta SCSiio. 

O SR. ITAMAR FRANCO - A1ora, apenas para 
uma indap.çlo: n61 temos uma ICIII.o convocada., aqui 
do Senado, rara as 18 horas e 30 minutos? 

O SR. PRESIDEI'oTE (Lomanto Jdnior) - Exala· 
mentc. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E outra ia 19 horB5, no 
Conaresso Nacional? 
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O SR. PRESIDENTE (1-omanto Jdnior)- Exala· 
mente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V .Ex• montcria a dec:i· 
sio da convocaçlo do Consresso Nacional? 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A aea!lio 
do Congresso Naci&Jnal jo\ estU convoca.da. 

O SR. ITAMAR FRASCO -Obrigado, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (LomaniO Jdnior)- E nós te
mos que manLer a convocação. 

O SR. ITAMAR FRANCO - ll o que ou sostaria de 
ouvir dc V. Ex• Muito obrigado. 

O Sr. Alo,.lo Cllo-- Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma questlo de ordem. 

O SR. PRESIDE!IITE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra o nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALO YSIO Clf.H'ES PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
OR.fDOR. SERÁ PIJBLICADO I'OSTl."RIOR· 
ME~·n.·. 

O SR. PRF-'IIDEI'o'TE (Lomanto lúnior)-ll claro. O 
que eu podiõ:l inronnar à Casa 6 que há uma RCRslo con
vocuda para às 18 horas e 30 minut01, do Senado Fede
ral. c uma ,,utra cnnvoc:~d;l para .1.!1 19 hora!l, do Con· 
gn."Sso ~acional. 

Qu.anto i1 decisilo, esta scri tomada exatamente na 
hora oportuna, na hora própria. no momento cm que se 
realizarA a scsslo. Eu nio puliiO me antecipar a algo que 
nio sei que vai aconta:c:r. Mas, vou aceitar o m:uno do 
eminenEe Senador Murilo Badaró, que recorre para o 
Plenário. da decisio da Mesa. 

Atendendo à 110licitaçlo do eminente Senador Murilo 
Badar6, coloco o reçuno em votaçlo simbólica. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a deci· 
silo da PresidCncia queiram permanecer ~entados. (Pau· 
5a.) 

Aprovado. 

O Sr. lta•or Frucv - Sr. Presidente, peço YCrifi· 
c:açio de votaçio .. 

O SR. PRESIDEI'oTE !LomaniO Jdnior) - Vai« 
proçeder ao pedido de verificaçio 10licitado. 

Solicito ao11 Sn. Senadora que ocupem 01 seu• lup-,.., 
O Sr. Bell<dlto Fomlro- Sr. Preoidente, peço a pala· 

vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo 
a palavra. pela ordem. ao nobre Senador Benedito Fer
rCira. 

O SR. BE.'IiEDITO FEitltEIRA (PDS- 00. Pela or
dem. Sem revisão da orllod.or .) - Sr. Presidente e Sn. Se
nadom: 

Tendo em vi1ta ter falado um tanto ou quanto afasta· 
do do microfone, eu nt.o con&CBui, talvez. por defeito au· 
ditivo pessoal, alcançar u que V. J:::x• decidia e colocava 
em volaçlo ICCI'Cta. 

o SR. PRESIDENTE (l.omanto Jdnior) - Dam 
com muito prazer, o esclarecimento a V. Ex• 

Estou colocando cm votaçlo. em face de um pedido ck 
verifK:açio, a decido da Mesa pela retirada do requeri· 
menta e o recurso do cminenLe Senaddr Murilo Badar6. 

Vamos prvc:edcr a nova votaçlo. Na forma rea:imen· 
tal, a votaçlo seri nominal. 

Como vola o Lfder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA.)- Sim. 
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· O SR. nESIDENTI (Lomanto J6nior) - Como 
vota o Llder do PMDB? 

O SR. Hlti.IO GUEIROS- (PMDB- PA)- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Como 
vota o Licler do PDT? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT - RJ) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Nlo hA 
membro do PTB .,.....te. 0• Sr1. Senadora j6 podem 
votar. (Pausa.) 

(ProcecJo.ae l votiiÇio.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Juremo - Atronoo Camar10 - Albano 
l'rano:o - Alberto Silva - Alfredo Campoa - Almir 
Pinto - Aloysio Chaves - Altevir Leal- Carlos Chia
rem - Derval de Paiva - Eneas Faria - Eunice Mic:hi
la - Gast.3o MUller - Ouilhenne Palmeira - H~lio 
Gueiror - Helvidio Nunes - Henrique SanliJJo - lris 
C~lia - Joilo Calmon -Jorge Bornhausen - Jos6 Lins 
- Lenoir Varsa5- Lourival Baptiata- Luiz Cavah:an
le- Marcelo Miranda- Milton Cabral- OctAvio 
Cardo5o - Odac:ir Soares - Roberto Campos - Ro
heno Saturnino - Saldanha Derzi. 

VOTA "NAO O SR. SENADOR: 

Murilo Badaró 

ABSTf."M-SE OE VOTAR O SR. SENADOR: 

Benedito Ferreira 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Votam 
IlM li s ... adore• e NAO I. 

Houve I abstc:nclo. 
Estã mantida a decbdi.O da Mc:IB, e ainda nlo foi com

putado o voto do eminente Senador Cid Sampaio. 
Pa55a-se l votação do requerimento. 
Oa Sr~. Senadores qut estiverem de acordo com o re

quc:rimenbJ quci111m permanecer sentadoa:. (Pausa.) 
Eltâ aprovado. 

O Sr. Morllo lladanll - Sr. Presidente, peço verifi· 
caç.lo de votos. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior)- O Sr. Se
nador Murilo Badar6 solicita verincaçlo de vot01. Peço 
am Srs. Senadores que ocupem OIRuslugares. (Pausa.) 

Como vota o Llder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVI!S- Sim. 

O SR. PRI!SIDENTE (Lomanto J6nior) - Como 
vota o Uder do PMDB? 

O SR. HI:LIO CUEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - 01 Sn. 
Senadora jli podem votar. (Pauoa.) 

(Proc:edNC A votaçio.) 

VOTAM '"SIM"' OS SRS. SENADORES: 

Aderbal Jurema - Alberto Silva - Alfredo Campoa 
- Almir Pinto - Aloysio CbaVCI - AlteVir Leal -
Carloo Clliarelli - Cid Sampaio - Derval de Paiva -
Eneas Faria - Oaa11o Maller -Guilherme Palmeio
H61io Oueii'OI - Helvldio Nunes - Henrique Santillo 
- I ris C61ia -Joio Calmon- Joqe Bornhau1011- Jo-
111: Uno - Lenoir Varpo - Lourival Baplilta - Luiz 
Cavalcante- Marcelo Minnda- Milton Cabral
Octbio Cardoso - Odac:ir Soara - Roberto Salumi
no - Saldanha Derzi 

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção ii) 

· O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Votaram 
Sim 21 Senadora. 

Nlo houve abatençlleo. 
Nlo houve-. A l'relidencia, ele acordo com o 

Rea;imento Interno. vai suspender a IMIIo por lO minu
tos. fazendo 10ar a campainha para chamada dos Sn. 
Senadores. a Jim de procedermos a nova votaçlo. 

Is .. ,..,. Àr 17 honu tl3 m/11111 ... G ..... ,..,_ 

bmtJ Àr 17 Ao,... • 26 ,.,.,, ... ) · 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Declaro 
reabena asessllo. 

Vaie proc:eder l verific:açlo de vo10110licitada pelo 
Senador M urilo Badaró. em tomo do Requerimento n• 
852. 

Solicito aos Srs. Senadores que ocupem OIIIUI lqa-
res. (Pausa.) 

Vai ... proooder A verificaçilo de VOIOI. 

Como vota o Llcler do PDS? (Pauli.) 

O SR. JOSI: UNS (PDS - CE) - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Como 
vota o Uder do PMDB? (Pausa.) 

O SR. HWO CUEIROS (PMDB - PA) - Sim. 

O SR. PRI!SIDENTE (Lomanto J6nior) - Como 
vula o Lfcler do PDT? (PaUli.) 

S. Ex• nlo alA presente. 
O. Srs. Senadores jA podem votar. (Pauli.) 

(Procede-se A voliÇão.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo 
Alberto Silva 
Almir Pinto 
Carlos Clliarelli 
Cid Sampaio 
Derval de Paiva 
Helio Oueiros 
Henrique Santillo 
JrisCelia 
Joio Calmon 
Jorse Hombau~en 
JoR Lins 
Lenoir Varaas 
Luiz Cavalcante 
MArio Maia 
Martins Filho 
Murilo Badar6 
Severo Ooma. 

VOTAM "NilO" OS SIIS. SENAOOIIES: 
Amaral Furlan 
Joio Lobo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Votuam 
'"Sim" 18 Senadora e "Nio" 2. 

Nlo houve abaten~. 
Nlo houve ,......_ Em conseqa6nc:ia, a votaçlo fica 

adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Nlo ha· 
vendo...,.. ncam c:om a vo~BG~o adiada oa itens 4, 5 e 
6, oonotituldoo do Requerimento a• 867/83 e doo Proj"' 
tos de Lei do Senado"'" 280/BO e 21/Bl,todOiem fue 
de votaçlo. 

O Sr. M..UO Badanl- Peço a palavra pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Conoodo 
a palavra, pela ordem, ao Senador Murtlo Badar6. 

Dezombro de 11183 

O SR. MUBILO BADARO (PDS - MG. Pela or
dem. Sem revido do orador.) - Sr. Praidente, apenu 
para Uma ac:larecimento. A mcsa do Senado teria por 
....., o:onvocado IOIIIo .. traordinlria para lo 18 horu 
e 30 minutos? 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - A Mesa 
ainda nlo conYOCOU. mas dtveri fazf-lo ao final data 
ICIIIo. Vou aproveitar para fazer a convocaçio qora. 

A Presidbcia convoca IICIIio ulnordinlria. a 
realizar-se hoje. ls 18 horas e 30 minutos. destinada l 
apm.iaçlo do Requerimento n• 869, de 1983, relativo l 
tnnacriçilo de mat!ria noa Anais do Senado Federal. 

O SR. MURILO BADARO - Sr. Praidente, o nd
mero do requerimento 6 867 ou 869? 

O SR. PRESIDEIIiTE (Lomanto Jdnior) - Requeri
montd n' 869. de 1983, relativo A: zranaiçlo de mat6ria 
nos Anais do Senado Federal. 

o S.. MuDo Badanl- Sr. Pmidente, pela ordem. 

O SR. PRfSIDENTE (Lomanto Jdnior) - Conocdo 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. pan uma 
questão de ordem. 

O SR. ML"RILO BADARO (PDS- MG. Para uma 
quostlo ele ordem.)- Sr. Praidente: 

Peço a V. Ex•. nos termos do Reaimento. que determi
ne a incluslo. na Ordem do Dia da ICIIIo u.traordinAria 
de hoje, do Projeto de Lei nt t29, que 0114 em dilc:uulo 
na Ordem do Dia de hoje, e do Projeto de Lei do Senado 
n' 139. de 1980. de autoria do Senador Aloysio Chaves. 
para completar a convos:açilo da Ordem do Dia. 

Quero chamar atençio da Mesa. Sr. Presidente -
10bretudo V. &•. qile 6 o Vi.:c-PrGiidente da Caaa -
para a convocaçlo de uma 1eado extraordinéria para 
um requerimento de uansc:riçlo de mat6ria nos Anais da 
Casa. Data vCnia, V. Ex• hi de. pelo men01. completar a 
Ordem do Dia c:om um ou dois projetoa em dilc:UIIIo. V. 
Ex• hi de ficar, se permanecer eua d-=cillo, c:om estigma 
nessea minutm. em que V. Ex• estA prt~idindo a Casa. Ea
lOU fazendo 11111 advenenc:ia. com todo o respeito: V. 

Ex• sabe o conceito em que n6s toc101 o temo1. e maia do 
que i.,. uhemos que V. Ex• 6 um democ::rata. Mas eu 
chamo atenção para ClliC detalhe ele natureza hist6ricai 
pode a bioarafia de V. Ex• ficar com esta marca que cer
tamente V. Ex• nio a tem. Eu acho que V. Ex• poderia 
atender a esse" requerimento. acrescentando dois proje-
101 ••• 

O Sr.~-....,- Prol01to o:ontraa am-. Sr. Prai
dente. 

O SR. MURILO BADARO- ... em dilc:ulllo, oendo 
que um, Sr. Presidente, 6 um projeto do Senador (laotlo 
Maller. da maior importinc:ia. aprovado peJa Comildo 
de Conslituiçlo 1 Justiça. e o outro do Senador Aloyaio 
Chave~, que 6 o Llder do Governo. 

e claro. Sr. Presidente. que nóssabemOI que hi empoe. 
nlw cm se colocar uma mal&ia em n:sime de urp.da. 
Mas isso nlo deve ser de molde a impedir que a Ordem 
do Dia contenha, pelo manos. maia uma mattria. 

O SR. PRI!SIDEIIiTE (Moacyr Dalla) - Senado! 
Murilo Badaró. a Prelidàlc:ia convocou a reunilo con• 

'Cientemente para atender l solic:itaçlo du Lideranças 
delta Casa. e vai manter a sua dec:ido. porque cata III
lia foi convocada apecmcamente para iuo. 1 a M.111 

atendeu, conseqaentemente. ao daejo da maioria da Ca
IB, atrav& das suu Lideranças. 

O SR. MURILO IIADAilO- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem 

O SR. PRESIDDITE (Moacyr DaDa) - Concedo a 
palavra. pela ordem. ao nobre Sr. Senador Murilo Bada-
r6. . 
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O SR. Ml!RILO IADARO (PDS- MCl. Pela or· 
dem. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente. Sn. Se
nad~res: 

V. l!x• mlo foi ao fulcro da qucst.lo. Eu nlo estou di ... 
cutind,, a quc:stilo de V. ü.• convoca.r. F.stou chamando 
a atenç.ilo para a tonvocação de ICISilo u.traordinéria 
ape-nas para um FC\IUCrimento, Sr. Presidente, de transa 
crir;ilo de mali-riu""" Anais. Veja V. Ex• que uma asio 
extrilurdinúria do Senado, ainda eliminando a c:onvo. 
caç:lo do Congresso, i= alguma coisa que tem um pouqui
nho mais de rtpeorcus5do, e V. l:::x• convoca se55lo ex
traordinãria prua um requerimento de transcriçilo de 
mat~na. l!:~ta ta quc:sti.o. Eu nlo discuto a convocaçio. 
Eu queria pedir apenas que V. Ex• atendesse ao formu
lante da que,;, tão de onh:m, para que V. Ex• faça inserir, 
n01 L"'nvoc:uçilo, mais duas mal~ria1. S6 i5SO. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto 16nior) - Senador 
M urilo Badaró, no momento da rcalizaçl.o da ICIIiO V. 
Ex• poder6 pedir a ur&Cnc:ia para indualo deua mat6ria, 
porque a sessão foi convocada por 10lic:itaçio das Lide
ranças desta <.·u&. e. naturalmente no dec:orrer desta !RII

sio. mat~rias da mais alta importAnciascrlo solidtadu 
para sua discu!illo. Ncua oportunidade V. Ex• tambán 
solicitarA ou manter6 o seu pedido. 

A Mesa decide c:onvoc:ar asculo noalcrmos rctimen
tais. 

O IR. PRESIDENTE CLomanto 16nior) - 1-1 

Disc:uuio, cm aeaundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n• 129, de 1983, de autoria do Senador 
Outi.o MUller, que obriaa os pa11111Cir01 e tripu
lanta de embarcações a t11ar c:olete salva-vidas, du
rante as lraves&ill nuviais ou lac:uatres. tendo 

PARECERES. 10b n .. 854 o 855. de 1983. du 
Comissões: 

- .. c..d .... aJ'-., pela conatitucionali
dadc c juridicidadc e. no ml:rito, favor.t.vel. c:om 
voto vencido do Senador Helvldio Nuneli c 
-•~.~.-..o ... J'MU. 

-· ravur6vel. 

A matl:ria cun!iiO~ da Ordom do Dia da 1eulo ordi
n6ria de 7 do corrente. quando roi aprovada cm primeiro 
turno. 

Sobre a mesa, Subatitutivo que a6 lido pelo Sr. 1•
Secretârio. 

e lido o ... ~inle 

EMENDA N• I( .......... ) 

(SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei do Senado nt 129. do 1983. 
Dõ-se a ~e~uinte redaçlo ao Projeto: 

''Obrip 11 emba~es que 11 cleatinam ao 
Uanaporte Duvial ou lacustre de pt111apiros a ap~ 
rem em 1oad "Yisl:ve1, de fkil ac:e110 e pr6mmo doi 
puiiiiiCiroo otripulantea. CXJielcl oaJ .. vida .. em mi' 
mero auperior a sua lotacio mú.ima: e di outra 
providlnc:ias. •• 

O CCJIIIRIICI Nac:ioaal docrcta: 

Art. 1• As embarcacan que 11 datinam ao tran• 
porte Ruvial ou IOCUJire do paaaseirao ficam abripdoo 
1 exporem om local .Uivei. do llcil ... oo e pr61imo doi 
puiiJCirOI e tripulantea. aDietei •lv.vidu, cuja uti6· 
'Z~o tenha lido oprovada pela 111toridado ..,_...,te. 
em ndmero aupcrior a ma capacidade mllima. Incluindo 
viiQ011too o -ai de bordo. 

An. 2t A infraçlo ao dilpolto nata lei Implica om 
crime de poriclitaçlo da vida o da odde, nao la-11101 do 
on. 132 do C6cli110 Penal. oom projuCm iaoloda ou cumu
lativamente. nos &ermos previslol a n:a:ulameniGI, dM 
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aesuinta llftÇÕCI administrutivu: 
I - advcrlência: 
11 - multa, a III' fixada em fCiulamento; 
111 - apreendo da omban:açlo: 
IV- auspenslo. impedimento ou intcrdiçio tampo

réria ou definitiva: 
V - denegação. CIUIIaçiio ou cancelamento de fCiiatro 

ou lic:cnc:iamcnto: 
VI - intcrVC"ndo. 
Art. .J• O Poder Executivo rea;ulamentarê cata lei. 

no prail:o de 120 (~Znto e vinte) dias c:anladoa da data de 
sua puhlicaçilo. 

A.rt. 4• Esta Lei cntr11. em viBOr na data de sua publi
cação. 

Art. S• Revogam-se as dispoliçõca em eontririo. 

ViliB a presente emenda conferir U autoridades com
petentes maior poder de filu:alizaçlo 10bre aa medida 
c:onauh5tandadu no Substitutivo em tela, com intuito de 
dc•lar o Oovemo de um instrumento mais elic:u. no cum
primento de sua!l diapo1içltrs. 

Sala du Sosslla. 30 de novembro do 1983. - Gootlo 
MU.. 

O SR. PRI!SIDENTE (Lomanto 16nior) - Em dis
CUIIIo o projeto e o 111hstitutivo de plenário, cm sesundo 
turno. (Pausa.) 

Nlo hawndo quem quein dill:uti-los, declaro-a en
cerrada. 

Encerrada a disc:UISiio, a mattria ir6 as comiuões 
competcnta, em virtude do rec:ebimento de subltitutivo 
em plon6rio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto 16nior) - .._ lt 

Disc:uuio. em primeiro turno. do Projeto de Lei 
do Senado n• I 39. do 1980. do autoria do Son .. or 
Aloysio Claves. que di nova redaçlo ao an. 836. 
do Decreto-lei nt 5.452. do 1• do maio do 1983-
Conoolidaçlo d• Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES. sob n .. 1(il o 768. do 1983, du 
Comissões: 

- .. ea .. lbd ........ favorivel. nos ..... 
mo• de Substitutivo que of'erec:e, e 

- .. J:.oa111ocio lladal, favorivolao Subltitutivo 
da Comillio de Constituiçlo c Justiça, com Sube
menda que apresenta. 

Em diocusaão o projeto. (PaUlO.) 
Nio havendo quem queira diiCIIt~lo. declaro-a encer

rada. 
A votaçlo fica adiada por falll de -· 

O IR. PRESIDINn: (Lomanto 16nior) - 1._ t: 

MAtlRIA A Sl!ll DECLARADA PREJUDI
CADA 

Projeto elo Raoluçio nt 117. elo 1913 (apraenll· 
do pela Comiuão de Canotituiçio o Justiça aomo 
CXJnchalo do oou Panaor n•I.OIO. elo 1913). que IIII

·pende a .....,ç~o do an. 5t da Lei Muni:ipola• 253, 
do 2 de dezembro do 1977, do Muaiclpio de Popul~ 
na. Ealldo do Sio Jfaulo. 

Noo tonnos do an. 369. •• do Rcsimento lnlmlo, a 
Preoidhcio declara pnjudicado o Projeto de Roooluçlo 
nt117.de 1983.umawzqueareoolu;loa•l66;de 1983, 
promulsada.., 5 do maio do oornmto ano, veraa mlltrla 
idl:ntica. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto 16nior)-Estl
Ioda a mltdria oottii8DII da Ordem do Dia. (Piuaa.) 

Fica. 1111 virtudo da falta de-para votaGio. p• 
judicado o Roquerimonto .. rn, Belo ao Elpodiente. elo 
urpja par~ o Projoto do R-lu;io n• 123, da 1983. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - HA ora· 
dora iniCrilOs. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Derval de Paiva, 
por 0011lo do Senador H61io Gueiroo. 

O SR. DERVAI. DE PAIVA PRONUNC1A 
DISCURSO Ql'E. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBI.ICADO POSTERIOR· 
MENTE 

O SR. PRESID!!NTE (1\lmir Pinto)- Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Oastio MiUIIcr. 

O SR. GASTlO MOLLER IPMDB- MT. PrOnun
cia o le{!Uintc diau:urso.)- Sr. Presidente, Sn. Senado
ra: 

Tive o prazcr de receber uma c6pia do ""Documento. 
O Clube do Eni!Oftharia o a Crioo Brasileira: Mudaru;aa 
NCCCM6.rias". 

Como alirma o Sr. Presidente do Cube de Engenharia 
Dr. Matheus Schnaidcr, o ""docummto citado 6I'Ciulll
do de amplo debate entre 01 ConliCiheiros do Clube de 
f.naenharia e define o polic:ionamento do mamo diante 
da atual crise bg~aileira". 

Com a autoridade de mail de cem ano1 de trabalho cm 
defaa d01 interases nacionais o Clube de. Enpharia 
"manifesta a sua inconronnidade com a sicuaçlo atual 
do 'Pala c defende o seu dircilo de construir na formu
lado c implantaçio de diretrizea capazea de superar o 
quadro recessivo que aftip o Pafs e o nouo povo". 

Divide-se em vArios itena o Documento. ou aeja: 
1• O sistema produtivo e a ena:enharia nacional; 2' 

politica ec:on6mico-financ:eira e de desenvolvimento: Jt 
polltia~ salarial e trabalhista: 4t partic:ipaçio do Eatado 
na economia: ~· panicipaçlo e democracia e conclui 111-

aim o manifesto li Naçlo: ••e. indispcnshvel o restabeleci
mento de elcicies diretas em todos 01 nlveis- do1 Pre
reitos dilA Capitais e dOI Munic:l'pios., ditos de aes:urança 
~ac:ional, ao Presidente da Repf:lblica - c:omo forma de 
iarantir, ao próximo Governo, condiçl»ei de leaitimida
lle para promover a &uperaçio da c:riae atual". 

"Confiamos que. atravb da dcmcx:racia. o povo brasi
leiro innuiri no sentido de que a ~açlo. aoberanamentc, 
penosa usar \odu usua& potenc:ialidada p11.ra aseaurar 
ao Pafs o desenvolvimento econômico eom justiça 10-

cial." 
leio, Sr. Presidente e Sra. Senadores. o rererido e c:ita

do documento do Clube de Enscnharia. primeiro para 
que conste dos Anais desta Casa ~~~~e hist6ric:o documen
to, e, em scaundo luaar, pela oportunidade hlbil de 
divulp·lo. 

O CLUBE DE "ENGENHARIA E li. CRISE 
BRASILEIRA: MUDANÇAS NECESSÁRIAS 

O Clube de Enpnharia, com aua "'""""dai de maia do 
100 anoo de atuoçlo 1111 dofaa do 1111ndoa ..... nacio
nais. manif'ata a sua inconlbrmldade com a lituaç:lo 
aluai do Pala o defendo o .... direito de contribuir .. ror
mulaçio o implan18çlo de dlnllriza .. .,.,.. elo .,peroro 
quadro rea:~~ivo que aftiJD o Pafs e o noa10 povo. 

No 01on:fcio doaiC elo .. r, proclama o manifeol8 l 
Naçio: 

1-0-I'IWotMoa~,..._, 
A orilo alUai nio teve.,. oripm no ailtcma produti

vo, q,. 10111pre -miou i altura da demanda, ovllllldo 
-quDIIriol -'l&nlcoo, devido • ..,._. do ollorta. 

O aia-a produtivo induatrlal ou 11rlcok, privado ou 
11118181, "'aiiiOU obru. alindou ao mon:odo lntomo e 
produziu .....rentes exportivelo, dul'lllllo o perfodo do 
muimo cnoc:imonto da IICOIICIIDil. 10b Dlwl toJorivol elo 
inDaçlo e nmUJteroçio •larial creoeenll. 

A orilo onpndmu-• no "''imo outaridrlo, pollibDi-
18ndo ao lliltcma elo podor privi1qpar priaclpalmoato 
JI'UPOI ftnancrdi'DI e iloladam•te .. umir. ean cxmallta 
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A. Naçlo. decisões sobre a conwnienda e as prioridac:la a 
serem adolBdas. 

Urse agora evitar uma dcterioraGio do Dtema produ
tivo, apoiando-o atravh de uma polftica &lobal em con
IOnância com os rea.is interessada aociedadc brasileira. 

O ataque indisçriminado ls obras. em cujo processo 
deci!16rio de reali~.aÇio a nossa enpnharia ficou l parte, 
vem atinaindo a ENGENHARIA NACIONAL. 

O delatlmulo A. pesqui5a subutiliza cientistas de reno
me internacional e dc:iu ocioiOS equipamentos de aho 
valor, contribuindo para enfraquecer ln&tituições de re
conhecida competCncia. O Pais. para ter con1truldo, ui· 
p continuidade de obras e de pesquiaas efedvamente ne· 
cessárias e 10cialmente prioritária. 

A politica recessiva vem contribuindo para o enfra
quecimento prosreuivo das empresu nacionais de enge
nharia nos setores de consultoria e projctos, montagem e 
construção, através do desemprego crcacente de seu pes-
101.1 e da 11111 descapitalização. a nfvcia intoleriveiL 

Somente na irea de engenharia industrial e aonstnlçlo 
pr111da, ocorreu uma reduçio, entre outubro de 82 e 
111011o do 83, do 53.000 emproaos. conformo po!lquioa 
realizada pela ABEMI entro 62 emp10111. 

Tendo em vista o cariter estntigico de•a• empresas 
rec:lamamos uma politica j•ta para 01 divenoa lltorea 
da engenharia. visando: reserva de mercado que começa 
com a contrata;lo, pelo Estado, IÓmente de empraa1 
nacionais. respeitada a legislaçlo viscnte; pagamento 
pontual dos servioo• realizados; participaçio direta em 
novos planejamentolaetoriais: contrataçlo de projetas e 
obras nas Arcas prioritArlaa: proibiçio da compra de 
'"pacotes"; estimulo concreto, econômico e financeiro, I 
exporlaçlo de serviços de qenharia: daenvolvimenlo 
da tecnolqpa. 

O Pafs precisarA. na rei.omada do desenvolvimento, de 
estruturas de engenharia e de pesqui&a capazes de enfren-· 
lar os desafios ttcnicos para continuar avançando na 
conquill.a de sua autonomia tecnológica. 
2- Pultloal'.caa6mloo-Fiuaoeh o .. .,_,........., 

A politica econõmico-financeira do Gowrno tem se 
ratringido apenas ao papmento da divida externa. de 
modo indi~eriminado. 

Grande pule dessa divida elterna oria,inou-se da que
da do pro~;o do noiSOs produtos do exportação oo merca
do internacional, do aumento dos juros no• men:ad01 fi
nanceiro~ externos. de alias no preço elo petróleo. no 
próprio proco110 do rola1an da divida o pa aplicaçlo do 
recur101 em obras não planejad• adequadamente. 

A dfvida interna expandiu·IC com o lançamento desor
denado de tltulosgovernamentail, destinadoaasuaiiDtar 
o diriCit p6bHoo. loto dollqrou um pr00011o do olovaçilo 
incontrollvol das taxas do juroo, acelerou a inllaçlo ol• 
VOU O Pafl l •tagnação. . 

2 indispcndwl ntom.u o cruc:imento econômico, 
buiCIIIIdo: o uoo intelllivo do miio-do-obn; a atividade 
pleoa do parque induolrial; a produçlo do alimontoo; a 
exploraçlo de 1\01101 rec:un01 miDeraia c encra'ticos; o 
incentivo l paquila; a criaçio do lllenoloaiu pr6priao o, 
orn capocial, a melhoria da qualidade ciO vida da popu
laçio, proporcioaando-lho oduc:açio, oa6de, habita;lo, 
aaneam111to billico e prcaervac;io do meio ambiente. 

A catencla atualoó podori 101' ouporada quando o Pafl 
coniCiuir par riquezas itravú da inobilizaçlo de leU 

potencial produtivo o do tra .. lho do todoo, o para isso 
01 invalimentoa nio podem III' reduzidos. 

. 2 uqente que lll'lltallre • conrWIÇ8 D8 dcmocrada e 
DO planejamento, com os melhores ln~trumentos para 
def'mir rumos o coordenar rtlli:llnOI, vilando otimizar .. 
oultad01. 

2 inadiável 1 ptltlca do um plan~amento domocrit~ 
co, oom oonsuka o 11111plo conhoclmonto da Niçlo. 

Aa diiCUIIÕel do rat0801:iaçio da illvlda nterna coin 1 
comunidade ftnancei.ra.. co-reapondvel pelo DOIID mdi-
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vidamento. devem buiCIIr a praervaçlo da soberania na
cional, o alivio das tensões sociais internas. a eliminaçlo 
do desempreso e o retorno aos parAmetros econômicos 
de renda e produçio que j6. havia mos alinsido. Isto im· 
plica QUI Cllla reneaociaçio contemple talas de juros 
mais baixos e dilataçlo dos prBZOI de carincia e de 
amoniz:açio. 

S. indit~pensiivel controlar o dénc:it público, alravh de 
um orçamento 11nico, discutido e decidido pelo Congres
so NacionaL no qual os111bsfdi01 nece~sArios para a cor
reçio de desequillbriosmtrinjam-se a uma partela justa 
dest.e orc;amenlo. 

e preciiO descentralizar os tributos. atrav& de uma re
forma fi&eal que devolva 01 recursos próprios aos Mu· 
nicfpios e aos Estados. Esta reforma deverâ,tambE:m, re
distribuir a carga fi5Cal, concentrando-a mais sobre 01 
ganhos de capital oriundos de aplicações ola-produtivas 
e aobre os contribuinte~~ de maior renda, e6minanda as 
lribul05 indiretos aobre 011 alimen101 e bena de consumo 
popular. 

3- PuBlico Salarial o Tra._ • ., .. 
Não é admissivel concentrar apenas n01 usalariadns 

os sacrificios do combate l inflaçio e do pq8mento das 
dividas do Pals, castigando-os tambE:m com o daempre-
go e a miHria. . 

A 10luçlo dOI problemas oconclmicoo devo rauiiBr 
numa distribuiçlo da renda mais justa e, IBmbbn,sustar 
a erosão do poder aquisitivo das cllllllltnbalhadoras. 

Que aejam fortalecidos 01 sindicatos, desvinculando
os da tutela do Minist6rio do Trabalho, e aperfeiçoada a 
lei de ...... 

4- Parddpacio .. lotado aa r-.1a 
A aodcdade "deseja que. sob ICU controle, haja a parti

clpaçio do !!atado na economia. Contudo, 6 necellirio 
filar democratiçamente oa objetivos dessa atuaçlo e de
linear as politicas que a atividade atatal deveri ~es:uir. 
Ali empresas Clilatais deverão atuar ~e~uindo a legislaçlo 
estabelecida para as empresu privadas, em todos os 
campos, do tributAria e comen:ialao social e trabalhista. 

Nellla tomada de rum01. defendemos contra seua 
qri5SOI"C.III e tambbn contra os desmandos do Estado. as 
empresas de economia mista e os banc01 alatais. que 
promoveram a particlpaçio brasileira em setores onde a 
dimensão do rilc:o ou a carência de recursos financeiros 
nlo davam lusar l atuaçJo do tetor privado nacional. 
Reclamamostamb6m nlveil adequados de tarifas. a pre
servaçio da capacidade de inYCitimentos e a liberdade 
pan a aplicaçio do IOCUriOI &eradoo polu ompmas do 
economia milla, tendo como controle o Poder Lea:islali-
vo. 

As despesu com entidades oriundas de repartiçõa 
pllblicas. que embQra denominadas empreus e fun
daçi!a devem pertencer l admlnistraçlo dint1 do Eata
do, não podem aer uaada como padrlo para medir a er ... 
cilncia da atividade estatal pois. na verdade. se consti
tuem em obripções que o Estado deve ler com a socie
dade. 

5-Pallldpaclo a .,., ....... 
O momento convoca todos os brasileiros l retomada 

do dilloso nacional em todos o• nfwia para que traba
lhadores, empredrios. funcionArias e todo o povo te
nham seus principais anllios atendidos. O momento 
convoca-nos para um debate onde sejam atabelecidos. 
conjuntamente. 01 novos c:amlnhoa que a Na;lo deverá 
tomar, no limiar do liculo XXI. 

2 nocouiria a convocaçlo do uma Aasombl6ia Naoio
nal Collltituinte. livremente eleita, para que uma nova 
Catta Maana. amplamente debatida atenda aos nela-
moa de toda a aociedade. · 

I! lndioponsivcl o ratabolocimonto do ololçõca dii'Ciao 
an tpdol 01 alwio, - dOI Prefeito• das Capital& o doa 
Municfpioa. dit01 de ~egurança nacional, ao Prelldente 
da Rapolblica, - como forma do prantir, ao pnlllimo 
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Governo. condições de legitimidade para promover a su
peraçlo da crise atual. 

Confiamos que, alravé!l da democraciil. o povo brasi· 
leir'o inRuirâ no sentido de que a ~ado. soberanamente, 
pos58 usar toda1 u suas potencialidadCR para asseiurar 
ao Pafll o desenvolvimento econõmico com justiça 10eial. 

Era o que linha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem~) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto 1-Conc:odo 1 pa· 
lavra ao nobre Senador Heh.·Idio ~unes. 

O SR. HEL VIDIO NUSES (PDS- PI. Pronuncia o 
squinte di~~eurso.)- Sr. Presidente e Sn. Senadores: 

V ;\rios programas montados pelo Guvemo federal vi
sam a dar aYistência direta As necessidades mais urgen
tes do Nordeste. P. dL"nlre essas n~uidades hã que atri
buir prioridade aquelas ligadas à oferta de 6gua para a 
implantaç3u do projeto de irri1açio. 

O denominado projeto Sertanejo ~ um daqueles que 
desde a criaçiio de~penaram o interesse e ganharam a 
confiança doa pequenoH agricultores do Pia ui. sobretudo 
a partir do inslanle em que, revi!i.IOfi os crit!rio1 de aten
dimento, praticamente a admissão de pretendentes r~~:ou 
circunscrita aos que e1ploram. diretamentc, pequenu 
6rea.• de terra naquele Estado. 

Certo i: que implantado o Sertanejo no Piau(, atrav6s 
de núdeos que cobrem quase toda a geografia estadual, 
constitufdos os corpos tb:nico e de apoio, fix.ados juro1 
m6dicos e razoável prazo de cari:ncia para as operaQaes. 
grande foi o n6mero dos que, munid01 de pequeno• pro
jetas. habilitaram« aos recursos. 

As transferi:ncias necessirias l agilização do Projeto 
Sertanejo. por&n, que deveriam ser repassadaH por inter
m6dio das ag&nciu bancárias, at~ o momento nio o fo
ram. Em decorrincia, OJ pedidos de finanL;amenlo eRIJo 
correndo si:rins riscos de fru5tra~àu. 

Ora, conhecidas as possibilidades do Piauf no campo 
da irripçio, quer com a ulilil.llliào dos mananciais de su
perflc:ic: cxi•entes, quer por intmnf:dio do lençolsubter
rAnen, qur 6 um do11 maiores do mundo, sem falar na 
qualidade dBI lrrras e da luminosidade durante todo o 
ano, não se compreende o desinterDiiSC do5 6rsãos píibli
cos federais em fomentar uma atividadc que propiLian\ 
resultados positivo5, respostas proni:J.S e reprodutivu 
aos investiment01, ou forem re11lizados. 

lnfeli7.mente. em regra geral, aos projetas elaborados 
para o ~orde~te o Governo federal não vem transferin
do 01 recursos impre5Cindlveis l uecuçio. Os projetas. 
numericamente, são muitos: a qualidade, pelo que aei, 
1116 conforme as peculiaridades regionais. O que se pode 
afirmar, 11111 receio de qualquer parcela de erro, todavia, 
6 que a11 verbas aovemamentais nlo chegam ao destino. 
01 recuraos que deveriam implementu 01 prog,ramas nlo 
saem da e&IB du bou intençiies. 

Cito. dentre muitos que poderia faz6.1o, apenas um 
aomplo. A Sa:rotaria do Asricultura do Piau~ na con
formidade do Proarama de Apoio ao Pequeno Produtor 
Runol do Notdosto, ondorcçou l autoridade compolllnto 
projeto dellinado l implanlaçlo de sistemas de e~plo
raçio em propriedapesiiJifc.olu no semi-árido piauien-
11, orçado em dois bilhõel e cinqUenta milhões de cruzei
roa, oriundos do fiNSOClAL - Fundo de lnwatimen· 
lo Social, objetivando ao atendimento de quinhentas e 
dez poquonu propriodadoo, atravá do lOis n6clooo do 
Projeto Senanejo, com beneflcloa direta& a quatorze mu
niclpioo, com a 6rea total do 35.590 quiklmotr01 quadra
dOJoaplicaçio doCrS 1.124.410.000.00 do nnanciomon
to o CrS 925.590.1100.00 a fundo perdido. 

A Pro&nomaçlo, que_, cumprida poloooous n6clooo 
do Projeto Senanejo. compreende 01 muaicfpios de Jai· 
c6o, Simi!a, Padre Marcoo, São MiSUol do Tapuia, Pi
menteiru, Paulistana. Picoa, Bocaina, FranciiCO Sani.OI, 
ltain6polis, Mon1011hor Hip66to, Santo Antonio do Lio
bea, Caotolo do Piaulo Sio Joio da Serra. 
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Pois bem. aprovado pela Superintendincla do Desen
volvimento do Nordoote ....: SUDENE, o pedido do Sc
cn:tárin de AgriCLJiiUTB do Piaut foi enviado ao Banco 
Nu.::ional de DcaenvolvimiCIIto Econõmico e Social
BNDES. Claro que. )llravéa de reiterad01 oontactos, o 
Governo do Piaultcm reclamado prioridade pano aten
dimento do pleito da Secretaria de Asriadtura. 

Hoje, da Tribuna elo Senado Federal, no .... oleio de 
representação que me cabe, tambbn, desejo pKtticipar 
do pleito do meu Estado. E o filço diriJiindo apelo ao Dr. 
Rubem de Freilas Navais. direl.or da lrea de Projetas 
IV. no BNDES. no sentido de que conceda uratncia
ursentl'ssima ao u.11.rne da iust.a e atual rei"Yindicaçio do 
Pia ui. 

Ap61 e:inoo anos coaleÇutivca de seca e na e1pccta.l.iva 
de maia dois anoa de car6ncia de chuvas. mais do que 
sinple& moei idas·palletivu deverão ,,. adotadas pelo Po· 
der Pllblico filderal, por interm6dio de ICUI inr.trummtos 
operativos. de açtlclt~o ~Utido de of'erecer comhate efi
caz il calamidade. ! 111111 19111br1 de qualquer dúvida 
avulta, don&re as providencias Jndilpensiveis A. convivlu
cia e super&çlo do Oagclo, a produçlo de alimen101 a 
que se propõe o siatema de uploraçio em propriodadcl 
111rfcolas no scmi-Arido piauicnsc. 

Dar a justiça de pedido do Piluf e o tamanho da r• 
po111abilidade quo foi oonliada l decido do BNDES. 

Era o que tinha a dizer, Sr. ,.._idente. (Muito bem!) 

O SJI. PRESIDEIIo&E (Aimir Pinto) -Concedo a pa-
lavra ao nobre Sr. Senador Lomanto Jllnior. · 

O SR. LOMANTO JCJNJOR (PDS- BA. Pronuncia 
o RJUintc dilc:uno.) - Sr. Presidente e Sra. Senadora: 

Transcortw na. Ba.hia o cinqkntenlrio da l"uadaçlo 
da primeira unidade rotAria. que aconteceu 801 18 de r .. 
vcroiro de 1933. 

Aproveito a oportunidade para. como velho rotaria· 
no. congraçar-mc ls fe&la.s que se comemoram em meu 
estado como tambán tec:er comauJ.rioiiObre at&uns dit
cursos pronunciado• por eminentes rotarian01 da Bahia 
e o pronunciamento do eminente Ministro Hélio Bel
trão, convidado csreciaJ para pronunciar I conferincia 
na grande efeméride. o ideal de ~ertir e o companheiris
mo i' o lema do Rotary an meio a um mundo que precisa 
a cada in5tante dessas afirmações constantes para que to
dos os homens11intam e vivam que 10mo1 filhos de Deu L 

O Rota.ry. Sr. Pre&identc. foi criado para ser em todos 
01 pa.f1e1 ROR quais estio ou virlo a inatalar SCUI chlbes, 
um instrumeniO de coopcraçio, de sedimcntaçlo de ami· 
r.ades entre os componentes de seu corpo 1ocial, de con
graÇII.mento das respectivas famAias, e de vigilincia e co
labC'ração para que a5 clo)munidades em que estio inscri· 
du pUISBm equacionar c otijctiVJr 11 soluções neces
sd.rias para 05 problema• que as afliaem. Tem como cha-
11111. a aquecer os corações dos que o inlclram o sub6me 
ideal de &ervir. 

O limplc1 destaque deuc upccto ji sinaulariza a enti
dade. no quadro de uma Sociedade Muadial, hoje com
primida, como IHbrmos. entre a crise econ6mica que a 
todos atinge c oprime, e o caollm.;, c a violi:ncia difu1a 
que i: uma CODMKJdàtcia c cm certo sentido uma respo&ta 
- impr6pria c inlltil, reconhe;am01 - que alguns acto· 
res d•a mesma aocicdade proa.aram dar I. qraslo 
continua que recebem dos fatos. 

Para o Rotary, a humanidade não estA compartimen
ta6zada cm I '• 2t ou J9 mundo. Mu, 6 iDtesrado. com 
buc nos mllltiplos paracs cm que funcionam MUI nlldeos 
de atividade, por uma s6 coletividade uniYenal de c:ida
dlos atentos à exidencia d01 problens que levam As 
dissonç&s o 101 meios do cvitl-los. Seu objctivo ítldmo 
•cria. poia, reeonduzir 01 hom1111 l plenitude da con
diçio humana. 

O Rotary não 10 preocupa com a construçlo de •dei 
monumentais, nem imprt~~lionar llOI que com ele convi
vem, pelo fausto de um cerimonial. A.o contrlriD, 11 rcu· 
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niõcs rotArias são simpl01 e in(ormai• c valem, u.clusivã. 
mente, pela atitude mental do• que dela participam e 
pelo tipo ele linguagem e de d&ilogo que ensejam. Tudo 
em ambiente de respeito b diferentes confill6cl reli&io-
1811 d01 participantc5 c de rc1peito, tambim, pelo Pafs em 
que está instalado suas instituições e seus simboloa. 

Nunca H teve conhccimenlo, Sr. Praidente, neste 
quase um léculo de sua n.isti:ncia, que o Rutary Interna
cional, atra~a de qualquer de suallscçCie!ll, tenha alimen
tado cri!ICS pollticas, tenha participado de aolpeadc &ta· 
do, ou h lUa aido coniw=nte ou inspirador de a toa tcrroris-
181. Sua face, em todos os palscs. 6 de um arimio de ho· 
mcns de~ejotos de ~em, de proaresso e de Justiça Soo 
cial,grêmio que, ao reunir-te. dá corpo ao que os rota· 
ria.nos chamam de C.. da~ O. membros desse 
clube: s .. Gaerll evitam entre si os tratamentoa cerimo
niosos e são, apenas, un• para o• outros, C•,..allebw. 

t por IIICS mot.ivos. Sr. Presidente, alml de mui toa 
outros que eu nio teria tempo de enumerar nCIIIte in!llan
te.. que con1idero honrOA e dianifiCadora para uma IO· 

ciedade a cxistlncia, nela, de uma aeçio do Rotary Club 
Internacional. 

A primeira iniciativa com viltas l fundaçio do llotary 
Club da Bahia o<arrou cm 1927, dela participando o pr6-
prio Governador do Estado, cnlio. o saudoso Francisco 
Marques de Góis Calmon. Com o qnYBmento IUbse
qUcnte da situaçio econõmica do Brasil e do mundo -
culminada na c:riac de 1929- a idtia 1Ó •ia retornada 
cm 1933, atravil de patõa promovidas cm Salvador 
pelo comiiiArio especial do Rotary Internacional, Jim 
Roth. 

A reunilo que marcou. hisroricamentc. a fundaçlo do 
Rotary baiano, teve llll!at no Clube EutOtpe, t Avenida1 
de Setembro, a 18 de fevereiro de 1933. Os cstatul01 c o 
nsimento interno foram aprovadoaa 21 de fevereiro. A 
23 de fevereiro - data que coincidia com o aniversArio 
do Rotary Internacional- em scsslo realizada no Hotel 
Meridional sob a pmidatu:ia do lim Roth foi empo11ado 
o Conselho Diretor, da scuio rec&n .. fundada., que fiCou 
aMim constitufda: 

Pamphilo de Carvalho. Vice-Presidentc- Medciro1 
Neto, Secrctilrio - Alo15io de Carvalho Filho, Sub
Secretário - Edsard Ben~abath, Te50un:iro - Raul 
Scmicll, Dirctor de PrUI.ocolo- João Montenegro. V o
III - Joio Marques doo Reio. Completaram o quadro 
de aácio5 rundadorca: Anisio Mai!iora, Artur de Morail, 
Aususco Valente, Bernardino Madureira de Pinho, C~-
5ar Sampaio Biuencoun, Eduardo de Morais. Epirãnio 
de Souza. Geurp Dillinsham, Jaime Rci5, Jayme Tava· 
rei, Joio Ruiz da Gamhoo. Joilo Sales Muniz. Joaquhn 
I11Acio Tosta Filho. Joaquim Martaailo Gesteira, JoR 
MaRI('I Cabral, JoK Vita, Manod Cintra Mon1eiro, Ma
nuel Pedreira, Mârio Ferreira Barbosa, Os.waldo Silva e 
Viriato Bittencourt Leite. 

O Rotary Club, cujo a.niven6rio auinalamos, aJncor
n:u para a implantaçlo de outros Rotary Clubs em Sal
vador, Aracaju, Cathoeira-5io F61ix, Sanco Amaro, Je-
quit, Alasoinhar. e virias outras cidades. Forneceu, ain
da. os seguintes Governadora do Rota.ry Intemaclonal: 
Arlindo Luz, Álvaro Aususto da SiiYB, Arquimedes Jlc.. 
reira Ouimarie1, Barachisio Lisboa, Aristida Novis Fi
lho. Jorp Novis, RL"IIato Bilo Cerqueira e, atualmente, 
Manuel Suan:z Meizen. 

NesiC meio ai:culo de proftL-ua aiatencia, o Rotary 
Cluh tem cumprido na Bahia. C~templa.rmente, a miaão 
de pa1. e de trabalho que marca. cm qualquer parte do 
mundo, a prncnça da açio rotariana. Velho membro da 
ramDia rotariana. presto neste inltanta minha bomena
pm A memória. d01saudoms batalhadores que mantiw
rama vitalidade des11 primeira seçlo do Rotary in~tala
da na Bahia.." ncuc meio aiculo que ora IC completa, e 
aalldo 01 companheiro~ que hoje li estio, uaeaurando 
sua permanencia aloriou no ccni.rio baiano. 
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Nu comemorações cinqUentenArias, Dr. Joio Carlos. 
Teles, Presidente do a.., a ... da BahiL pronunciou, 
usando linauusem ubjetin e coloquial - llpiça da. ora
tória ouvida nu n:unilM:s rolária5- saudando o convi
dada ilu5trc que 16. compam."CJ"a para mmpartilhar com 
05 da ça"'a· o momento de jllhilo que, entilo IC estava ali 
vivendo. 

ERM convidado iluslre, Sr. Presidente, foi o Sr. Minis
tro H~lio Beltrão, um dos homen5 mais IC.çidos dcsle 
Pais que, !ICm ara5lar-se do tema ligado ao momento e à 
cin:unstainC"ia. tran11mitiu atrav~11 de uma peça oratória 
con5truida Ç\Jm cquilfbrio, densidade e clq:ãncia, uma 
d~~~~o mclhnre"i lic;lk."'i de bra"iilidade e de sabedoria huma
na de que tenho conhecimento. ouvidll5 no Pai1, nos 61ti· 
mm.temp01. 

Nikl cederei ao impulso de militurar a totalidade doa 
CX'nccitos emilido5 nem disçur1o mcmor6vd, III consi
derac;ões deste meu modesto pronunciamento. Mali, que
ro chamar stenç.iio para alguma coisa. do muiLo que ele 
di5SC nn ociUiiiio. 

Como, por exemplo, a observsçào que lu. de que ""um 
pa.l5 cm que há tanta coisa por razcr não pode ficar para
li~ado li e5pcra. de que !ii resolva o problema. de suas con
tas e1ttern1111. Sem subatima.r apavidade dc:sle problema 
- acr15C111lOU - cstam01 o:rto1 de que ele se hi de re
solver, não só porque o Bruil ~um Pai• gritantemente 
villvel. C'Umo porque o equacionamento da divida int• 
res5a ê própria atabilidade do sis\Cma politico e finan
ceiro interna.cional, dentro do quadro traçado na ONU, 
com extrema felicidade. pelo Presidente Fiauciredo. O 
Brasil vai continuar a crc&CCr. porque esta~ a sua vo
cac;io C I ftQISa obrigaçi.o"'. 

Outi'OII pont05 magistralmente abordados pelo Mini•· 
tro Bdtriio (ora.m a necmid1ldc de um programa viaoro
IO de combate ao dcsperdlcio e a urp.ncia de promover
mUII a dL"SL-entralizaçlo administrativa. 

f: realmente alarmante- diue o Mini1tro Beltrio
a taxu de despcrdfcio embutida cm nosso !iistema econó· 
mioo e adminislrativo. o que: "iC torna apccialmcnte visf· 
vel na mulliplicac;ilo e 1uperpmdç.ilio de nos5115 cstrutura5 
burocri.ti~ali, na. 11unluo5idadc de nossos cdiRcioa pllbli· 
co5 e nu tendCncia li. reali1.açilo de empreendimentos 
adi6vci5 ou nilo C55Cnciais. O desperdfcio - que rara
mente~ praticado pelos pal!i.cs rieo5 - conslitui entre 
nó1, ironicamente um11 das mui ores fonte5 de innaçiu e 
de atlllliO. A hora do criRc- I"Qiialtuu. finalizando cua. 
obJiervaçio, u Minislr,, Beltrilo- ""é u hura da rcde!ICO· 

hcrta do Cf.Sencial, du maia simpln, do mais urgente e do 
mais barouo··. 

Sobre 11 deSI."t'ntrulizm;ãu adminililrativa, o Ministro 
Beluã,, encadeou idéiils. alinhou argument01 que em
prcslara.m, por aHim dizer, rorça total à tac antiga- de 
que sempre foi teimlllf.' C Oblilo:Um ddensur- de que pre
cisumll!lo redistribuir n" Rraliil, entre 01 fOVernos du 
t;niilo. do5 l:.stadu!i e do11 M unicipi01, os rccur.tul eu 
respon1ahilidadc5- hoje praticamente monopolizad01 
pelo Governo 1-"cderal. 

Também rico de cmUnamcn1us prcx.io505. particular
mente de informes hi5tÍ)riCOi. ruiu diiK."UriU proferido nu 
me~ma oportunidade pc:lu professor Cid TciuiTa. da 
Univer11idade 1-"ederal da Bahia. 

Rc:s5altau C55l llltimo orador o sentido pacifico, cons
trutivo e e:umCnico do Jlotur. A cada semana. disse ele. 
em 157 pal~es de regiões aeoarAficas, consrcaado1 em 
20.1100 clube!.. c:on:o de 9 50.000 homen& de boa vontade 
se rcllncm, unidu5 na prática salutar do..,........,...._ 

Relembrou. em outro ponto de sua. oraçlu, a ~poca 
marcada de dificuldades cm que foi rundado o Rlllu'J 
Cü da Bahia. '"Estavam rccentl•simos c com total vi
.Cncia m fatos, e ICUs rellew.os. da revo1uçi.o de l930 que. 
mudara lideranç111, que subvertera situações. que abala
ra as cstruturds du nosso viver politico. .. 

Em meio a tudo isto, observou, o ....,. Clall da 
Bahia se con1tituiu num mrle transverso em que u re
pracntiUiÕC~ que ck."Yeriam ICf feitas, V.. estavam. em que 
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a• alegorias que deYcriam ser repre.'ICDtadas.. n)o falta
ram. em que a comunidade e5tava presente peiM que me
lhor a personincavam''. 

Deroifl de citar nominalmente 01 pinoneirol. a cujo •· 
forço e idralismo deve-se: a implantado do Clube, diase 
o Professor: a cidade do Salvador viu extinta, por sua 
iniciativa, a IC('Uiar '"ruda dos expostos'' que, dnde a co
lónia, amparan us filhas mjeitados, em '"obra de Miae
ric6rdia", privando-os no entanto, em definitivo, de um 
~o.-onhecimento da própria filiaçio. Aquela pr.tica foi 
5ub5titufda pelo ingrcs!hJ rrpular em instituic;io de aui• 
tl-ncia, que U!leJUra a identidade e a vinculçio familiar. 

Foi no.._, a.b da Bahia. ainda, informou o Pro
fe,.snr, que nasceram u duaa in5tituiçõel mais pratanleS 
de que os deficientes visuai" dispõem na cidade: o lnsti· 
tuto dos Cegos da Bahia e a Fundado Santa Luzia. 
Contribuiu o latUJ", tam~m. para a implantac;io, na 
Bahia, de um nilcleo da Cruz Vermelha [nternacional. E 
decisiva foi sua participacln nos e~forcos que resultaram 
na criado da Faculdade de: l-"ilo501ia. unidade funda .. 
mental pura a constituiçio da Uni\l'er&idade da Bahia. 

Sr. Presidente. N.lo prcci1aria alonsar-mlt ainda mail 
nestas mn!liderac;6e5, para evidenciar o imen1o \l'alor do· 
cu mental dos trêl discuno!l para os quais volto, no mo
mento, minha atenção. 

Vivc·K, hoje. um tempo de c:onrrorinia ~ de violàr
cia. De conDitos ~licos e de inconformidades. Pelo que 
se depreende d~ uma simples leitura do noticiAria de im .. 
pren5a, grupo~ humuno1 procuram, em toda a n!ltidlo 
dt1 Planeta, impor pela (or'a mas idiias, RUI 6dio~t RUI 

caprichos. Sem qualquer di~posiçio para o diAioso e 
para u convivia pacifico com 01 que pensam de maneira 
direrente. Prevalece univenalmente a lei da telva. 

Como pano de fundo deMB luta, dcsdobJ'ItoSe o quadro 
con1trangedor das multidõa; faminta. das a-ianc:as ca· 
rentes, de vida curta e !ltm horizonte~ para milhek1 de se
m humanos, conduzidos por lfderes oponuni!ltas. 

O a._, Cllb ~,Sr.-Presidente, exprime, 
5em sombra de d6vida, uma contestado pollitiva a esse 
eJ~ten50 e compacta qlomerado de erros e de violhciaa. 
Nlo se pretende._ ......... apncia providencial 
para corrigir o mundo. mu, desperta em todas u comu· 
nidades em que estA instalado, a YOntade de conviver, de 
super.ar antagoni5moa e de ~iar« a iniciativa que 
melhorem a qualidade de vida para todos. 

10 uma entidade que fa•jus, pelo papel que se P'Opõe a 
desempenhar- e pelo que realmente tem feito, nea5e de
sempenho - ao respeito de quantos se preocupam com 
o equilfbrio da aoc:iedade e o futuro d« P•tria e da Hu· 
manidade. 
~ na linha dessa• razões. Sr. Presidente. que eneami· 

nho para puhlicaçiio. em adenda a ate meu pronuncia· 
menta, o te1to dos tri:s discunos que enriqueceram de 
maneira apecial a comemoraçlo do CinqDentenArio do 
a_, Cll6 da Bahio, importante~~ pelo YBior docunta~
tal de que se reVCAtem e merecedora, por isso mesmo, da 
divuiJaçiio ampla que o DYrlo.., c.p- poder6 pro
piciar. 

f.ra o que linha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A (1fJE fJE REFERE O SR. Lo
MENTO JONIOR EM SEU DISCURSO: 

Dlsftlrso dt sawJaç&J d• João Carlos T•ll•s. Ptrsldmtt do 
Rotttry ctuh da Bolrla, ao Mlnistm Hlllo Btltnlo, 
qu(lll(/o do .sa pnmundammlo nata MtldtMir no dia 14 
th abril th 191/J. 

Tenho a h011ra, Senhor Ministro Hélio.lleltrio, de 
tran1rilitir a Vossa Excelbcia a saudaçia elos campa· 
nheiros dos Rotary Clubes da Resllo Mdropolkana de 
Salvador. 

O traço que todos nclo dilliJWUimoo na atividade de 
Vossa Excelinc:ia, tanto no 1etor privado quanto no 
pdbllco, ~o de uma notlvel autontitidade. Na sua carrei
ra vitoriosa, sempre prevaleceu o princ:fpio de que~ mui
to. muito mai1 Importante o conte6do do que a aparin-
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cia. na iJueraçio do homem com o ICU meio aocial e eco
nómico. 

Essa coeri:ncia de V011a Excelncia, ao longo du toda 
a vida. conferiu a credibilid.adae e a confiança que lhe 
dispensa a "Unanimidade do povo brasileiro. 

A miuio atual de que Vossa EKelênciaR deainc:umbe 
lemo entido maior e extraordinariamente cxpre!llivo de 
afastar, de eliminar. da cultura e dos hlbit01 nacionais, a 
ICICular e complexa difiaaldade de relacionamento entre 
o Estado e o Cidadlo. 

Tai\'U: a herança da menoridade colonial. ainda nl.o 
definltivamenle rosolvida. aeja a causa dessa reciproca 
desconfiança. A reapre~entaçlo que VoiSI Excelincia se 
tem, sistematicamente, eaforçado em promover entre a
•s duas pessoal. acm ddvida InterferirA na Hilt6ria bra
sileira. 

A• conseqainciu dessa reaprow:imaçl.o aio inimaginlt .. 
veis: o adadlo, sentindo-R respeitado pelo Estado, pro
curarA retribuir na mesma medida. 

A p&liilgem de Vossa Excelincia da atividade privada 
-em que ocupou cargos na dircloria de arande empre
sas - para a atividade píiblica, em que alcança.. agora, 
d6plic:e funçlo ministerial, revelou, para nós. outl'a face
ta da COI!tnc:ia: o Poder de que le investiu sempnr roi uti .. 
lizado como mero instrumento da grandeza do trabalho 
que ew:ecuta. Por i•o. jamais prelcindiu, no aeu desem
penho, da simplifica.çio racional para atingir a finalida .. 
de propoata, sem 01 desvios tio ao solto daqueles que se 
deixam arrebatar pelo• f'ucl'nios do Poder. 

Eil os traço• do seu perfil, •~lhidos na (ertilidade da 
vida de um homem de Estado. que nio projeta uma vida 
diferente daquela do Cid•dào Hélio Morcoo Penna Be~ 
trio, nB&C'ido na Cidade do Rio de Janeiro, e vinculado 
lsmísaa da Bahia, desde oalaç01 do batíamo. a que foi 
ungido pelo padrinho Miguel Calmon, eminente baiano. 

Este •I da terra da Bahia por certo condimentou, com 
Q.compromiliO das&uas oriJens, a aceitaçilo do convite 
que lhe (oj transmitido para 10 pronunciai- Desta fata 
com que o aaudamos, Senhor Ministro, atentai para es
eutar e fazer repercutir as palavns de Vossa E~eel6ncia, 
pelos diversificados sesmentos da atividade e pronssan 
de que se compõe o Rotary. 

Dls..,no th ogrodmrrr~~~to do Ministro HIUo Btltnlo /1M 
0<111/ID do ftttiM!.,.Ifl prrstttdo Pilo RDIQI')I Clllb da 
Bahla, 11<1 tldtuk d• Salrodor, no dia 14 d• abrU * 
1983 . 

$1nto-tlte realmente desvanecido ao .....,ber eata bon
..,.;. homenqem do Rotary Club da Bahia. no jantar..,_ 
lenp em que comemora o seu. jubileu, com a partlcipaçlo 
doa demaio Clubs de Rotary do Grande Salvador. Aoen
tidades como o Rotary, aituadaa entro o Eatado e o Jn .. 
divfduo, ellio fadadas a u:en:er uma lunçlo cada ftZ 

mail imponante como qenta catalisadores dasenerosi· 
dade, da 10lidariedade e do aperfeiçoamento soçial, 
Generaliza« no mundo a convicçlo de que nem a buro .. 
meia do &tado nem a iniciativa isolada do individuo 
aio capazes de a•gurar um m(nimo de felicidade coleti· 
va e bem-ellar social. Tudo aponta no sentido de que 11 

enLidadea intermediárias - assoc:iaçaa comunidrias. 
entidackl: pror111ionais, insütuiç&s filantrópica•. orp: .. 
nizac;ões volundrias. clubes, Is reja, escola e outras - JiC"" 
jam chamadas aradualmente a aubstitulr a açlo di reta do 
ia lado - quase 1empre fria, peaada e cara -em muitos 
a11unto1 que, por envolverem aauperaçlo de deliJuaJcJa .. 
des sociais, também nlo podem ser convenientementa 
10luc:ionadoR pela limples açlo individual. ou pelo livre 
jOIO daa forçM do men:ado. 

Felicito o Rotary Club da llohia pelco ...,, !10 anoo de 
fecunda existencia e continuada devoçlo aoa intereslel 
da comunidade. • 

Ao ensejo data bomenq;em. peço pcrmlasio para re
Jer • palavms finais do diJCUJ"So que pronunciei no dia 8 
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de dezembro de 1910, aõ apadecer, em Slo Paulo, a ou· 
torga do titulo de Homem de Vislo do Ano: 

"Como tantu YCZC5 aconteceu no pa•ado, 01 
homens de boa R. neste Pall, estão mais uma vez dj.. 
vididos por uma_.. .. .-la...., Eota hora de te< 

C:Onlitruc:ào da democracia pode ser a hora do recm
contro ~ da tolerinLia. O eoaae.o indispenshel às 
srandes aoluÇ!Õel poJfticas16 aerA alcançado ae C'OII· 

aeguirmos que mediante uma ..... • Mllte lldrl
ro 1 ......_., os homens que, no fundo, pensam 
do meamo modo, paliem a falar a mesma lfngua e, 
afinal. se coloquem do mesmo lado. 

Acredito que. essencialmente, todos estejamos 
procurando a mesma coisa. Apenas nlo confiamos 
uns nO!I outro5, prisioneiros como atamos de anta
gonismo& passados. Chegou a hora de .somar. 
buRcando-~e a conoordAncia no essencial, a despeito 
da divergencia no &ees~~6rion. 

Embora proferido hi mais de dois ano1, o apelo conti
nua vAlido e atual. Mais do que isto. encontra-se hoje m· 
doaado e valorizado pela palavra do Presidente Joio fi. 
aueiredo. delde logo apoiada pelas lideranc:as maia a· 
preasivas do pafs. inclu1ive aa da oposiçlo. Com a indis
cutfvel autoridade de executor e avalista do proce111o de 
abertUra democ:rAtica, e o pr6prio Presidente que toma a 
iniciativa de propor a conc:iliação e a busca do consenso 
como instrumento indispendvel l contOiidaçio d01e 
processo e ao equa:ionamenkl dos problemas que ani
sem o pai•. 

Ainda mail m:ernemente, no imponente ccmário do 
Forte do Prfncipe da Beira, portentoso baluarte edifica
do pel01 portUIIIIIIe& bl mais de dois llkulos na lon&ln
qua,fronteira com a Bollvia, vohou o Presidente a pregar 
a conciliaçlo nacional, ao conclamar os brasileiro& a dar 
wn .... • ...... ._ e buscar no p111ado o exemplo 
para a construçio do 1CU (uturo. 

! sob a in~~piraçio deua convoc:açlo que lhes vou fa-
1ar nata noite. 

Um pafo em que hl tanta coila por fazer nlo pode r~ 
car paralízado A espera de que ae raolva o problema de 
suas contas externu. Sem subcltimar a aravidade de• 
problema. estam01 c::ert01 de que ele se hl de raolver, 
não s6 porque o Brasil 6 um pala lritantemonte viivel, 
como porque o equacionamento da dfvida intereua I. 
própria estabilidade do listem a polftico e nnanceiro in
ternacional, denito do quadro triÇ&do na ONU, com ex· 
trema felicidade, pelo Praldente F;..,eiredo . 

O Brasil vai continuar a crescer. porque esta e a sua 
voc:açào e a nossa obrlgaçlo. 

Nosso comprornillo maior 6 com o futuro. E, porta .. 
to, nouo inimi&o A a .. _.., que pra o delemprqo, a 
insesunnça e o darinimo. Receuio que, no caso brasi· 
leiro, constitui remédio intolerivel e danecesdrlo. visto 
que o pais pode continuar a cresczr a gerar empresossem 
01rav111' o d-uillbrio cambial nem prejudicar o •forço 
de aponaçlo. 

Trata« apenaa de escolher o caminho. E eue cami-. 
!Ilho noa parecer bem claro. Apelar do extraordinúio 
avanço realizado aobre o paliado, a maioria dos brasilei· 
..,. ainda não dilpõe da condi<;aes mlnima de bem
atar. ainda padece de cartnciaa euenciais no tocante a 
alimentaçio., educaçlo, sa6de e saneamento. habilaçlo., 
Wlltuirio e transporte coletivo. 

Diante deua situaçio, .6 evidente que o caminho C'eriO 
a seauir, 6 o da satisfação del1111 neceaidada bélicas 
t:omo temos coerentemente afumado. um dos maiores 
tnanf01 com que conta o Braail atualmcnte para .... u .. 
rara continuidade de seu desenvolvimento reside. pata• 
doxalmente, na enormidade de suu deficinciaa. Por ou
trai palamo, a oUtolaaclo .. ,. ..... poclenl consthuir o 
novo motor de nosso desenvolvimento., dotado de infini .. 
tu pouibilidades. 
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2 hora, portanto, de dirccionar com mai1 nitidez os es
forços do governo e das empresas nacionais paras tarefa 
prioritária de elevar substancialmente a oferta dOI bens e 
serviços CU~enciais ao consumo popular. Com o atendi
mento prioritirio ao 110c:ial se atenderá simuh.aneamente 
ao econômico, visto que ma orientação implicarA em 
aumentar o nfvel de emprego sem pressionar as impor
lações. utUi7dr tecnruoa:ia e recurso1 abundantes no pais. 
reforçar 5elorcs menos dtpendentes do exterior e fortale
cer a empresa privada nacional, com reflexos positivos 
do lado da demanda. dentro dn próprio mercado popu
lar. 

A propósilu, e 1empre curioso regislrar que as crises 
dn hulanço de papmenlos, acm emhar(!o dos problemas. 
que a..:urrctam, M."'llprc tiveram entre nós pelo meno5 
dua5 conw:qUCnciu:~~ tLitamente bonificas: a eons..-:iCm.ia 
mais nítida de nos5C'Is problemas c o conKn50 mais fácil 
klhrc: u maneira de n.-solvO.Ioli. Dual coisas que dificil
mente acontecem na hora du abundãncia. 

Confiamos cm que a dramãtica dificuldade de imp"r
tar e a julita anic;ào com o desemprqo acKbarilo p"r ace
lerar a adoção de medidas eiC:Iivas destin:~du a reanimar 
a atividade económicu e forlale..:er a estrutura empresa
rial. f.ntre essus. medida1, i: imperioso ress.altar, por sua 
maior importância o indiscutível ursCnciu, a nducio Us 
taxu de juras e o IIDIIhlfcio doo _ ...... lndlopenoli
ftll • npllollzacio u .,.,..._ prhoolo oocloool. 

Quanto ao llelt•preao. nlo nos esqueçam05 de que a 
melh'Jr maneira de gerar empregos i: prar empreuL 
Dentro dessa linha de raciocínio, o Presidente da Re
p(lbli..:a acaba de dar o llnal ftl'de ao projeto do "Estatu
to da Microemprcs.a'', que estamos. L"Oncluindo para sub
meter~ ;.prov:.açii.n c: posterior encaminhamento ao Con
gresso. 

O que liC preJende i: liberar a pequena empresa nu•cen
tc:, de: índole seralmente familiar, • todl• u extpadu 
nrocnillno e olnlpç6es lloalo - nio !o6 .. fcdor•i• 
cumo as estaduais. Ao proteger a chamada ''microem
pn:sa'" - que abranllc 6QC\ das empresas do Pais- esta
remos nu verdade auegurando a sobre'livi:ncia do pró
prio regime de livre empre111, hoje ameaçado pela subre
c:arp fiscal e pela ufiXia burocráti~ como se comprova 
pelo ulhl arau de •ortalldHe l1futU das empresas na
c:ionai~~o. 

Atra,·és do Programa de Desburocrati7.açlo. jA conse
guimoll, u nível federal, isentar do Imposto de Renda e 
do 1PI te da escrituraç.llo fiscul cori'Ciponclente), as em
rresa!il de faluramentu anual inferior a 4000 ORTN, o 
que: corresponde atualmente a mais de Cri 12 milhões de 
cru~iro!il. Mas isto não basta. O F.statuto, complemen
tando esse primeiro pa!i!So, deverâ auegurar tatalllbtrd.de•,._._,.,._.., ........ ..,....._ 
10& E garantir-lhe o u.ce!l~O ao crCdito em condições ade
quada,. l sua naturua t dimensio, dentro de faixas es
peciricu!ll. 

A medida de't'C:rá contribuir sensivelmente para a mul
tiplicalçio de empregos. Mais do que isto, poderl pro\·o
car uma verdadeira ··explosão empi"C5arial" neste Pais, 
com a prolifLTaçilo de noVCis empresérios, hoje na con
diw;;l,, de afisalariadoR. e ai~ de desempregados. Isto ali:m 
de favorecer a leyalilado de inl1meras pequenas empre
~~t~s que se c:nc."'ntram n• clandestinidade por não resisti· 
rem :k' peso fi:M:al e huroc:dtico. 

A hora du crise tambi:m i: propicia pa.ra a de0i1Jraçlo 
de um programa via:uroso de c:am••re aollnpenlldo. E: 
realmente alarmante a taxa de desperdlciu embutida em 
ROiilll sistcm.ll ccanUmioo ~ adminis.trativo, o que R tor
na espc:Lialmcnte \"i&ive'l na multiplicaçio e 5uperp01içio 
de n015as eslruturil!lo buro..:râlicafl, na suntuosidade de 
nuss.u; edificios pllhlicos e na tendé:ncia à reali1.açlo de 
ernpn."Cndirneflh1!i adiáveis ou nAo es~enc:iai1. O deaperdi
e•o - que r.arumenle é' pnllicad,, pelos pailiCs rico!i
constitui entre nóa.. ironicamente, uma das maiores fon
tes de innac;ilo e de atraRO. 
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l:.m suma, a ho111 da cri&e i a hora da redescoberta do 
c:~t.~~encial. do mais simples, do mais urgente e do mais ha
ralo. 

Quero dedicar e1tas palavras finais a um tema funda
mental: a llelrub'lllzaclo admlnlllrarl,.a, assunto que te
nho abordado de público inllmeras veze5, inc:lusil'e aqui 
em Salvudur. 

O L"Cntralismo burocrático constitui o problema mais 
gral'e deste Pai!!. TodNi os demais não pu!l!i8m de sub
praduto!ll. 

,\ cuncentraçil.d er.cessin das dLoc:isõcs nu nfl'el central 
da ,\dmimstraçào e uma. sobmi.vCncia deplorâvel de 
niJs!otJ pa~~osu.do c:olonial 'lUC não~ CI.Jaduna com a urg&l
cil:l de nos'klS problemas eu dimensilu de nos.so Pais. E&se 
pruCL"!ii50 L'Oncentrador. inconsciente ma:ã inexorável. que 
se desen\·1d\'C'U protu·e~~~oivamente ao l,,ngo de no151 hili
tória. :ll!ahc.lU rar enlttrpe!!er a Administraçl.o Federal. 
redu1.ir O dinamismo de 00!150 dCienvolvimento e marsi· 
nali,.ur os mecanismo!! admini1trativ01 e comunitárim 
lo..:ai:~. 

Acres..:e que, além de retardar intoleravelmenl~ as de
cisõe~~o, o c:entralismo buro..:rétic:o provnc:a a e•ucerbaçl.o 
de uma ótica exeftll,.a•eare calral dos problemas na
cionais, tendentes a aphcur soluções uniformes padroni
l.udas a um pais muita grande e desuniforme. que exige, 
a,, contrário, dec::isõesl\iustadal i\11 suas di\'C'rsidudcs. 

Senhoras e Senhom.: 
l~nquanto nào se realiar a descentralizaçlo adminis

traliva, não cxifotirã Federa.;io neste Puís. f.nquanto nilo 
&e dC!IoconL'C'ntrar o poder de decidir e redi11tribuir ade
quadamente u almpetenl!ia admini5Lrativa e tribuliiria, a 
autonam•u dos Estados e M uniclpios continuará a repre
sc::ntar um ,,:onceilo muito maili fonnal do que real. 

f.~~olimuladn pela na.~liil tradição de Pais esH-ncialmente 
unllãrio, e mo,·ido pela louvAvel preocupaçlo de flll.Cr 
fa"-c: a11o er.igf:ncias crescentes de no!ilo dacnvolvimento 
econ1lmico e social, u Cio\·erno Federal. lançando mio 
da amplissima compet&ncia que lhe atribui a Consti· 
tuic;ão, foi a\·ocando a 5i, ao lonfO d011 ano1. a decisão e 
admini'itrac;io de quase todoli os a11untas, grandes ou 
pcquenoli, e e:ãvaziando a irrec:usivel autoridade dos Go
vernos locais p:~ra solu..:i.anar as matl'rias de seu imediato 
intercv.e. 

Conseqaentementc, a solução doli problema11 delica
dn!i e prementes que intereuam ao dia-u-dia do Lidadlo, 
e que ronst1tuium rer;ponsabilidade tradicional das auto
ridades locais, roi sendo progressivamente tran!iferida .. 
deci!llào L"Cntral, e conliada l u.clusiva responsabilidade 
de s;rande1 e distantes organismos federais, centraliza
doi. vasaroiKJs c unirormizantes. 

F.ssc: proces10 concentrador ati., a nosso ver, atingin
do a I35C' de su.turac;ilo e começa a apreRntar sinlomu de 
aulocnndenaçilo. Tendo assumido toda a autoridade, o 
Governo Federal ac:ahou involuntariamente por a55umir 
a mpon!labilidadc por tudo de errado que aL-ontcc:e de5-
te Pal5. Se falta fcijlo. a culpa 6 do Ministro da Agricul
tura: se o ensino local vai mal. a culpa e do Ministro da 
Ed"c:açio: 1e o atendimento m~dÍL"O nilo satisfaz, a culpa 
e do ~1ini~~otru du Pre\·idi:nda Social: 1e falta casa. a culpa 
6 do Mini1tro do Interior. E ass.im por diante. 

Por outras palavras: em nmsa opinião, o Governo Fe
deral estâ começando a paa:ar "m preço politico muito 
alto pela m.agerada soma de poder que ac-umulou cm 
sua5 mãos. E, obstante os IICU5 a..:enos, o seu desemp.._ 
nho e o seu eaforçn para Kf\'ir ao bem comum. vem en
c:untrando dificuldade cadu \'CZ maior para alcançar a 
cumpreen5ilu e o reconhecimento da opinilo pllblica. 

Confiamos em que a conaidenu;ão dwu coJiseqUC:n
cia" negntivas e o conKn!iO cm torno da urycnle necessi
dade de desooncenlrar tarefas, recursos e responsabilida
des, venha a contribuir par11 acelerar o P""-'CISO dCIIL"Cn
lralilildor. cum o que, aliAs. sedará cumprimento au de
sejo ex.pre!llio do Presidente João Fial;ueiredo, reiterada
mente manifL-studo em diferentes oCIUiiôes. Cito, ao aca
so. '* seguintes trcehus do di!ICurso proferido pelo Pre1i-

Quinta-reira t• S675 

dente por ocaaião da cr.pediçlo do Dl:l!reto-lei n• 1.80S, 
de outubro dé 1980, que determinou a transferl:ncia au
Lom4ti..:a, a011 Estallus e Municípios, das quotas-pana 
do• impo!itOS arrecadados pela Uniilo: 

"Este t mai~~o um passo de descentralizaçlo admi· 
nistrativa, cm dira;ào aos l:stados e Municlpius, e, 
L"Onseqaentcmente, de desc:ompn:ssilo politica. Des
de os lempl'ls de candidato, comprometi-me a SU!II· 

ten1ur a Federação e fazC-Ia mai1 forte. Moderna. 
Baseada na distribuição harmoniosa de re.'iponsabi-
1idades e teL-ursus'" ......... ""Entre os objetivos pri-
m,trdiais do Prngr:.ma Na..:ional de De!lburuc.Tati
zaçilo L"'iiiÍ o de promover a dL"'k:entralizaçilo admi
nisarativa, não apcna1 dentro da administra~or"io Fe
deral. mas lambém desta para os f.stados e Munici
pi~." 

.. A dcc:isão do Governo Federal de reverter o pro
cego de tutelu dos óraãos federais 1obre os Estados 
e Municípi1lS ~ um pa510 a mais no caminho da 
abc:rturu politica" ............ "1-:sta medida não e uma 
solução L"Ompleta paril &> problema do enfraqucx:i
menlo da 1-'edera~or"ào. 1'4cm mamo, para a C'll:'a!iiCl. 
dos recursos rqionai1. Mas ~ um primeiro grande 
pu)lo:tu, entre outraA que se seguirão, dentro da mes
ma filosofia.•· 

A diretri1. presidcnl!ial ai atA. clara e in110fism6.\'C'J. Sa
bemo~ que a reversão do processo envolve dificuldades 
de toda a surte e noio 11e pode: fi7Cr de um s:olpe. Mas 6 
preci:~o iniciã·lil. com empenho e sem demora. 

Meus amig1'111 
O "-ombate H. recessi.o e ao desemprego, a elimina.;Ao 

de no55a)lo carhcias básicas, a batalha contra o daperdl
ciu c a luta pela dcscentrali7.aç!lo administrativa e cwnõ
micu 5Ho tardas que exigem a união dos brasileiros de 
bou ré. 

O c:onL'CJISo pretendido pelo Preliidente nio objetiva a 
pil..:ifiCB~;il.o para 11 inb'cia, mas a busca da solidariedade 
pu.ra a L"Onstruçào de um Brasil melhor. 

A cadu 1emana, em IS7 pailies ou rqiõe5 scos:rAfic:as 
congregadas em 2CUJOO clubes, cerca de SSO.OOO homens 
de boa vontade se reúnem. T odoa unidos pelo denomina
dor comum da L"Onju(!a~or'io do verbo SI:::RVIR em toda a 
densidudc pos!iitiva do seu çontelldo. Todos conarep
do~o na prAtica salutar do c:o~~~p&~belrlao. 

Sã,, nllmeros que impressionam, ao mesmo tempo em 
que.silu nCimeros que conterem a quantos as integram. é 
cn,Jnnc, a imensa rea.ponlillbilidade. de levar cada vez 
mai'i udianLe. ct ideal q"e. um dia inspirou a criaçio deste 
orsaniwu. Isto é Rotary lnternational. 

f'.sLc:s homens de boa vontade, paNela de 1odo1 c a tu
dos representando, somos. nó!i, rotariano1, ao redor des
ta mesa. Somos lodos os que comunsamos do sonho de 
Paul Harris. Somente todos os que tem01 viva a chame 
daquele sonho. 

l:.sta, formalmente, ~ mais uma reunilo de quanta& IC' 

faa::m Iodas as semanas. Ma5 dist6nciaa geladas da &
cundinávia. no1 ardores ccnlro-africano1, nas grandes 
metr,ipole~~o ou na!l distantes vila em clubes maiorea ou 
em pc:Liucnuaarupos. Todos sempre fieis aos compromis
sos a!lliumidos a panir da hora em que, perante outros 
L"Umpa.nheiros mais antigos, algufm impõs à lapela o 
slmbu1o da roda dentada. 

~sla - L'CrtO - é mais uma reunião. Com todos os 
impl~mentos das praxes rotArias. Saudamos o pavilhilo 
nal!ional ao iní..:io; o siDD e o malho estão diante do Pre
sidenle, ct!ll cari:ÕC'i de 1'\'K.'Cpçio atlo distribuidos, as lia
tu~~o de prc:t~cnÇH, a1sinada!i. 

t. porém, minhali lienboras e mcu!l senhores (e di150 
sah.:mn~ muito hem e islo sentimos do fundo da nossa 
emoção) uma muita elipL-cial, que a n1;s todos diz de ma
nelru muito espe..:ifica. Cerimônia !l:niL"B c: irrepetível. 

Quando,, Rotury Clube da Subia, w.:umemurando a1.1ui 
e ap.ora. o 1eu cinqaentenãrio. convidou (e, com sincera 
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alq;ria viu a imediata adeslo) 011: tlemais clubes da RC:. 
ailo Metropolitana de Salvador para ate enconuo qui!l_ 
com mo, liJIIiliatr a ampliaçlo da sua fala para, n""~ 
clubes inniios. ver todOs aqueles 50.000 companheiros d4 
todo o mundo, tal comO se eles aqui estiveuem. E, de 
modo especial, muito pr&imo, os companheiros do Dil
trito 45S que, em poucos diu, estarlo reunidos em aua 
festa maior, na sua Conferência Distrital. 

CinqUenta anos de um clube rotAria, cinqUenta anos 
da pr<K~a da Rotary. 1105ta valia .troa do nnrd•r• bra· 
sileiro que soma o& Estados de Alqou, de Sergipe e da 
Bahia, i um evento que comporta reflexiks determina 
compromissos. 

Fónnula de esperança na endemia da descrença, aval 
de grandeza da condiçlo humana, aflrmaçlo do quanto 
de nobre enc:em o cariter e 11 potencialidade.. do ho
mem ata rem sido alilosor~a e a ,prática etária em IOdo o 
mundo, esta lem. sido a trajet6ria de Rotary na Bllhia. 

Poucos momentos em toda a história de Rotary pode
rio aer tio propicias para um estudo da exercitaçlo da 
tese do companhelriiiDo como filosofia central da noua 
asrepc;io, como aquele da fonnaçlo de ndcleo de fun
dado,.. deste Rolary Clube da Bahia. 

15JJ era um ano parr:icuJarmentc difkil para a convi
vencia baiana. 

Eatavam reccntlu1mos e com total viJ6ncia 01 Catoa, e 
seus renexos, da Revoluçl\l de 1930 que mudara lide
ranças, que 5Uhftl'tera situaçfles, que abalara as an.rutu
ras de nossos viver politico; 

Eram do ano imediatamente anterior os diu da ••auer
ra pauli1ta que tanto dividiram u i1uas du preferinc:ia1 
e dos engajamento~: 

Ainda estavam abenu e dolorida u e1e0riaçé5es doa 
atritos entre a autoridade estadual e boa parte du domi
nações sociais, referente as faius destas que faziam dp 
principal jornal da cidade e das escolas auperiores a ba!le 
de suas ações reivindicatórias e oposicionistas. 

Em meio a tudo isro o Rotai)' Clube da Bahia ae """'" 
tituiu num c:one transvcno em que as repreaentaçilel que 
deveriam ser feitas. IA estavam, em que u c::ategoriu que 
deveriam ser representadas. nlo faltaram, em que a c:o
münidade estava praente peloa que melhor a penonifi
cavam. 

Jim Roth, rotariano convicto e apostolar, eatava na 
Bahia com a midlf·de, aqui, orientar a o.rpnizaçio di 
noaso clube. Nlo eni eua a sua primein lncumbancia no 
~nero. Ao contrArio, muitoa outroa clubes na Am6rica 
do Sul devem lquele homem sólido, calmo OIOJUro de oi 
a lUa própria existhcia. 'E da IUI capacidade na orpni· 
zaçlo estatutéria e do equillbrio e bom Hnso da pnte 
baiana que resulta a escolha dOA vinte e oito homens que 
aqui naidindo e aqui exercendo Jfdennça em suas ativi
dades, se constituem 01 fundadores do Rotary Clube da 
Bahia, valha dito da presença de Rotary na êrea hoje 
identificada como o Disrrho 45.5. 

DominA-los um a um 6 fazer a chamada da Rudade, 
do renalcimtnto, da justiça. 2 referir 01 que. Aquela altL'
ra, significavam, na iniciativa privada e na adminiaa 
traçlo pllblíc:a, a melhor e maia ativa representaçlo da 
Bahia: 

Pinfilo Outra Freire de Carvalho, Antonio Oaroia d• 
Medeiros Notu, Aloisio da Carvalho Filho, Edprd llerJ. 
sabath, Raul Schmidl, Jair Brasil Montenqro, Joio 
Marques dos R'"eis, Anisio MIISII.rra. Artur Auausto Va
lente, Bernardino Madureira de Pinho, Cezar Sampaio 
Bitter, Eduardo de Morais, Epifãnio de Souza, Oeorp 
Dillinpham, Jaime Reis. Jaime Tavares, Ruiz de OCam
boa, Joio Salol Muniz, Joaquim lnkio Filho, Joaquim 
Martapo Oesroira, Jo" da Manm Cabral, Jol6 Vila, 
Manuel Cintra Monteiro, Manuel Pedreira, MArio Fer
reira Barbosa, Oswaldo Aususto da Silva, Viriato Bit
lencourt Leite. 

Era este o Cllmpo da. iaendo: o espaço em que: as mais 
duras diver&énc:iu de opçlo no modelo politico podiam 
conviver na fraternidade do espirita rotlrio; o veio natu
ral capaz de conduzir o i~ de rervir, no desdofnamen-
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to de campanhas c:omunitAria!l que logo vlo assinalará' 
nossa presença na cidade. 

Consi&na a ordem do dia deste: encontro rotAria o meu 
dever de fazer um ••rq:istro histórico" deste1 cinqUenta 
anos. Nilo poderia fa:r!-lo completo e amiudado o quan
to exige a den!iidade desse tempo rot6rio na llahia. Ape
nas enumero alguma coisa do muito em que se objetivou 
e continua a se objetivar a palavra mestra, a própria ra
do do ser do Rotary, repilo, o verbo SERVIR. 

A eHJade viu utinra. loso no primeiro ano da exis~n
cia do clube e, por sua iniciativa, a secular "roda dos ex
postos" que, desde • colónia. amparava 0!1 filhos ensei
tadol, em ••obra de Misericórdia. Fazia-o, entretanto, 
'marc:anUo o benefic:iirio da caridade com a mlgua da 
.. ua pe~tua isnorincla de filiaçlo. Aquela prêtic:a foi 
~uh5tJtulda pelo inaresao resular que 1111egura a identida
..de, a vinculaçllo familiar. 

Foi n""to Rotlry Clube da llahia que naKOram u 
duas instituições mais prestantes de que os deficientea vi~ 
Juais di1pMm na c:idade. E isto num tempo em que esti
vam ele5, irremedia\'llmente condenadoa l comiseraçlo 
cll segregaçlo. O ln5tiluto dos Cegos da Bahia e a Fun
daçilo !janJa J,.uzia; 

A tanto somariantos, ainda, a instalaçio, na Bahia •. de 
um núcleo da Cru7. Vermelha Internacional, o estimulo a 
in1tituiçio voltadas para o combate ll tuberculose, ~ja 
em nfvel de internaçlo h01pitalar, seja em nfvel de pll· 
qpisa cientifica: a fundaçlo do Abrigo de Salvador e da 
S&cicdade Baiana de Combate l Lepra, ambos prestan
tes·e insubstituíveis slo aç6ea da iniciativa rotéria que, 
sq custo desres c:inqaentll anos se incorporar:am ;o viver 
PJiiiuno como peçu bi1ica1 de sua e5trutura social. 
~tendendo aos menos aquinhoados na melll da forw

da, o Rotary Clube da Bahia ram~ e foz presento. do 
forma dcc:isiva noutros campos, tais c:omo o estimulo, a 
que !ii som&Ju ajuda direta c material para a conatituiGio 
da Fa~uldadc de Filosofia, unidade fundamental para 
criaçllo da t.:'nivenidade da ILI.hia e a c:ria;lo e presença 
cpnstante da ··&~ola Rotary", unidade de ensino ainda 
l:lem rec:entcmen~ ampliada em sua capacidade flsica e 
,acmdda na 1ua lomiiçio de arendimenro pcdq6gico~ 

Por detrés de toda!i e1L11 açlies de tervir atavam e ..,. 
tio companheiros nossos. Dos que jA se foram para O 
eterno sile.ncio. DeUJ. ube os aeua nomes. Homens qu~ 
do exemplo e d ... fio cotidiano a todos os que aqui •· 
rio, ,....arando o penhor da herança recebida o que a vi 
transmitindo aos novos que chegam e aos que chqarlo l 
vitalidade de no110 futuro. 

':\lilo nominarei oasrandes exemploa da noasa história 
da clube rorArio. Nilo poderia fazt.lo a rodos. Nilo roria 
oondiç4el da &render a julliço e cairia no pecado da 
ómililiiio. Eles estio todoa na noasa Jembra.iça, no no110 
crrinho, na nossa saudade. Alsuns, incluaive, tio Corte
mente imbuldos no esplrito de Rotary que o tnnsferi
ram, nlo a6 aos afilhados que, para aqui trouxeram, mu 
• impregnaram em seus próprios filhoa e netos, muitos 
de nos10 convivia, c:om a dupla raponsabilidade que 
conduzem. 

"Rotary ~bom· demais para ser vivido por tio pou
cos··. A frase nlo é minha. Incorporo-a. Nlo sei de outra 
que melhor sintetize o que tem lido o trabalho de expan
do do Rotary na Bahia, em Seraipe e Alasoas, a panir 
daquele ano de 1933. Logo patroc:iné.vamos a funçlo do 
Rotary Clube de Aracaju e, no ano imediato, o de Santo 
Amaro. De [' para hoje, alguns por patrocínio direto, 
outros por via de conseqUéncia, compomos hoje. no dis
trito 4SS, uma federaçl\l de ses1111ta e dois clubes que, a 
cada dia. renovam os eus votoa de fidelidade 10 pensa
mPnto de Paul Harris. 

Neste Jantar mter--clubell, nesta festa rotéria, os com· 
panheiros do Rorary Clube Bahia Norte, do Bahia Loore, 
ao Salvador lrapajipe, Salvador Santo Antonio, Salva· 
dor NazaR, Salvador Pituba o ROlai)' Clube de A1111u 
slo todos eles, em verdade, tio cinqUentenirios quente\, 
nós, quanto EOdos 01 c:ompanhei101 de no.uo disrri~ 
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posto que tOOos voltados para atas ma.massofridas co
munidades aem que atuamos. 

Uma palavra muito especial e de muito afeto lesposa 
do rotariano. J6 k: tem dito e repelido (e i, mesmo. uma 
rra11sediça de no5110 jarglo) que Rotary nlo raz rotaria
nos. Apenas 01 identili~a e os tra.t para a Dliaçilo formal. 
E. de c:ertu, u rotariamJ se faz na medida cm que. na rua 
vida, en~ntra com quem panilhar o ideal de servir. As 
Caslls da Ami1.ade Dlitio ai para atatar o quanto de ver
dade se contim neste: corohirio. As senhoras de todos os 
nossos companheiros hA,scm dllvida, muito que agrade
~r peln!i cinqUenta anos de serviços e de vis!nc::ia comu
nilê.ria que ora comemoramos. 

Para esta noite esl.t. convidado, como palntrante, o 
Exm' Senhor Mini11tro Hilio Beltrio. O currfculo. a fo
lha de aerviço!i pessoai!i. de S. Ex• justificariam, por ai, de 
sobra e sobejo. o acerto de conta. HA, entretanto, um 
sentido simbólico que !ii acresce neste convite. S. EA• 
exerce, nL"SSC pais, a titularidade dos Mini!itirios de SaO
de. Exerçe o comando dos organismos criados pelo po
der pdblico exatamente para implementar o ideal ro
lAria: S. Ex•, em verdade, toloca em term01 de adminis
traçlo ofic:ial aquilo que t a nos111 própria filosofia de 
exi5téllt'ia. 

O evento fe!itivo c:om que comemoramos os cinqUenta 
anos de Rotar)" Clube da Bahia renova e aguça a1 nossas 
ra;ponsabilidadn para com o fulur\l. Prosarguimos. 
PI'Oiseguiremos. ••E1ta ~a nossa empresa" como, nou
tras circunstãncias, disse o ju11ufta pioneiro. Nos conare
aamos em Rotary - nunca serl demais repetir- para 
Sf.RVIR. Servir com 11 bondadequen.lo~eaibe,len'ir 
com 11 ajuda que nio humilha wvir com a adoçio que 
nlo ultraja. Nwtes cinqUenta an01 este tem lido o nosso 
propósito. Este propósito ser4 sempre o nosso. Seu uni
versidades ti:m os !liiUS ••campi" regulares ou avançados. 
o nosso caso i o homem. Onde ele estiver. Na solidlo, ai 
deverA estar o no11m c:ompanheirismo, na carincia, a 
nossa mio amiga e estendida. 

Hiroji Mukasa, o atual presidente do Rotary lnter
national escolheu para meta da sua questlo a Crase que 
diz, simplnmenll: "humilhante i uma IÓ." Nisto 
sinteli7.a-se, nisto se tem linletizado e nouo sentimento. 
Çompanheiro rotariano 6 aquele que trll., consiso. este 
sfmbolo que ll\·amos. Companheiro - o homem - 6 
todo aquele da noua mama esptcie, da n\llila mama 
conjuntura existencial, da no1111 mesma circunstância no 
conlexh> da Cri~~;ilo. Aos \:Ompanheiros formai& e a to
dos os de nosso aêncro destinam-se os nouos mc:smoa 
~verea. Destina ... e a obrip.çio de servir. 2 nOSIO mn
mo dever e a noMH mesma obrigaçlo transfonnar em 
~lidade palpâvcl e operacional. tanto quanto nos per-
8\Íta a falibilidade da contínpncía humana, u etemas e 
w:rdadeira& bastante citadas palavras do Apóstolo, fa-' 
.. ndo aos c:otinto!l. 

'\inda que eu fale u un,uu 801 homens e doi anjM. 
se nlo tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como 
o slmbolo que retine: 

Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça to
doi os mi1t6rio1 e toda a clincia; ainda que eu tenha ta
manha R: ao ponto de transponar montes, &enio tiver 
amor, nada serei." 

Daqui a mais C"inqUenta anoi, outro~ c:ompanbeii'Of 
estarlo reunidos festejando o c:enten6rio do Clube. A 
esta altura - esperamos e desejamo~& -estaria vivendo 
um mundo mais rotãrio. 

Que eles possam, fi6is ao compromis10 que a eles 
transferimos, dizer de n6!. por diffceis que sejam os tem
f'D!I, por espinhoaa1 que aejam as clrc::unaténcias, as mes
mas breves c densas palavra de 11udaçlo e de reconhcci
inento que hoje podemos (e devemos) dizer ll memória 
daqueles que, Clh I !133 fundaram o Rotary na Bahia: 

Valeu a pena, c:ompanheiro!i. 

O SR. PRI!SlDENTE (Aimir Pin&GJ -(;oncodo a pa·. 
-I&Yra ao nobre Sr. Senador Odacir Soares. 
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CIR SOARES (PDS - RO. Pronuncia o ICJUinle dis· 
cuno.) - Sr. Presidente, Sr&. Senadores: 

O Governo bruileiro, no conlexto de uma politica que 
atribui a maior prioridade la relações com os PHf&es ame
ricana~. e pruL-ura eonsolidar, em baaH firmes, o proc:es
so de solidariedade continental, tomou a acenada deci
do de apresentar a candidatura do Embaixador Joio 
Clemente Baena Soares ao carga de SecretArio-Geral da 
Orsani7.ação dos E1tados Americann11, tendo em vista 
haver o dipiC'mata argenlino Alejandro Ornla comunica
:lo ofacialmente sua deliberaçio de renunciar ao carso. 
em dezembro próximo. 

A iniciativa brasileira, que ji foi fonnalizada junto As 
Chancelarias dos países-membros da OEA, tem como 
objctivo colocar a Organizaçin na perspectiva de uma 
aluaçln 1\iustada aos granda interes!illl continentais e a 
aerviço do fortalecimento do sistema interamericano. 

Nlo 6 esta a primeira vez que o Brasil concorre a um 
cargo de relevo em organismo internacional, mas a cana 
didatura do Embaiudor Baena Soare& evidencia, de plaa 
no, nlo 16 a identincaçlo de n0111. politica externa com 
os ideais e principias con5111rados na ~arta da OEA -
instituic;ilo que tem na solidariedade 'e no principio da 
colaboraçlo entre l:stados soberanOi e ia;uais a razio fi. 
solõfica de !lua existCncia - mas. sobretudo. o empenho 
do Pal11 no sentido de cooperar, atravi:s de um dos aeus 
mais brilhantes e conceituados diplomatas, para a cons
truc;lo de uma renovada e promissora etapa na história 
de uma organiac;io que muiln tem a ver com o destino 
dos povos americanos. 

A candidatura do l:imbaixador Baena Soares, 6 fruto, 
pois, da larp politica de aproximaçlo com os pala ir
mlos do (.'ontinente., para quem independirncia e aolida
riedade 11ilo conceitos que 11 completam, IC harmonizam, 
eatlo no cerne do pensamento politico e jurídico das 
nac;ae5 do Hemislirio, e reapondem A vocaçlo de nossos 
povoa. 

Homem de pensamento e experimentado nesociador, 
o Embaixador Baena Soara nunca perdeu de vista o es
ICIJ.cialsentido dos valo11111 sociais e culturais do Conti
nente., aabenclo n:unir, aos ICUS raros dota peuoais. a 
virtude da mais estreita fidelidade aoa lesltimos an11ios 
de desenvolvimento harmónico dos poYOS americanos. 

Alf:m doa requisitos de modera;lo e dinamiamo, indis
pen&Aveis ao cargo, tem sentido de miulo e arraipdaa 
convicçcles democriticu e americanistas. 

Tai11 circunstllnciu. que lhe teria valido a indicaçlo 
para carso tio espinhoso, e ao mesmo tempo, tio pleno 
de poDibilidades, sio a melhor garantia do papel que, 
alta vis do seu Secretârio-Oeral, a OEA passarA a desem
penhar no plano politico continental. 

Com efeito, o candidato bruileiro l Seeretaria-Oeral 
da OEA, procurando abrir novos horizontes diplomâti
COI para o Brasil, tem valoriado as numerosas Arcas de 
conversCncias entre O n0110 e doa demai1 paliei
membros daquela orp.nizuçio, numa a;lo substantiva, 
buiaamente diriaida para tornar ainda mais atreitos 01 
IBÇOI de amizade e de confiança que mantemos com nos
lOS vil:inhos. 

Sr. Presidenle, Srs. Senadores, neste momento particu
larmente diRcll em que vive a comunidade internacional, 
a politica eaterna braaileira, que tem como partmetros a 
bUICa da Paz e a conaolidaçlo de uma ordem mundial 
mais ju11ta, acredita que a OEA muito pnder6 contribuir, 
nlo IÓ para que se aprimorem 01 mecanismos de diAlogo 
Çntre os pa(ICI da Arca, mas, 1obretudo, para alarpr 01 

contatoa multilateraia indiapensâveis A aplicaçlo de no
ras fohu de cooperaçlo, com vistas ao desenvolvimen-
10 e ao bem-atar da regilo. 

Dentro deua moldura, atou convencido de que a poJ

turi. politica do Embaindor Baena Soares noa faz ante
cipar a criaçlo de um clima potitivo aa aproxirnaçlo e 
amizade entre 01 pafses-membrol daquela Orpnizaçlo, • 
da JI'ICIIDB fonna que a lUa permanente di1po1içio para O 

diélo110, imp~~a~p !!e '!".~i!l9 ~ocrélico._rrulincanl 
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em açcle5 concretu, em beneRcio de todo o si1tema inle
ramrric:ano. 

Sua experiCncia em a!C5Untos internaclonaia e adminis
tratiV\ls., sua vasta L"DmpetCncia no que se refere l doutri
na e aos princlpio5 do direito internacional, auas iltas 
qualidades intclecluai• e morais. constituem penhor 111-

suro de uma atuado capaz de revi1orar o organilmo re
gional americano e propiciar maior harmonia interna
cional. 

Sob esta ólicu., cumpre-me felicitar o Poder Executivo 
pl:'la oportuna decisAn de api'CIIentar o nome do Embai
ndor Baena Soai'C5 para oc:upar o mencionado cars,o, 
na L'Crleza de que a próxima A111mbl6ia Oeral Extraora 
din6ria da enlidade, a ser convocada, possivelmente, em 
março vindouro, homolo11arã o nome do diplomata bra
sileiro. 

Estou seguro, ademais, de que o Embaiudor Baena 
Soara, aceitando o honi'Uio encargo como um mandato 
par-o~ a defesa d011 ideais, dos dinitoll e das reivindicaçõc:s 
da,; nações americanas que, como afirmou, hA Hculos, o 
P.o~dn: Manuel da Nóbrega, constituem '"noliiJ empreen
dimento comum", dará .l Organi7.açio uma eficicia e 
uma autoridade maiore~~, al&n de uma parlicipaçlo mais 
ati\'11 na solução ddsgrande11 problemas do Continente, 

Era o que tinha a dia:r. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pin!O) -Concedo a pa
lavra ao nobrt Senador Amaral Furlan. 

O SR. AMARAL n:RLA.IIi (PDS- SP. Pronuncia o 
seguinte discuno.)- Sr. Presidente. Sn. Senadores: 

Ao inscrever, com minhas palavras de hoje, noa Anais 
de5ta Ca1a, da:laraçilo histórica do Parlamento ansa. 
pronunciadas em sessão de 17 próximo pusado, quere
moi manifestar, nesta oportunidade, nossa mais veemen
te repuiSil con1r11 um ato que atenta contra a livre deler
minação do povo cipriola, cujos ideaili slo legitimados 
pelo Direilo Internacional: 

Traduçilo de um telesrama 

O PARLAMENTO GRI!OO 

Na sua ....ao de hoje ( 17 de novembro de 1983), 
interpretando os sentimentos de ira e indianac;lo de 
toda a naçio grq;a, ~entimentos e1tes provocados 
pela inac:eitbel. subversiva, ilesal e arbitrAria atitu
de do srupa de DF.NKTASH de proclamar •• re
giôe5 &JCupada5 da martirizada ilha de Chipre como 
um suposto Estado auto-denominado "'Repllblic:a · 
Turca do Norte de Chipre" 

POR ülliANIMIDADE DI: VOTOS 

I. Denuncia perante a opinião pllblica mundial 
e a con1ciCncia de cada homem essa atrocidade ten
tada, de uma maneira vulaar e traiooeira, contra a 
ltc::p6blica de Chipre, com a proclamaçlo de um 
pseudo Eslado e com o apoio do ex6rcito turca de 
ocupaçio, inst11.lado em 37 por cento do território 
cipriota. 

2. Constata que: Esse ato de aubvenAo em Chi
pre ocupada, que inventa um 1uposto Eltado des
provido de qualquer legitimidade, opi»11 ls noF
ma5 do Direito Internacional e aos princlpios co
muns e incontestes da L"Omunidade mundial. Reduz 
ainda a farrapos as decisões da Organizaçlo das 
Nações Unidas no sentido de um Estado Cipriota 
uno, independente e indivisível, e constitui uma in
fame e afrontoaa resposla U iniciativas do Eace
lentiMimo Senhor SecreiArio-Oeral das Naç&a Uni· 
das, Javier Pere1 de Cuellar, para uma aoluçlo paci
fica da questio cipriota. 

Else ato de 1ubvcrsiio coloca-se, ainaaa, uuma1· 
mente em oposiçlo às decil6es de todos 01 demais 
or1anismo1 internacionais, como do Parlamento 
l:uropeu, da Conferincia dos Palsa niio Alinhados, 
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do ("on11lhu d11 Europa e da Confertncia da Comu
nidade Brilãnicu. 

3. Condena esse vil empreendimento como ins
piração de Ancara, na 1ua tentativa para a criaçlo 
de novo!l fatos consumados em Chipre, no momen
lo em que 05 esfoi'ÇOII do Secretãrio-Oeral da ONU, 
jã aceilo'S pela Comunidade lnlernac::ional, ..:aminha
v:~m cm direciCI a uma 5olução para uma Chipre 
una, independente e pacinca. F.1sc ato ilesal dirige
JC, punanto, contru o Secretãrio-Cieral da ONU, e 
L"Untra todo!l 01 paiACfl que almejam uma soluçilo 
julitã e correta do rmblema cipriota, 

4. faz um apelo a todos oa palscs do mundo 
para que neauem qualquer forma de riiiCOnhecimen
to do pseudo Estado, e que denunciem no ãmbilo 
internacional li!iB açio subversiva e, ainda, que 
exerçam pn&lu para que ela ~a 11uprimida. 

O PARLAMENTO GREGO 

Solidariza-se intc:aralmenle com o Governo legi
timo da Rep6blica de Chipre e manifesta a visorosa 
vontade e detcrminac;iio do f'OVO grego de partici
par. 1em vacilaçiio, na sq;rada luta do pD\'O cipriota 
para uma Chiprt una, indivillvel e independente. de 
a..."Ordo com as nsolu\.'ÕC!I da ONli. 

S. F.nvia ell!roD unünime moc;io nu~o.ional a lodos 
05 parlamento5 do mundo, ào Parlamento Europeu. 
ao C'on!lllho da F.uropa, e • Organização das 
Naçõe11 t:nidas. ao mesmo tempa que o5 

CONVIDA 

a condenarem u pseudu Eslado turccK:ipriota, 
considerando-o uma deformaçlo protuberante no 
tronco da Rep6blica de Chipre, a qual viola o carl
ter indivialvel de Chipre. solapa a orde-m internacio
nal, subverte os direit01 humanos, ridiculariza as 
decill6eo da O!Janizaçlo du Naçb01 Unidas eaera 
sá'ios periJoa para a JIBZ De!il8. aensJ'vel resiJ.o. 

Alenas 17 de novembro de 1983 
O Presidente do Parlamento Greso 
GIANNIS N. ALEVRAS 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muilo bem!) 

O SR. PRISIDENTE IAimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre sr: Senador Carlos Alberto. 

O SR. CARLOS ALIIEIITO (PDS - R N. Pronuncia 
o sesuinte dillcur5o.)- Sr. Pre!lidente e Srs. Senadores: 

lnOtilaeria rememorar fastos de nossa história. Rever 
coi!IBII do pu58do, revolvendo a poeira do tempo. em 
busca das razões que infelicitam milhara de braaileiros, 
irmlos n01sos, Rq;eladus, periodicamente, pela incle
mi:nda da1 secas. 

In6til apontar erroa do pagado, evidenciar as falhas 
d,'l praente ou prever, numa bola de criatal, o que o futu
ro nos raervu. Fomentar insatisfações sopitadas, proje
tar nomes de heróis de fancaria ou vilões, cujas atitudes 
impatriótil:as tenham concorrido para •1ravar tal ai
luaçil.o, ou doa omisso• tranaformados em algozaa e 
aproveitadom da miseria humana. 

ln6til111ria fazer demagogia barata. em torno do sofri
menlo de milhares de nordestinos, que padeeem. invo
luntariamente, das maia demenlares privac;6es materiais. 
Dt11 mai11 trAsicL'i e eatarrecedora!l condições de cbuma
nidade: sem ódio nem rancor; aem revolta nem desespe
ro;: com nloicismo de sertanejos. Firmes e resianados. 
alicerçados. liio-somente. em sua R= cristi, em IIli Deus e 
em &eua •antos prolelores. Connando, cea:amente. em 
sua rude inocõnaâ de caboclo, nos homens p(ablicoa dei
lO Pais. 

Inlltil seria desfiar um rasAria de traa6diu, como inll
teiatêm sido todoa os paliativo• adotad01 pelos órslos 
governamentais. em suas frustiiÇl'";es. muita vez cri mino-
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11. em prolonaarem a- lnd611ria das Secu- cm pro
veito de poucos com o &orrimento de muitos. Ütel mui
tos sio noss~ compatriotas do nordeste e do Pollgno da 
&ecu, pArias de uma sociedade cega e desaviAada, distan
ciada da realidade que ROA c:en:a. teimando, teimo~amen
te, em desoonhecer, ..-. ... a infelicidade humana. a 
fome. a !iede e a angCI1tia de çentenas de criançu, moços, 
mulheres. 6rl1os. viC.vas, velhos e andC5e5. nossos com
pa.nhcirv~~ martirizadoa - habitante~~ do Pollgno da Se
ca .. 

ln6Lcisa& palavru e promessas solenes IHidas da boca 
de muitas autoridades ou do Plenirio da SUDI:::NE. 
mais das YC1.Cfl bem intencionadas. por~m. na prAtica. 
nada edificam. Nlo passando, quase emprc, de uma fra
cat~sada boa lntençfto. sem nada resolver nem construir. 
Sem nadu Criar de positivo, em favor daquelas popu
lações esmagada111 pelo rolo c:ompra110r das scca1 e atira
das a uma 1ituaçilo de miserabilidade deplorével. H i. cin
co an01. perdura esse estado de c:oilll!l. de tudo carecen· • 
do. JA agora. da piedade popular. pois 855emelham-se a 
fantaRmaiJBidos de um filme de ficçlo. ou de uma apo
calíptica catâstrofe. cauli&da pelos efeito5 devastadorc~ 
de uma suerra atõmica. ainda nlo travada. entre poVOI 
det~te planeta. 

ln6teis furam e t~m sido 01 reclamos dMQ.uele povo. 
permanentemente. injustiçado. sritando. clamando por 

. uma polltiCIII mais humanitiria. mais equilibrada e aUus
tada a suas Decc:ll5idades mail prementes. aseu1 anseio11 e 
c:xpc:c:tativas. H& mais de meio skulo relesado ao esque
cimento peloR governos da velha c: da nova rep{ahlica. 
.em ressonância ao anfiteatro de 1e1111 intere55es mediat01 
e imediatiRtas. nem eco nas consc:iãleias impedernidas 
doR homens p6bliC01. dm. poderes constituidoR c: doR po
dei"OIOI desta N açio. tio rica e. ao mesmo tempo. tio 
cheia de contradições c: de mil~ria. 

ln6til. entre nós outros. o que t lamentbel. pois. ai •· 
tê a liçlo do Estado de l1rael. tirando Agua da pedra e 
tran1formando dc:aerlOs em o6sis. Usando a intdigCncia 
de seu povo. a ctcnica moderna. os meios ec:onõmicos 
adcquadm. apesar de uma JUcrra nlo-dcclarada. contl· 
nua e impiedosa com que se defronta. seu nascimento· 
como naçlo 10berana e independente. Mu acima de tu· 
do. levado por uma vontade Rrrea de auhlistincia e de 
sobrevivincia. cuja obstinaçio levou sua sente. tio açoi
tada pelo vendaval do tempo. a criar, do nada, cidades e 
colõnias qrfcolas. ativamente norescentcs. produzindo 
tudo quanto deseja. motivado pelo ardor patribtico. 
dando-se ao luxo de exponar 011 excedentes. 

ln6teil o dinheiro e os instrumentos de lrabalho, 
quando de)'IOsitado& em mi os dolosa, in1C115IveiH e iniB· 
cikveis. quais aves de rapina. friamente calculistas, pois 
lha falecem a vontade de realizar ou concretizar alguma 
obra permanente. de construir para o futuroj de fazer 
algo de pnaitivo ou solucionar um problema Clltritamente 
social e humanitll.rio. hoje - uma vergonha nacional. 

. Sr. Prelidente e Srs. Senadores - braçoa Dquelbticos. 
faces uquilida&. bocas rasequida pela fome e CIOnsumi
dllli pela secle: olho1 e~~aziados e criança. 6rllos, 
moços, vi6VKS, velh01 O anciões estiO voltKdOI para O 
planalto. Filos em Sua f.xcelencia. o Senhor Presidente 
da Rep6blica que. justiça lhe llrja feita. tem envidados 
todos os esforços de &cu sovemo para aliviar u aflições 
de tantos seres human01 - habitantes do polfsono da 
Real. Tristes e miserandOii farrapos humanos,· vivendo. 
no dia de hoje. dOA daalentol e das amolas do rato du 
Brasil, mdhor aquinhoado. E&SCS infelizea põem, cm 
aua1 mio• justiceira&. &cu misero e trksic:o destino. • 

Ningu~m. neste Pais, desconhece a lituaçlo aflitiva 
por que atravessamOA. Todos vivemos este instante his
tóri(o da nacionalidade brasileira. Todoa atravesaamos 
horas diRceis, tormentou& e cheias de permanente 
aprecniÕel. Dificuldades de ordem politica: dificuldade 
de ordem financcin interna e externamente. eis o quadro 
desolador que nm afronta e. que. cada vez mais n01 a
maga. nos IUIIDherba. nos 811Usta e lntranqUiliza. 
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Mas Sr. Prelidente e Sn. Senadores - por maiora 
que: sejam nossos preocupaç&s atuais e daiquiUbrios 
adminstrativos. nada se compara ao pe~adelo que IC aba
teu sobre uma parcela viva data Naçlo, no•o• irmlos 
que. d"''!raçadamentc, habitam aquela dcoolada rqilo 
do pollgono da aeca; obrip.dos que slo a enfrentar. re
HiJnadamrnte. dia ap6s dia. o espectro da indigilncia. 
I n6teit.. poi11. os esforços de todos nós se. apesar dos pe
SHre5. não acreditarmos nnte Pais. em seus sovcmanta 
c em suas instituiÇÕCii democriticas. 

ln6til, Sr. Presidente e Srs. Senadom- e~oigir o ine
xiglvc:l. vez que inexi&te a mais remota possibilidade de 
virem 01 infelizes e infelicitados agricultora abrangido• 
prlo polfgono da aec:a a pagar o - Imposto Territorial 
Rural - vencidos e vincendos a partir do primeiro ano 
da..'i RCas. nem me1mo nus primeii"Oll anos de normal ida· 
de climática, quando a& chuvas chegarem e virem reno
"·ada sua confiança em Deus e desabrochar em ICUI co
rali6es oprimidos pela dor e pelo infort6nio. a chama ar
dente a esperança. Capaz de fazer rena~eer naqueles 
semblantes curtidoR pela upereza da terra e pelos raios 
abruzadures de um 101 causticante, um sorriso de alegria. 
em lugar de lisrimas de alegria. em lugar de lágrimas 
amarsll!ll de um sofrer. todos os dias sofrido. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores - foi pra.iso que uma 
~alamidade de outra natureza. ironia do destino - as 
chuvas via!IC desabar, embora em carAtcr pusap.iro. 
snbn: uma pan:ela laboriosa da popuiBCiiO de - uis 
opulentos F.stados sulinos - para dapertar o Bruil in· 
teiro. Para acordar &eu povo, a fim de que tomwe co· 
nhecimento e consciencia do atado de penllria a de mi~e· 
rabilidade em que vivem. h6 maia de dnco anoat. irmiol 
de sangue e de 10lo - 01 nordestinos - e todos os de
mais bruileiro5 em identica lituaçlo. açoitados. impie· 
do58mente. pela tonura du aec:as, onde a terra rachada. 
abrazadu pelo calor sufocante do aol, confunde·• com 
suas faces enplhadas. famintu. CRquA.Hdas e vergastadas 
pelas nec:e5sidada m111is dementara- pobres nordesti
nos - cada vez mais necesllitados. 

F.uclides da Cunha. lisura inconfundlvel em nOSiia lite
ratura: intbprete maior da alma Rrlaneja, tinha razio 
quando acreveu: '" ... O sernanejo 'antes de tudo um for
te"". Protaaoniata involuntário, aem o •ber. e correspon· 
dente de guerra improviudo. tatemunhou a trqtdia so
eial de Cuud01, no ~ertllo da Bahia. no inicio deste lf:cu .. 
lo. Viu. estupefato mudar-ae. ante IIWi olh01 incrfldulos, 
em triste carnificina de 111erra. uma simplea quatlo HO· 

cial, transformada de imediato e atupidamente. em ae
nocfdio de sabor militar, de triste memória. atravb d01 
tempos. 

Realmente, Sr. Presidente e Sr~. Senadora- aumente 
um povo forte ~capaz de suportar e subsiscir a tanlos pa
decimentos. A resistir a tantos infort6niOA. a tanta is· 
nomfnia que sobre ele 1e abatem, aem d6 nem piedade.. :l 
um ciclo vicioso e lnexorAvel a marcar perfod01 distintos 
de nos111 Hillt6ria. a fu1tisar aquela sofredora pape do 
Brallil. denominada de- pollgono da aeca. 

VelhOJi sertanejos. de ml.oa calejadas peJa ennda e ou
trOA intrumentos rurais. que. hA bem pouco tempo, eram 
tid01 CIUmo homens abaunados, mantinham por sua con
ta. aaresados, compadres e afilhados: dadido-lha asasa
lho e protec:io, quando lhe~ advinham a advcnidade cli
matológica. Euea sertanejos. repito: no dii. de hoje. per
didOA os rebanhos. u criações, animais e é. lavoura, nio 
pwam, atualmente. de miserandos trabalhMlorea atrela
dOJ AI frentc:a de trabalho. Vivendo. diulllmamcnte, toda 
a apá:ir de privações, de padecimentos inarrAveis, CIOD· 
~vendo, desafonunadamentc:. com a própria veraonha. 

Os Dqelados da seca nutrem-111, ncascs diaa negros e 
advc1'501. das eamol85 oliciais. Alimentam-li da caridad• 
pCablica. da piedade de ~eua irml01 mais afortunadO& IIII 
Yida e de melhor sorte. E, tristeza du trisleZBs, cla"CGII'I· 
pajxlo internacional. E mais: em vez de campos verde
jantes, riem terras ressequidas. pontilhadu de aravctol 
Clf.urricados a perderem de vista. Em vez de rebanh01, 
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animais. criaç6es e aves dombtic:as. apena1 eaqueletol 
requeimado1, povoando um &alo, outrora exuberante e 
produtivo. Em vez de açudes aan1rando e barreiras 
tran5bordante5. resta-lhes. somente. a poeira do torrlo 
endurecido, onde, anti1anientc, a qua oc espalhava. Fi
nalmente. nio e~oilte maia o Senhor da Terra, se nlo o 
servo humilhado e enversonhado da sleba. 
· Sr. Presidente e Sn. Senadores- diante de tanla pe· 

nOria. diante de tanto clamor que se eleva da terra ao c:c
u. como uma prece derradeira. Diante de tantostormen· 
toao de milhares de trabalhadoru rurais de ambos os li
xos e de todas as idades. desnutridOA e aco111ados por 
uma trqtdia em que nlo do. apenas. apectadores, mu 
vítimas inocentes e protagonistas C:Oftitrangidos de uma 
dança macabra - a fome - no palco ruinoso da vida. 
Como se falar. entlo. em pagamento de- Imposto Ter
ritorial Rural- se ipenas uiate naquele& n011os demu· 
tridos irmios braRileiros e norde~~tinos. a vontade teimo· 
18 de vivei'? 

Sr. Presidente e Sn. Senadores. eis o quadro daolador 
e compungente em que se emoldura a prorasac;lo das ae
ca. abarcando milh~es de bruileiros. cadberes ambu
lantes. cujWI terras reduzidaa 1 pó. cstii.o nos dados que 
nos foram encaminhados pelo Minist(o:rio do Interior: 

I - Áreaa envolvidas no pollgno da aeca: 
a) ano de 1979 - 32% do território da regilf.o roi atin· 

pdo pelo fenômeno (Sil dO& 1.416 municfpioo) llfetan
do. intensamente. 01 Eslados de Pernambuco. Rio Gran· 
de do Norte e Cearll: 

b) cm 1980- o envolvimento foi da ordem de 84111 do 
rspaçn repional (988 municfpios) cam abran~ncia de 
todo o ~otadodo PiKul, maisde(2/l)doisterçoo doCea· 
rã. projetando-se para. o Muanhlo c alcançando parte 
de M inu Gerais. inclufda no pollano da seca: 

c) em 1981- no Nordale, amplia-se, cada vez mais, 
estendendo-se: por oitenta e scte por eento (87'1:) de sua 
A.rea. ·(1.100 municlpiOI). dadobrando«. wustadora· 
mente. nos Eatados da Bahia c de Sergipe: 

•> em 1982- houve um retraimento do fenõmeno (a
fctando 898 municfpios do território do Nordeste) e. sur
preendentemente, qua~~~~ codo o F.atado do Maranhlo; 

e) cm 1983 - att o momento, 11 IICC8!I j6 engolfam 
(1. 126 municfpios) correapondentco a uma Arca de 87'1> 
do Nordeste. com expectativa de upanslo. e maior 
qravamento. 

11 - Ao populaçêleo ftasel•du pelu oecas: 
a) em 1979 - maia de 9 (nove) milhõa: 
•) em 1980 ~ mais de 19 (dezenove) milhila; 
c) em 1981 - mais de 2J (vinte e tril) milhlJa: 
•1 em 1982 - mais do IS (quinze) mithõoo: 
Atualmcnte. a populaçio abransida ~ de 24 (viate e 

quatro) milhões. com 67% (ICISCnta e lOte por cento) da 
populaçio do Nordo•te. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores- estarrecedor • o pa
r6srafo do relatório do M inisttrio citado, quando deda· 
r a: 

MMili!i de 2/'J d01 trabalhadores rurais auitido1 pelo 
Governo Federal durante uteeu nlo tm terra e prati
cam agriçultura rudimentar, predominantemente, de 
sublistincia. Constituan a populaçlo IOcialmente miai 
vulnc:rivel," (SIC.) UIJC I reforma aarll.riaiiiiUnto I que 
me requardo o direito de abordar em futuro próximo. 

E tem mais: O Governo Federal, tendo como interme
diAria a SUDENE, articulado com oagoYCmoa•taduaia 
e v6rioa 6rP,o federais (incluindo-se o aércilo brasilei
ro). vem assistindo 11 ~~:guinta populações flqeladaa: 

1- em 1979 - 460 mil crabalhadol"lll rurais por mk; 
11- em 19R0-720mil trabalhadores rurai1 por mf:l: 
III- om 198t - t milhlo t70 mil trabalhadoroo N· 

rais por m~s: 
IV- em 1982 - 700 mil trabalhadores ruraia por 

mCs: 
v- em 1983- somente no ma de julho, foram .. i .. 

tidos. aproximadamente. I milhio e 300 mil trabalhado· 
rcs. 
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Sr. Presidente e Sr'S. Scnadureç, - fa~o."c: a in!lensatt7 de 
muiiUJI homens píablicu11 deste Pais: da aisletlcia de tan
ta..;,c~li!lus in6Lci"' espalhadas ror llilt Brallilld'ura. FaL"e a 
int.liferenç:~ de l:tnl,•s. de t:mtu passividade c tanta mi~ni
fi!:':•~iio r<~lltic.-o-udmini!ltrati••a, restu-me. somente, ros:ar 
u Deu"' que SC' il!"iede de 1ot.los nós. 

Mas. Sr. Pn:si..Jente e Sr5. Scnadore!l - em nome da 
dignidade humana, em nome de uma porulaçlo, ""'ma
(!ad:t p~o.ia de!oditu e I!HU"\.'Cnte d:~ pruiL~llo de toda a 
Na~àc1 hrasileira, pcrmilitm-me renovar a Sua ExeceiCn
c,:iu o Senhor Pm;idc:nte da Repáblica, minha súplica
ditr:ne-se de fill.er juAtiça a um JKI"'o p.1r dc:mai!ll injusliça
dc) e marpinalizado. 

Sr. PrL"!!i.Jc:nte e Srs. Senadun:s o que \"Cnho postular, 
red•r e interceder junto a Sua F.xcciCncia, o Senhor Prlllii~ 
drntc da Repúhli!!a. em nome dos flas:elados \lallo 1eeas, ~. 
"i mplrsmente- o perdão dos dl'hitos nscais, emergentes 
dn- lmpo11to Territorial Rural- de to\105 ,'IS que, \'i· 
\·endo da terra e na terra, se encnntmm encurndadoli nu 
-- l"'11iam'1 c.Ju st~:a. Castig\l que nUu men:l!em, nem pedi~ 
rum ii DL'US nu cnromendarum ans humen!i.. r: uma graça 
~o~ue ~ L'lln\'Crtr!';\ cm bí:nc;ik1 quase:- di\·ina. a partir de 
IQ7'1, ini~iu del05a maldiç1l\l ci!!li~a. alí: \"erem restabeleci· 
du o e~o~uilibriu das ron;as da naturc.ta. através de pcrk1~ 
\ln5 nnrmuis de in,·crno, envolvendo toda aquela regido, 
lri"lemenlc esra"'elada f'ICIU horror c.Ja L'itiagcm. 

Sr. Pn..,;idente e Sno. Senadores- nilo C: sú o que po• 
tu ln a Su11 f.Acclí:n~iu u Senhor Pre!iiidente du Rep6bliL'Il, 
nc:stu hora 1110mbria c rqtlela de incerte7a!ii. PL."ÇO~Ihe um 
puu~o'll m11i!ii- que eslc rerdã,1 não atinja !iOmcntc os dí:
hita\ atuui!ii. ma!~ se pndnnp:ue enquanto persistir aquela 
inddí:nL·ia climátil!a, vez que ser&. inteiramente, impvssl· 
\1:1, 11 quem. pur mui" de Linw unOii, ininterruptofl, nOOa 
pluntuu e nada colheu, vir a p;~g:~r tributrJs du terra, ~e 
dela nad;1 rL·c.:cheu, areMar de amA~Ia a ponto de SC' deixar 
morrer. 11 ter que abundon6.~1a. 

Sr. Presidente t Srs. SenadorL"S, diz o adAgio latino que 
- "nccCMitam caritas h:gt'' - poi1 que.: vt.-nha Cill lei 
salnd11ra. f.Ma l.ti ÁUI'CII para redimir da escra"·idão 
n5C'III, CSSe!ii tSC:rDVOS da tCrTII, SUjCil05 periodicamente, 
aCI!ii capricho" dt uma natureza madrula c imricdosa. 
Depe-nde de Su11 F.xcel~cia o SL'IIhor Praidcnte da Re
r6hlica. ne5tR fDC de indigfncia, 8 sorie dt milhan.'S de 
bv~ali raminlali e liCI.IUios'as. pn!iitO de que (I perd:lo requr
rido para clei', surJ;irá como um racho de luz a fulJ:ir do 
fundo da noite que os cerca~. como uma manircsta anr~ 
m:.1çào de justiça de eqUidade. 

f.ra n que tinha u dizer. Sr. Praidente. IMLitn hem!l 

O SR, PllESID~ (Aimir Pinto) -Concedo a pa· 
lavra ao nobre Senador Lnurival Bapti1ta. 

O IIII. LOVRIVAL BAPnS'I'A (PDS- SE. Pronulf· 
cia n RCJ:Uinte discuno.)- Sr. Presidente e Sn. Senado~ 
rc:s: 

No conjunto dOi problemas fundamentais que o Con~ 
J:re550 Sacional uaminou. no det'OI'rer da presente Ses· 
sin l.cgislutjva que deverA encerrar as suas ar:ividades no 
pró,imo di;r 5 de dezembro. destacaram-se. sem sombra 
de d6vida, m relativos ao tllabdecimento de uma nova 
JMIIftlca _. .... , nos termos do Dccreto~lci nt 2.()65, de 
198~. t :1 a'J)rovaçin da denominada "Emenda Passoa 
Pürto" que, alterando dispositivos da Constituiçio Fe
deral, substituiu a!lo proposuu dt Emenda ao texto consti
&udinnal n• 22, do Deputado Paulo lustosa: n• 23. do Se
nador Aronso Camarso.: n• ~~do Deputado lrajA Rodri~ 
gun:·n' 39. do Se-nador Marco Ma~;cl c nt 40, do Senu
d0r Carloa Chiarelli, de 1983, as quais, por •cm cone-
Xuli, tiveram a sua tramitaçlo em conjunto determinada 
pela Prcsidencia do ConSI'CfiiD Nacional, visto a identi~ 
dudc de objctivos. 

A importãncia lr&Riicendental da Emenda Pau01 Põr
lo - que acolheu. no acu bojo. modificaçltes substan .. 
ciais suseridas pelo Governo Federal, visando 
compatibilizA~Ia com 11 di1ponibilidada financeiras da 
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l.lni:lo e. ao mesmo tempo. adequ5-la 1b realidades da 
atuul C11njuntura cconõmica - consiste, sobretudo, no 
raiL1 de !ii.T, incsaveJmcnlC, Uma '"mini~refurma lribu~ 
t4ria". i!uo ~. um primeiro pas10 no sc:ntidn do advento 
du ampla. profunda c decisiva Reforma Tributária que a 
Nação vem rec"lamando. t cujo proje-to dennitiv(l o Gu
"·crnu Federal rrctcndt IUbmeter à aprovaçnu do Con~ 
,:rcuo ~aci,,nul cm IQ84. Em sintc'ie, a Emenda ilprova
da - cujo lcxto antxo soli~o.ilo seja incorporado a este 
meu C('lnci50 pronunciamento - redistribui para os E!ioo 
tados e M uniclpios uma pan.'ela bem muiur da aluai re-
C'e'ila fi"!!al da llniiL'. 

Di"J''en,.n-mt dt comentar os quantitu.tiYt.l!i c aumento11 
pn..,·ist,,., hcm como us min!lcias tecnicas das \'irias alte
rações aprovadas cm vinudc do signincath·o acordo 
pnllli!o.'\1 ~o~ue pn5!1ibilit!JU a aprovado do sub!lltitutivo fi. 
n~ll. 

Basta acentuar que, al~m dos aumentos relativos ao 
1-'und,1 de Panicipaç:lo dos M uniclpios c BCI Fundo Espe
Cial. u l'nidades Federativas passarum a ter uma parti~ 
cipaçàu de 60'i (contra CH 4ai- atuais)na rt:\."eita dos im~ 
pu'l!JIIo !iObre lubrifit:antes c oombusllveis, e energia elt. 
tri~a. 

Do ponto de vista prAtico, os !:!lotados c Municlpios 
dcvcriln recchcr, a partir de janeiro vindouro, cerca de 
2.S trilhõe!ii de cruzeiros. o que repi'Ciicnta o aspecto poli~ 
ti\'O da Emenda PaMos Póno. L'U seja, um amsidcrivcl 
aument1l no tocante • transfcrincia de rccurso1 H1cais du 
União para os f.fltados c Munidpios. 

Por outro lado, nio se pode negar que a carp 11 ... 
11•11 sobre O!ii contribuintes ser .i paraldamente aumcn~ 
I.J.dil, motivo pelo qual dcverã o Governo tomar iW pro
\idCn~ius oorrctivu!ii que 'ie nzcrcm nccess6.riu, de natu~ 
re1.a compleme-ntar, a nm de anular pusslvci5 distonõcs c 
crcilos influcionêrios. 

Finalmente, conHoante eM:Iareceu o Senador Pas5os 
Põrw. ii U!<oLn: Pn:sidcnlc da Comissl.o de M unicipios do 
Senado Federal. na qualidade de Relator da Comiul.o 
Mi~tta doCungrc!i!io Na"ional que examinou c emitiu Pa~ 
rcccr !ICihre a matf=ria, ..... o que se pretendeu, ncsla hara 
de rcrplcxidadc, foi abrir Rll primeiros caminhos a uma 
umpla rcflcx:lo critica sobre a f'ederaçl.u e o Tributo: 
acudir 0111: F.stados cM unicipio• no intolerbel impusc fi~ 
nanceiro que atravn1am. c dar uma tr~ua para o con~ 
juntn' de reforma institucionais. polltic:as, cconõmica1 e 
nnanceira!ii que o Paf1 havcri de implantar". 

Desejo felicitar o Senador Pulos Põrto, pelo incunt• 
tbel exilO de sua patrióti-ca iniciativa, da qual raultarlo 
efeitos substanciais e ebnaetoa no ooncerncnte ao forta .. 
lec:imcnto financeirt,.dbs Estados e Munic:fpioa. 

Ao mamo tempo, oonsratulo~mc com o Presidente 
Joio Bapti•ta figueiredo, cuja decisilo ldcida e oportuna 
\'iabili1ou o acordo politico do qual re!i.ultou, com a 
Emenda aprovada, o adV$nto da Rerorma TributAria in~ 
dispcn!iAvel ao desenvolvimento da Fcderaçl.o Brasileira. 

A Rcrorma TributAria. aliAI. ~ a1sunto a respeito do 
qual jú tive oportunidade de me manifestar cm vArios 
pmnunciamcntOfl. atento aos imptrat.ivos de lutar contra 
o prosrasivo empobrecimento du t.:nidadc1 clcmcnta~ 
res componentes da Fedcraçlo. O Brasil inteiro aguarda, 
de refit(l, que o Poder E11.ccutivo di Unliio promova no 
próximo ano a implantado da Reforma Tribut6.ria. jus~ 
lamente con1iderada "'Omo uma das aspirações b6.sicas 
da Nac;lo brasileira. 

Fra o que tinha a di~.tr, Sr. Pre~~idcntc. (Muito bem!) 

DOct'.\IE.VTO A QIIE S!" REFERE O SR. 
LOUR/VAL BAP71STA EM SEU 01/iC"l'RSO: 

EMENDA SUBSTITUTIVA AS PROPOSTAS DE 
EMF.SDA À l"ONSTITUIO.O FEDERAL 

llõ•s 22. 23. JR, 39 e 40/83 

Alta-o .. .,....._ •• C..dllllcia ,_ 
As Mesas da CAmara dos DcputadOfl e do Senado Fe

deral, nc1s termos do an. 49 da Conslituieio Federal. 
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prumulp,am 'u seguinte f.mtnda au texto c:onstilucional. 
Art. I• O!ii dispositivos da Conslituiçlo Federal 

abai11:o cnumL-rados pll511m u vigorar "'Um as ~eguintL'1i 
allcrola;ÕICS: 

"Art. IR ............................... . 

11- ~uuribuiçlo de melhoria. arrecadada dos 
prorrict6ri01 de inóvL;s beneficiados por obras 
pl.ibli~as. que tcré. \.'Orno limite total a da.pma reali· 
1uda. 

An. 23 ................................ . 

11- operaçfie5 relativas à circulaçl.o de mcrca~ 
dorias realizadas por produtores. industriais e oo
mcrciantcs, imposto que- nlo serã cumulativo e do 
qunlse abaterA., n05 termos do disp05to cm lei com~ 
plementar, o montante cobrado nas anteriores pelo 
mC511'1o ou por outro Estado. A i~ençãu ou não~ 
incidincia, salvo determinaçl.o cm c:ontrArio da le~ 
lislaçiio, nio implicart crtdito de impOJto para 
abanimcnto daquele incidente nas upcraçõn stguin· 
te.<. 

I St A aliquolu do imposto a que se refere o 
item 11 ser.i uniforme purll todu BR mercadoriafl nu 
opera\.'ÕCs intcrnafl c inlcrc:staduais, hem wmo nas 
interestaduais rcali1.adas com consumidor final; a 
Senado Federal, mediani.c: rcsoluçin tomada por 
iniciativa do Pn."Sidentc d11 Rep6blica. finri u ali~ 

quolas milximafl para cada uma dC5Sas operações c 
para as de n:portaç:lo. 

§ 11. O imposto a que se rercre o item 11 incidi~ 
rú, lambem sobre a entrada, cm 5tabelec:imento ro
merl!ial, industrial ou produtor, de mercadoria im~ 
purlantc do exterior por seu titular, inclusive quan~ 
du K tratar de ben1 destinado!~ a consumo ou ativo 
fixo do Witabclo.:imcnto. 

§ I:!. O montante do imposto a que e rerere o 
item V, do an. 21 intesrarli a hucdc cAlculo du im
posto mencionado no item 11, CACZto quando a ope
raçio confagurc hipótese de incidencia de umb05 os 
tributos. 

Art. 2S. Do produto da arrecadaçi.o do1 im~ 
postos mencionados nm itens IV e V do art. 21, a 
Uniiln distribuiri. trinta e dois por cento na rorma 
seguinte: 

I - quatorze por cento ao Fundo de Partic:'i· 
paçiio dos Estados. do Distrilo Federal e dos Terri~ 
tórios: 

li - dezcueis por cento ao Fundo de Parlici~ 
paçilo dos M uniclpios,: 

III - dois por cento ao f'undo Especial, que terk 
sua aplicaçlo regulada em lei. 

Art. 26 .............................•.•. 

1- lialiCnta por cento do produto da arrec:a~ 
daçiio do imposto sohre lubrificantes e cornbusUYCis 
líquid01 ou 811101105. mencionado no item VIII do 
art. 21, ban como doa adicionais e demais gravamCR 
federais incide-ntC!I sobre os referidm produ1011; 

§ J• .o\05 Estados, Distrito Federal e Tcrritóri01 
sedo atribuídos dois ttrws da transrcrencia previs
to no item 1: 1011 Municlpios um ten;o." 

Art. 2• A inclusio do impo!iitO 10bre produtos in~ 
dustriali.r.ados na base de c6.1cuJo do imposto 10brc ope
raçi\c!ii relativas • eirc:ulaçJo de mcrcadoriaL incidente 
sobre c..iprros, scr6 feito aradualmcnte, ê. razio de um 
terço no cxerclcio de 1984. dois terços no cxerdcio de 
1985 t intearalmcnte a partir do cxen:fcio de 1986. 

Art. 3• No cxercil!io financeiro de 1984. a distri~ 
buiçio a que 1M:' rerercm os itens I e 11 do art. 25 scri de 
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12," (doze e cinco dkimos por cento) e 13.B (treze in
teiro5 e cinco df:cimoa por cmto). nspec:tivamente. 

An. 4• A participação do1 Estados, do Di11trito Fe
deral, dos Municlpios e dos Terril6rios, na diatrihuiçlo 
pn:vista no item I do artiso 26. ser& de: 

I - quarenta e quatro por cento, no exerc:kio de 1984i 
11- quarenta e oito por cento, no a:erclcio de 1985~ 
III- cinqUenta o dois por cento, no .. erdcio do 1986; 

IV- cinqUenta e Ris por eento. no aerclcio de 1987. 

Art. S• Esta Emenda Constitucional entrarll em vi
l« no dia primeiro de janeiro de 1984. 

O SR. PIIESID~ (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante 

O SR. LUIZ CAVALCANTE I PDS- AL. Pronuncia 
o aeauinte diacuno.)- Sr. Presidente e Sn. Senadores: 

A Pol .. Clutlell1, do maio de 1983, raqou mllllCbc
~ que deixa n011o coraçio alqoanamente alvoroçado: 

ALAOOAS VAI PRODUZIR ESTE ANO 
600 MILHOES DE LITROS DE ALCOOL 

O Eslado do mar mais azul, das praias mais belas e da• 
lsuas mais dlidas. tambtm pra riquezu. Por meio de 
suas biomassu. ene11iza o Bruil, contribuindo com 
uma parcela de I (R. para propulsionar a f'rota automo
bilfstica nacional. Ou, mils "explicitamente. auesura a 
queima diAria de Alcqol hidratado em 100 mil vefculos e 
a adiçlo de aproximadamente 22'1l de llcool anidro em 
roda as bombas doa postos de ga101ina no Pars. 

A cana-de-aç6car e seus produtos nobra marcam a 
paisagem econõmica de Alagou. E marcam, sobretudo. 
sua J'IMiapm social. As moenda11 tranlfisuram o traba
lh" humano local - o suor, a dor e u alq;ria dosq,ea-
lrs produliVOI dco mcou Es18do. Num longo e penoso ciclo 
econõmic:o, que c:omeça com a inculcaçlo no solo aeu
rO!Io dos rebolos IC'fatrizeR; depois, o de~&brochar das 
plantinhas promc:5~eiru: Di embata cOm as praps e er
va• daninhas: a an1iusa expectativa de chuva: os traba· 
lhos da ceifa. que incorporam IC'VBS de trabalhidores vo
lantes.: e, par nm. com o esplendoroso milagre da trans
rormaçlo industrial. 

l:m qu15e metade dos 96 municlpios alq.oanos, a po
pulaçio economicamente ativa sravita em torno da ca
nu. São 150 mil os empregos diretos, oferecid01 pela 
qroindústria raul18nte da planta que Martim Afon10 
para 14 tran5plantou, afora muito11 outroR milhares resul
tantes da imenaa c:oorte de atividactes afins. 

Nesíe:s IIJU~icfpiOI, a cana-cfe..açC&car 6. dilparadamen
le. o priacipal fator na scraçlo e distribuiçlo de rendas. 
Em outrq5, ~ mais que e~~:ponencial, pois ~ praticamente 
a 6nica fonte de riqueza. 

Nlo vou entrar, aqui, na anAlise interna da repartiçlo 
social. Detenho-me no problema maeroeconõmico pra
do pela bendita gr.mlnea. 

O opulento cartd do açQcar e do llcool consiste do 27 
usinas e de JO destilaria, 21 das quais do acopladas b 
usinas: e autõnomas. as9 restantes. Aproveitando terra 
vocacionadas e descobrindo 01 tabuleiros. anta ina.ervl
veis. "ate eompk:xo. A. beira-mar plantado. absorve pou
ro mais di: 101- dOA 28 mil quilt5metros quadrad'01 da su-

• perflcie do Estado. 
Môs rorças- •nelhor, antiforças- mobffinrn-ee.· 

periodicament~ ·contra os verdes e lnfind6veis canaviais• 
••ntra as moendu que 01 devoram. Os alvos prediiDtal 
do oa 1uhlfdim e a• vanrasen• crediUciu. Tad- 01 
anos, a proci~io doa allitos percorre 01 robld:rios dos 
tecnohuroc:ratu para exercitar o 6bvio: dizer-lhe~ que a 
atividado 6 vital e que nlo pode morrer. 

Nwe Norde5te concurhado, a qroind6atriaaçucarei
ra tem sido a •lvadora v61vula de escape da pre.lla 
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soc:iais. Para Joio Eudea Leite Soare~. praidente em 
eaercfcio da AsliOCiaçlo do1 Plantadores de Cana de Ala· 
JOBI, 

•• ... se nio roue o aetor açucareiro. certamente 
que o Nordeste nlo aia um barril de p61vora, maa 
uma verdadeira uplolio atõmica." 

A lagoas e muito direrente dos Eltados do Ca1tro-Sul, 
economicamente propulsionado• por alentados e diveni
licados parques industriais. Alagou t- quase somente ca
na. e um pouco de fumo. um pouc:o de coco, um pouco 
dC' ladO. Um pouco de cereai11. 

Nlo 6, pois, aenlo por uma quCHtilo de sua própria 
sohrevivincia que Alagoas defende seu aç6car, HUI 

peões, 1eus fornecedore1 de cana e RUS usineir01. 

Uma mentira. amplamente repetida, parece virar ver
dade. 

lato vem a prop6sito de um falso conceito, larpmente 
vei'iulado e, que seralmente, vem aendo aceito como ver-
da~edelt: •--19WNf••-""""'dlldo(lllo 
G..__ 

Nesta t-poca de c:aça ls bruJLII, na qual a tr6ica e~X~n6-
lftlica em desespero procura conaertar 01 rombos do cu
C:u com ma111 c:orrida, aquela nl.o-verdadl: pod.er6 ter 
conseqUflncias das mais desutrosas para apr'ilncia deste 
""tor produtivo em e&tqnaçlo. Ainda hl pouco, a preci
pitado levou o Conselho Monetlrio Nacional a abolir, 
pratfcamente, u transfelfncias de recursos para o setor 
p~imãrio da produçlo. Foi posta de lado qualquer con
jectura de racionalidade, com a virtual eliminaclo doa 
subAidios 101 creditas qrfcolu. Para se ter uma idi=ia: o 
produtor asrfcola vai pagar. asara. cerca de IJOio de ju
ros. (85% da variaçio du ORTNa + 3'11>). Ames, ele pa· 
pva JH ao ano. quando o Sul pq;ava 4,.,. E os jor
nais desta semana jA falam que a pr6xima reunilo do 
CMN vai elevar a pen:entapm para o entorno de .. ! 

Eu peraunto: Estaria o setor agrlcola com capacidade 
para assimilar, funcionalmente, os novos custaR financei· 
101? Teria ek o necesslrio fndice de capitalização para 
enfrentar o novo dnequilfbrio orçamenlirio, dec:orrente 
do financiamento inadequado? A anunciada aubstituiçlo 
dos juros favorccldoa por 1arantia de prCÇOI mínimos e 
de preços de mercado &a" ia um &ubatitu&o para~U~~qurar 
isual lucratividade ao narfcola? 

Gostaria de raciocinar, tomando o partido de meus 
sofridos irmios canavieiros: osjurm 1uhsidiados slo um 
bonenc:io '""I e palpável. A pranlia do preços ~ run(ll ... 
e futurlvel, sobretudo quando 111 trata d01 produtos ca .. 
navieiros. aujeitos ao regime de preços adminillradOll. 
PFfÇOS polfticos e continsenciado• p~rl01 mereados inter .. 
nos e atern01. 

Albn de tudo iluo, 01 noYOI cust01 financeiros teriu 
de ser repassados ao c:on1umidor, via c:usto totais, por in
llex(vel imposiÇio de toda atividade comercia!. 

Alsumas vues mais s6riu ji se fizeram ouvir, cha
mando a. atençlo para a inRuincia que a tau de juros 
tcom na realimentaçlo do proce150 infiacionArio. N6s 
nlo enfrentamos uma 1111c1o • 111 .. 111, como se pro
cura sullentar, muitas vezes. ~16 c:on .. ltarmos qualquer 
pronunciamento ou documento de nouBI Autoridades 
da Área Econõmica, para termos confirmaçio di1to. 
Noua inRaçlo 6. essencialmente, • -· 

De modo que a presença dos custos financeiros. em •· 
cala crescente. acelera a inRaçio, e a realimentL Ao ma
mo tempo, intensiOca o proce110 de daequillbrio atru
&ural du empresu e aumenta a sravosidade dos produ

·tDI. ~ como matar o doente para curar-lhe o baço. 

O quadro que vem a aea:uir dA uma id6ia do ef"eito ero
oivo do tua de juroo oobno a innaçlo (nlo 6 contrArio 
que ae di em Economia) 1 10bre a administraçlo da 
Divida Interna. 

Dezembro de 1983 

Ta .. o IIIYida _..,. .. ... J- blllclo ...... DIINIIII-c.s..- c.. ..... 
1967 33.6 40,0 

1979 77,2 517 207.3 
19110 110.0 848 432,8 
1981 135,0 95,2 3085 2.106,7 
19M2 195.0 99.7 7330 6.209.4 

326,8° 

• Saldo ml:dio-reciprocidado - do 3111L 

Por af se vi que a tau de juros acrescenta ponderivel 
fator inRacion6rio qUC' se upande, indefinidamente. via 
custos e preços. at6 o consumo final. Com um aaravante 
anti-iOcia~ por acelbcia: o con11umidor, dltimo elo des-
11 cadeia econômica, 6 o 6nico que nlo tem para quem 
transferir os 6nus. Tem que absorvê-101, fatalmente. 

Manter o juro sob controle 6 a determinante eeonõmi
ca mais adequada ao caso bruileiro. ~o intervalo 
1967/76. praticou-se o conLrok sovernamental10bre u 
lixas de juros. Primeiro. indimamente, com a fixaçlo 
do teto de 22%, para o dC!ICOIIto de duplica la, e de 18'11> 
para o ctidito rural do Banco do Brasil. Os bancos co
mereiais privados apena5 foram induzidos a conter suas 
taaaa. atraWs do estimulo do clep6silo c:ompuiiÕrio. Em 
RIUida, houve o controle de contençlo, atinsindo, pri
meiro, 01 bancoa comerciais, depois os de investimentos. 
Quando, porán, o CMN "aoltou" a t .. a do juros, com a 
volta a um livre cambismo defasado, a espiral inflacio
niria serpenteou para cima com incrfvel vivacidade. Em 
maio de 1982, 11 empresa5 ji pagavam 195tJ de custo 
real m6dio do dinheiro. Declarados! Porque '"inde:u.n
do" a taxa pela retenção da pane do emprhtimo, dep6-
sitos de reciproc:idade etc. - e outras tantas fõrmu.._s 
que os bancoa privados tem de extrair pec6nia e lucros 
- ches;aremos com relativa facilidade b tuaa utronõ
micas de 300/400'l. o que levou o Presidente Fiaueiredo 
a perauntar: "A possfvel ilto?". 

A verdade insofismi.vel dos n6meros também 1111 aplica 
aos chamados ••subsfdios para equalizaçlo dos preços do 
aç6c11r". flqelando a inaipiincia dos que querem aplicar 
o arrocho fi!k:al ao setor açucareiro. qora tam~m al
cooleiro. 

O setor i: contribuinte, isto sim. em aeu total. E srande 
c:ontribuinto. Tanlo que o Oovemo alo obre mio de 
particlpaçlo cLJs canavieiro1 para amenizar as agruru 
por que pu1a o Pais. l1to 6 o que prova, incontataveJ. 
mente, meu amia;o Josi: Ribeiro Toledo, h"je cacique
mar do Grupo Toledo. Em seu estudo de maio, que te
nho aqui comigo, afirma que 01 subsidias de equalizaçlo 
de preços, para o Bra1il como um todo, estimavam-se 
mais ou menOli em Cri 200 bilhões. As contribuic:ões do 
aç6car cri5tal para o IAA, ror sua vez, passavam do5 
400. Um• lambujem do mai• de CrS 200 bilhõ011. 

Acnntec:e que 01 subsfdiol para equalizaçio do5 custo5 
ocorrem, justamente, por causa do maior preço de pro
dução. a nfvel da unidade qroindullrial de Alasoas. Au
mentar a tua de remuneração d05 capitaÍ5 de empri•i
mo- wlgo juros- 6 sravar, ainda mais, os custai de 
produção das canas. Os usinãros, por sua vez, receben
do canas mais '-'"Bras. tem, forçosamente, de repassar os 
aumentos da matbria-prima pua aJa;u6m. E o IAA. dian
te de uma estrutura de custos totais de no110 ••ar 6 AI .. 
c:ool, assim asravada, rer6 de PtJIIr maior diferencia! de 
equa6zaçlo. 

Nesta hora em que 01 carttil internacionais moatram .. 
se aurdos ao coro doi produtora por melhore5o precos. a 
aravOiiidade dos produtos primArias deve aumentar, na 
dispuUI pelo• mercados do E•tericlr. Ali61, rodos Nbem 
que a ma~idesvalorizaçlo de fevereiro de 1983 jl teve o 
objetivo real (não o propalado) do permitir aoa ""porta
dores .. bri1arem" naquele mercado. com preços em 
d61area rehaiudoa, iato 11, vender cada vez maistonela
d85 para obter os mesmos minguados d6Jara. 
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Fala·se em 11ubsfdio e fala·se em aravo1idade, 
apontando-se. neliSe sentido. o açlic:ar demerara. A ver
dade, portm, ~ muito outra: longe de ser aravoso, o de
merara- produ1.id.., unicamente para n.portaçin- ~ 

superavitãrio e oontribuinte do Tesouro Nacional. Atra
vés da tarira cohrad1:1 pelo IAA, o demerara contribui 
para o erârio p6hlico com a 5i(lnific .. tiva !Kima de Cri 6,9 
bilhões, am preço5 de maio 8.1 

Deste modc1, a ''sangria" imputada às vento,;as do 
aç(lcar e5borou-sc. re5tando, tão-somente, as transferen
cias de l'e\."Un;os públiex~s para o prcc;o do cristal e rara n 
âlcool hidratado. Mas esle i vendido, sobretudo, ils du5-
ses mêdias. Que pobre nàtl tem carro. E o dn transpone 
urbano tambêm tem preço admini1tradn. 

E parJ que nfto se acu~e o l.lcuol de villo da l'llbula, 
apreM-o-me cm dizer que os ídlimm• aumentos dos com
bustíveis lrquidosjA eliminaram CIIISe diferenc.ial. Na vera 
dade, os produlorc11 de açCICI:Ir c álcool tiYc.Tilm apenas 
4Kq.. de aumento. para enfrentar, cum ele, a violento alta 
dos preços uo consumidor. 

Ne51.e ponto, passa a palavra para o Industrial Joio 
Tc:nária, PreRidentc: da Cooperativa dOfi Produtores de 
Aç6car e Ãlcool de Alagoas, que em telex a mim dirigia 
da, explicita esta trisle cronologia: 

•Pela Reaolucl.o nt 69 do Banco Central do Bra
sil, com vighcia att 30 de: junho llltimo. os juros 
doa financiamento& mrais estavam fixados em 45'1: 
para o Centro-Sul c: 35'1· para o Nord•tc:. 

Desta forma. a entressafra canavieira sulista foi 
financiada a juro11 de 45 por cento. pois o IICU perfo· 
do de plantio vai de setembro a abril. 

Em nos!ia rep:ilo. C:SIIC período i: de abril a se-
tembro e. antes de que pudessem ser wntratados 01 

financiamentos com ba~c: naquela Rc:soluclo. foi ela 
revogada pela de n' 773, de: S de maio pa.llisando o 
culto finan~iro de l~ para 60%. 

Silo ficou ai a mudança da regra dojoso. O Bana 
co Cenlral, atravb de nova Resoi\U;io, de nt R27, de 
9 de julho. novamente majora o custo dos financiaa 
mentos a1ric.'Oias no NorteaNordeste para 70'1 da 
variaçilo du ORTSs e maia juros de l'' ao ano. 

Novamente. a 28 de: julho, atravft da Circular n' 
791, o Banco Central eleva para 8SC~,. das ORTNs e 
mais H ao ano os juros dos referidos nnanciamen· 
tos." 

Como se pode: ver, pratica"'e. neste Pa111, exdrdxulo 
capitalismo c:ompetitivo! ... O Centro-Sul fundou safra e 
colheu canas a juros de 4~ a.L, generoso presente, ant.;. 
uma innaçlo de trls dflitos. Mas o pobre do meu Nor
deste vai ter de roer a macambira de mais de I ma de ena 
carsos financeiro• ... Da(, vi-se que sai lls BVCIIIU o trataa 
menta e&pecial para o Nordeste. lia niteradamente pro
metido. 

SeJunclo loat Carloa Manonhlo. presidente da Auo
ciaçilo Nacional doo Produto,.. do Álcool. t de 30 bi
lhões de: cruzeiros a nec:essidade de recunoa. na ernrasaa 
l'ra. Pois bem: o Banco do Bruil, depoi11 de penoso• • 
forcos. lamentas e brados do sc:tor açucareiro, conc:edr; 
em eleYSr de 1.8 para 4 tilhõea de cruzeiros o total dos 
crb:litos dntinad011 III lavoura canavieira aiBJoana. 

Baldados, iJ;ualmente. 01 mforç01 para que f011em re
vistos os percentuais de credito I. lavoura do Estado. 
Alagou r.erA mesmo maia case prejufzo, diante do po,.. 
tentoso Meridiio. Que anularA.. por c:erto, os esforços 
aobre-human01 que li slo feitoa, paraelevar,j6 em 1984, 
por ...,pio, a 600 milhBes de Utros do Alcool. noaa 
contribUição ,ao Pata, num srande salto para a áuta.. 
suficihc:ia de combullfveis. 

Sabem os Senhores M iniouoo da Área &on6mica que 
nlo •• elevam impunemente 01 juf'OI dot emprbtimol 
qrlcolu. Nlo bl compe~~oaçlo pouiVII. uma vez que a 
economia de mercado ilola produtonB e con•umidorca. 
o~eit01 amboll dltodun do atra........,r. Sabem olea. 
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ouli'Oisim, que: o presente aumento du tuu de jum,; 
não 11e exaure em 1i mamo. Com efeito multiplicador, 
~o~ual mancha de óleo. os juros clc:vario - como ji estio 
elevando - os precos de fabricado do açilcar e do Ala 
~o.'"UUI. Sua1 con~c:qUencias: aumento do subcon~~:umo de 
um alimento energético: mais carà'lc.ia das popula•: e 
menor indic."C de qualidade de vida. J,_.tamente numu rc
Jiãu onde a fume endimica ronda, macabramente oslaa 
res. 

A retirada de um IUhsfdill representa, na verdade, aua 
mentu da car,a fiscal. Se ela vem awmpanhadu de brua 
t:1l elc:vaçiiu dr. custo• bancârins -•em qualquer com
pen~~~illl e\'idente- a pancada é hem capal de derrear o 
burro. Pais he-m. t o que começa a acontec:c:r: Ollindicaa 
tn1 palroniais. em nota oficial de 24 de novembro de 
IQK], que tra,:o comis:o. informaram a .. completa impOI· 
sibilidade de repaaarem aofl planladure!l de cana aspa,.. 
~o.·ela!l correspondentes"' ao ,;ub!lidio de cquuli:raçiu de 
cu!ltos, nillo liberados pela IM e Buncu Central. Para 
tanto. estarão rcdu1.indo de CrS 10.974.83 para Cri 
7.19tl.69 o valor piJO por 1onelada de canil "pu1ta na es-
teira da usina". 

Sr. Presidente e Srs. Senadora, jA i hora de pôr fim a 
ena plilida anAlise do mais importante ICI.or económico 
de meu i::stado. Não o pouo fazer, todavia, sem focalia 
zar a inclemente estiagem que ava~&~la. este ano. nossa 
lavoura canavieira. jA comprometida em cerca de 60'1=. 
em relaçào I. estimativa inicial. Suhscrevo, pois, o apelo, 
diriJ:ido pelm canavieiros alqounos ao Banco do Brasil 
e Banco Central, para que se c:slcnda a Alagou a Reso
luçio 789. 

Para concluir, sinteti.to em dez itens tudo o que mala 
ai inhav11damente eu diMe at~ agora: 

I -O ac;llcar demerara nlo e sravoso em A lagoas. 
ainda que seja em nutras pl88'&5. 

II -O álcool hidratado nio ~mais gravoso. J6. o roi, 
mu. sr~as à aenei'Oia inflaçi.n nacional que tudo di ... 
farçu e encobre, aaorn tambL'm contrihui para o Tesouro 
l'a..:ional. 

III -O setor BC'Ucareim, no Bra!lil cumu um todo, 
tu.mbém t expressivamente contribuinle. 

IV - A cana-de-aç6car. em Alagoa'S, i a vc:rdadeira 
'locomotiva da vonomia. Pelo aç6c:ar. antes; pelo aç6car 
e o Alcool. agora: pelo açúcar e o 4lc:ool. e pela alcoolqu[a 
mica. no futuro. 

V -O Governo federal tem que aaranlir a atividade 
de um sete»r ec:onômico que empresa ISO mil peuoas
o que vem a ser. cm no11os tc:rm01 demogrAiicos. mail de 
SOO mil dependentes-ante as ame~~Ç~Adeclima eoutru 
conjunturas adversas. 

VI -A contribuição do Alcool para a diminuiçl.o de
ipendincia eneqhica bruildra somente acentua, cada 
dia, a import.lncia c:nergttic:a da produçlo de biomllii8S 
renovéveis. 

VIl- Qualquer diminuiçio de sublldio1 ao setor açua 
careiro qravar6 01 preço~ de produçlo. exiaindo, po .... 
tanto. maior 10ma de recunos d01 llleiii.CI federais para 
a equalizaçio dr CU!Itos de: eri1tal e do dcmerara. 

VIII- O IAA. por sua ~ez. para nlo aer acoimado de 
ineliciente. tenderA a manter a rigidez de suu.sobras de 
intenncdiaçlo, transferindo os llnus para terceiros. 

IX - O aumento d011 juros complicarA, ainda mai1, 
no110 modelo capitalista de produçlo, cuja derivada 
principal aerA a transferincia dos cuslos financ:eiroa para 
os preo;oo. 

X - Fatalmente. a elc:vaçlo dos custos aA rcpufl8da 
ao conHUmidor, o qual, em sua maior parte. ~o chamado 
'"pavio". jA sem margem para cortar ~eja o que for no 
que lhe 6 cuencial I. aobrevivillcia. 

Era o que linha a dizer. Sr. Praidente. (Muito bem!) 

U. PRIIIIDINI"E (Aimir Pinlo)-Ccmc:oclo a pa
lavra ao nobre Sinador En6u Fuia. 
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O SR. ENlAS FAJIIA (PMDB-PR. Pronuncia o oo
s.uinte discuno.) - Sr. Prnidentc: e Sn. Senadores: 

O Decreto-lei n• 2.065. aprovado. por c:sca55a maioria, 
oo Congreuu Nacional. cunlra o n01so trabalho e cana 
Ira o nos50 voto. com o rep'Cidio do PM DR. pelas ru.i\c:s 
ex.pnsta11 em outro rronunciament,, que aqui li.t. O De
creto emharalhnndt' n1lrmas salnriuis, trahalhi~~:tas. fis· 
cai• e tributArias. se daidc: algum tempo vem pmdU7indu 
os efeitu!ll nefandos que prevíamos - e que: o digam o 
hulsu do trabnlhadur. o dcse5pc:ro d\J dc.osemrregadu. u 
,;ufn.:l) do c:mrresii.rio. '' acha~o~ue a claMe média - lama 
hém l:h.JUi, no Senado da RerCihlica. !:ontinua a l!terar 
m;õe.; ne,.uti\·a,;. 

l::mbulid,, no corpo do monstrengn inconstitucional e 
untipuvu- filho da ter-.atologiu de um liistemu dc:furmaa 
do e deformante- se encontra a determinado de o Po
der l:xcc:uti\'0 Federal encaminhar i. deliberação d.:sta 
Cu\il mai!ll um pesado fardo 11 ag~"e~~:arofie à jli in5upurtli· 
\'el cara:1 tributária que l'e\."Bi subre a sociedade brasileia 
r a. 

Aqui ji. esti. a Men~~oagem Presidencial. I:! não aeri es-
tranhlivel. embora reprov6.vc:l. que, ainda ainda hoje,pa 
nhe u trumitaçào da '"urs.encia urgentíssima". Mat~ria 
de: larga repercussi\o, de: profundas con1eqUi:ncias, de 
Kri011 deldobramentos que ser6. catapultada do ritmo 
normal. do estudo !lOreno, do debale esclara."edor para a 
desvairada c."Orrida, auperficial, do '"toque de a.ip.a". 

A C'as11 apresta-e a votar o aumento da allquula do 
I CM, de 16 para 17%- na verdade: c:om repercuuilo ara 
recadadoru de 6 ou 7-.. Medida inteiramente inoportuna 
e injusta. inflac:ionâria. de agudinçiu da regrlwividade 
do Sistc.'I'Da Tributârio Nacional. de cstfmulos sonegaa 
tórios. de: culaburucionismn reces!iianiata. 

O Imposto de Circulaçl.o de: ~ercadurias t daqueles 
cuja fei"CI'CUMio se df1 sobre todos. abastados e carentes. 
fav,lrecidn!l e penali1ados, trabalhadores e assalariados 
de tadas as pmfi!iSÕell. mas i: o que recai c."Om maior ina 
lensidade e amplitude nas camadas mais sufridu da p.l· 
pulado. aquela,; m01is agredidas pelos infortúni01, exula· 
mrntc afi que situam nas faixas mais reduzidas de renda. 
(: '' lrihulo que incide Rillli mercadorias de COnsumo ubri· 
plÓriu e. por isw mesmo. a rerercu!l!ilo 11e verifica sobre 
a maior rarte dos 111nhos do,; que: menos ganham, as caa 
m:1d:1s mnis humildes. 

A rq:res.~;i,•id:•de do Sistemu Trbutl'írio Nacional, que 
jll e pralicamente insupurtAYel e injusta. conlideravc:l
mente aumentad11 ;I cad:1 ponto percentual que se incre
mente em qualquer tributo da esp&:ie da JCM. C'oloc3 
em açtio e exaspera a injustiça social. Apenas ligurati\'B· 
mente para exemplificar. enquanto o trahalhador de: um 
salârin minimu contribui com 18" e sua remunera.çio, 
um outro que ganhe 50 salirioR ~ onerado em parcela 
mrnima. proporcionalmente aos ReUI ganhos totais. Isto 
porque a incidencia da allquota se dA aobre a mercado
ria, atins;indo. igualmente, ricoa e pobres. 

P. um impo!lto inflacionArio. na medida em que~ totala 
mente repassado au con1umidor final. Em um perrodo 
rec:e51iYO como o que atravsa o Pafl. em que a preocua 
paçii.o maior dos governantes se dirigi: para a compr• 
silo do:s IIBIArioa. como primeira c: mais perversa medida 
para o combate: I. inDaQI,o, aquele repa!ISC do imposto 
eleva. exaseradamente, os pn5ços das mercadoria, agraa 
vando o ritmo inDacloni.rin e. BMim, novamente os que 
menos sanham alo os mai~~: IIICrifieado!l. 

Nlo para ai o rastro lamentável se aplicada a medida 
sovernamental. Qualquer aumento de tributos- e illiD ~ 
óbvio - tranafere rccunos do ac:tur privado para o setor 
p6blico, o que, plll"eCC. já se tornou obsc:!ilii.o dos pera 
nantes que. apoucados de competCncia e faltas de: ICII&i· 
bilidade, malbaratam 01 fundoa comuna e. para remediar 
a lituaçl.o, de maneira simplista laçam mio do aumento 
da carga tributAria. jl. ei'Jastulantc:, para aliviar u suu 
prcoc:upaça ... 

Ellucloo da Fedll"açio d .. lnddotrias de Sio Paulo, 
ontem divulgados, projetam um quadro doa mai1lamen· 
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tAvei1 e. maia que lament.ivel, preocuJiante. Informam 
que coma conseqUtncia da aprovaçlo do Decreto-Lei li' 
2.06S, da emenda con•titudonal que transferiu rr:cui'IOI 

da U niio para Estados e M unicfpios, e da elevaçio da 
alfquota do ICM, de 16 para I,.., a caraa rllcaladico
nal, a precos correntes, aobre 01 cantrihuinta, aeré de 4 
trilhcks e 100 bilhõa de Cf'll7.eimr. Cansidcranda-~e que 
a PI-:A.- Populac;lo l=.ÇQnomicamente Aliva- doBra .. 
ail csti situada em tomo de 40 milhões de pessoas. vamos 
verificar que cada brasileiro que trabalhajA atarll onera
do. tributariamente, a panir de 1• de janeiro de 84, em 
mais 100 miJ cruzei""" aUm do que jll conrribui aruaJ .. 
mente. 

l:!•a prof!reMiva e paulatina dnc::apitalizaçào do ICf.or 
privado da economia. na medida em que tais recursos 
aio di1peraiva e abusivamente utilizados, na quase totali
dade dos. c:uos de forma improdutiva. se fisura uma 
apropriado indi:bita da poupança panicular, normal· 
mente utilizados para de&pesas nlo reprodutivas, quan
do nilo dc:sviad05 para fins ·suntuArios. frutos da megalo
mania de al1uns dirigente~ do pai&, ou tant• vezes da. 
caminhados para os desvios da corrupçio, do campa. 
drio, da fraude. 

F.ll.a nlo t uma vi&io peasimi5ta ou aectAria, mu sim 
realista, diante de lnumerAveis exemplos do cotidiano 
dos ICJVC:rnos pbl-64. Creio que mais precatados andare
mOfl ae DOA pusennos 1empre de sobreaviso diante de 
qualquer pedido de majoraçio de impo•o• e melhor ain
da alaremos se DOA posicionarmoa. de plano, recuaando 
a dar guarida a semelhantes pleito5 sovcmamentaiL 

O pretendido aumento do ICM. como, em aeral, todo 
aumento de imposto. fazendo aumentar o peso da caraa 
tributflria, traz consiso o açodamento da tendtncia 11110-
negac;lo. que mais se agudiza em epoca de inDaçio plo
pante. de hiperinnac;io, como a que vivemos. O descon
trole que se ap015a da ..iondmia como um todo traz. em
hutido, descontrole semelhanle • mente e • racionalida· 
de das ações du pe5sou. Toma-~e diRcil A maioria 
acompanhar. sequer, a evoluçio dos fatos ec:onõmicos. 
O medo 1e appasa de todos. O temor do futuro. que se 
torna absolutamente imprevisfvel, impulsiona os meca
nismos de defesa do patrimônio. gerando uma tendinc:ia 
incontro16vel de pnhar o mú.imo, no menor tempo. en
quanto t passivei. Um 1e11timento de ana6stia domina a 
todos- produtores, intermediArias c c:onsumidora
por nlo terem condiçõea. ati, de avaliar as perspeet:ivu. 
j& não dizemos do dia IIC8llinte, mu da hora aesuinle. 
Esse quase-pá nico. ainda que difuso. pairando no ar, 
leva iliJI'I'IIÇio de outra ld~ia sombria, qual oc;ja a de que 
nlo ae precisa qitar mais entre 10nepr ou nio IOtte

p.r:. funar ou nio funar; fraudar ou nlo fraudar, mas, 
lil.o-16 e aimplesmente. cometer o illcito e procrastinar ao 
mbimo o momcnco da puniçlo. Se nlo for poolfwel 
eliminA·Ia definitivamente. E eheaa-te ao absurdo de se 
raciocinar em tennos frios. matem6ticos. sobn quanto 
ae poderl aanhu com a rraude no peso. na tabela. na 
medida. no preço. na qualidade. na 10nq:aclo etc .• cer
IOJ, 011 que .;,;m .,. ... da impllnidade ou da puniçlo 
amenizada e tardia. 

Na El.poaiçlo de Motivoa que acompanha a Menu
sem Plaidencial, suboorita peiOII Ministros da fozenda. 
do PlanejameniO, depois de teotemunhar que 011 &tadot 
e Municlpi0111011Cham em olriu dificuldadeo financeiru 
para cumprir u tarefa que lha competem na adminia
traçlo pGbliea - 110111 dizer que oleo pr6prioo, os Mlnlo
tros. com sua politica canhestra na -tentaclo de um 
modelo ocon6mlco inteiramente Inadequado l nalldodo 
brasileira, do os verdadeiros allpado1 por •a lituaçlo 
- 01 titulara daquela ,_tal 11m esta 18fda estarrec:. 
don: "'Toma ... imprelldndlvol. portaniO, ronaleeeriUa 
arTOCBdaçlo e um doo l,.rumeniOI Adequodoo ' a El,; 
~açlo da Allquota Mhima do ICM':, 

Certo que um d01 indrument01ll o apontado. Mu 6. 
oerto llualmento que o6 em olldma instlncia dele • devo 
lançar mio. 
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HA muitas outru formo de melhorar a arrecadado, 
sem aumentar ainda maia a praslo fiiCBJ 10brc o contri· 
buinte. o aperfeicoamento do mecanismo r .. calizador. 
sem açõea achacadoru, pode incrementar notavelmente 
o Ouxo de caixa olic:ial. O ucesso de iscnc6el coneedidas 
usualmente pelaaadministraçltes. albn de anistias peri6-
diClls a contribuinte~ inadimplentn, constirui oulro po
deroiO dreno das finança regionais c locais. Eltudos jA 
comprovaram, no meu Estado, que. em mb:Sia. de cada 
100 cruzeiros devidos., o FiiCO arrecada apenas 60. por· 
que 40 são perdidos em iHnç&l diverso. 

AJ&n de consdluirem.. em Ji mC~~JDU. uma discrimi· 
nac;l.o em muitos c:asoa sroaein entre contribuintes. 
elas, concomitantemente com as anistia• perlodiC'II e 
com pan:elamentos senero101, na maior parte doa C'IIOI 
concrdidosa devedores habitualmente relapaos. tCin CO• 

laborado poderosamente para incentivar a 10negac;ilo, a 
inadimpltncia contumaz, ao tempo em que daeatimu· 
Iam e revoltam 01 que persistem em manter seus.compro
mi5sos liacai11 pontualmente em dia. 

Tudo isto contribui para o daeridito da Adminis
traçio, a tal ponto que mesmo quando rec::headu de 
bou intenc;acs as iniciativas pemamentais do enc:ara
da~ com ceticismo e daconr111nÇL Como admitir, por 
exemplo, que o Ooverno pretende mamo fazer al&uma 
coiaa para derrubar a inDaçio, pua melhonr a condiclo 
de vida. para proporc:ionar benHitar, proareuo e Celici· 
dade ao povo, ae todaa u suu açõea culminam sempre 
com mais lllc:l"iflc:ioa, maior llllllria doa j6 minsuadoa n
curiOI doa cidadios? 

O aumento do ICM 6 de uma inoportunidade. de uma 
intempalividade a toda provL O Pala astll meraulhado 
em violenta nC'CISio, hA trá ano1 c:onsecutivo~o acm 
penpedivu de melhoria., por menor que seja. A intlaçio 
estA totalmente fora de controle e u empresas se riem a 
braços com custos financeiros a110berbantea. que levam 
de roldlo. incontrolavelmente. qualquer plant;iamento 
honesto, aWJrero até mamo de manutcnçlo apenu do 
nlvel mfnimo de atividade. 

Niio h6 como nepr que 001101 emprea6rios. embora 
ulillltados. de tod01 os lad01 e por todos 01 meios, pela 
prcuilo e ganAncia das corporaçlln internacionais, •is
lidas e JC11CfDJamcnlc contemplada. ainda JJHU1 de 64 
para d. pelas autoridades respondveis pela noasa eco
nomia. tudo te:m feito para contornar os IUCCIIiVOI em
pecilhos que o soverno habitualmente coloc:a a 
dlficultal'lhes o proiiJ'OIIO e a eonsolidaçlo. 

Pretender. agora. depoill de CBJOtar ao m.bimo a C'lpa· 
cidade contrlbudva doo cidadlos, atravta de oofioticadoo 
mecanismos tlac:ai1 e tributlri01, onerar, ainda maia, a 
populaçlo brasileira, com o aumento da alfquota do 
ICM. que diz diretamente mail que com o bol1o de cada 
um, com a aua própria 10brevivinc:ia, 10b o pff'10 JftteJ. .. 
to de ajudar Eltad01 e Muak:lpi01 a 11ir de IUUI&i.as 
dificuldades nnanceiraa, a•melha·lhe I Um achincalhe, 
que cumpre repelir. 

Repito-lhos. Senhoreo, o que .. ui jA allnnci em outra 
oponunidade:: 01 Adminiltrlldorea &taduail e Munici
pais. Governadora a Prcl'eitos, 11eit01 com o YOto popu
lar, H c:lamam, com justiça. por mais recur101 para prir 
01 deatin01 du comunidada que lha atlo afelll, ele
vem. acima de tudo, 1er patriota• e nlo se delxu enfei
tiçar pelo oanto de ocrela delfinlano, porque 10 tem -
1ravc comproml110 com •• au• comunidades. t&n, em 
nome delu e por .... II'ICIIII8Io um aompromiuo ainda 
maior 1 mail pnero10 com toc:lo o povo lnlilciro: o de 
lutar, 11111 tr6suas. pela cfetiva conquista da Dcmoc:ra
cia, onde havcrlo, ai sim, do haurir o cW&tnio puro du 
aopiraçilea populano e, por- via, eotabeleeer umjuoto 
o produtivo Siotema Tribut6rio. 

Ati aqui, o que 1e tom vilto e 1111ddo DI atuaçio doi 
que orientam a poUdca ocon6mil:a c finanCiira do Qg. 
verno federal e a demonstraçlo, trioto moa cabal, de que 
nlo ae pretenda em n.cla reduzir o dellcft p6blico nu 
auas c:aUAas maia verdadeiras. estarrec:edoru e IDMCi.tl-
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veia: os sut01 acintosos com aa mordomiaa, com 01 
compadri01o com 11 corrupções e com lantos outrm ne
gbcios. tio mal explicados quanto mal c:heiro1oa, ao que 
ae alia, ainda, o rol imen10 das obras e ac;6el de custos 
tio elevados quanto diopensAveis pela realidade e deoejo 
naci&mais. 

Que te redistribua. na medida correta, a Estadoa c 
Municípios o que de mail e tio volum011mente j6 a moa· 
lha a Unilo, aem necessidade de apedir.~empre e cada 
vez mais, o contribuinte. Dtem paradeiro aos aclnda· 
105. oofha-se o desperdlcio, cessem a corrupçl.o, a
queçam u metas10fisticadu, raeionalizem 01 arviços. 
divorciem-aula qiotasem internacional, c af Cll recursos 
abundaria para se mnverlenm - em uma Federaçio 
reconstruída- em instrumentos de clevaçlo da socieda· 
de brasileira. • 

A apropriaçio de recun01 pelo Oovcrno nlo pode 
continuar e sempre e cada vez mais para financiar a dfvi· 
da atcma e a OIJÍ& inerna. Aquela contrafda pela in· 
aensatcz e com os recUrsos malbaratados pela meplo
manlo do dlspenslvel ou pelalntpc:ia do despreparo e da 
pequenez. Enquanto ata f: Pllll pelo sacriftcio e pelo 
drama de qualiC todOJ. 

No momento ern que o Ooverno se impuser moralida· 
de e aulteridadc na adminiatraçilo da coisa p6blica, mi· 
nistnr punições exemplares para corruptos c pccula· 
t6.rios. e se voltar todo a inteiro para o legitimo interu~e 
nacional, entlo tercm01 possibilidade de construir uma 
\'erdadcira potinda. Neuc: inalante. ninau&n rept:carl 
colaboraçilo, ninsu&n medirá sacriRcios, ninguém dei· 
xarê de contribuir com quanto for ncce116rio para Clll 

obra. 
Ne~~e instante 1e atari conslruindo o BruiJ de rodos 

01 bruileiro1. 
Era o que tinha a dizer, Sr. l'laidenlo. (Muito bem!) 

O SR, PDSIDENTI (Aimir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Sei.ador JOIJIO Bornb....,. 

O SL ~ORGE IOIINHAUIIEN (PDS - SC. Pro
nuncia o aeauinte discurso.)- Sr. Presidente e Sn. Sena
dono: 

Os Bancos de Oescnvolvimenlol. Reaionaia e Eltl· 
duaia. criad01 a partir do Inicio da dkada de 60 para 
atuar como asen101 financeiros daolnotltulc;lles deoenvol
vimentistu federais, scm10mbra de dtivida aerceram o 
papel principal no proc:cMO de industrlalizaçlo do Pilo. 
canalizando de ronna adequada os ncui"'IIO dispoaCnis 
nao duu 61timu dllcodu. 

El,.endo 011 oetoreo prioriiAriote procurando oelocio
nar u melhora oponunidada de invatimento. os ban· 
COI de desenvolvimento ~udaram 10bnmaneira alo 
apenas a iiiiCiultriaJizar e a criar uma daue omplCIBriaJ 
de vanauarda, m-. por ate meio. derrama de forma 
orientada todo um proceuo de cracimento CICOII&nico 
com incli~e~~tfvcia rcfla01 ao aubs:iltema social. 

No Eotado de Santa Catarina, podHo citar alsu111 
oumpl01 doo maio man:an .. como o olo, a PenliJID 
S/ A, a Heriq. a fundlçio Tupy o a Elotromotora 
WEG, entre outnu, que ea desenvolveram a putir do 
apoio de bancos de desenvolvimento. 1 hoje utlo DO 

Iopo doo "ranklnp" de 10011 raiDOI de atividadeo. E al~m 
do mail do testemunha elo suceuo da iniciativa privada 
de çapital inteiramente nacional. 

Hqje em dia, porem, o quadro da ooonomla • ....-I
vo, 01 inYCBtimcntoa lixos do reduzidol e 01 rwcu1101 

para capital de 11ro atremamento caroL 

Elle •rt. •m d6vlda, um adequado mo111111-. para a 
atuaçlo doa BDo, qindo no suprimonto do capital de 
airo a tuas mais atrativu e fa~a~do preuionar a quada 
das taUI do mercado. 

No entanto, alem da ....,... de rm~noo rlllwaia tra
diclonalmento rep•adoo atravá doo BOI, o quo 
obriaou-oo aiocorm'em aomeroadodocapiwo.IO,...... 
uma okie de mlllidaa na ·•na oconGmlca, que, ao areta-
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Art. 7.• o Poder Ellecuttvo elalborm e 
Rpedlri. o novo Plano de Cl&ao•ftcaçio de 
oar-. total ou parcla:lmente, mediBZlte de
creto, obaenaclaa u dlllpollç6es c1eata lei. 

-Art. a.• A lmplantaçlo do Plaoo ~ert 
feita iplllr órPoo. ateDC!Ida uma escala de 
prloi!dade na qual se levarll. em oonta pce
;ponderantemente: 

I - a lmp!antlaçãD p!'évla da reforma ad
mlnlatratlva. eom base 110 Decreto-lei n.• 
zoo, de 25 de fevereiro de 1867; 

II - o estudo quantitativo e quaUtatho 
da lotaçio doe ór(lioa, tendo em 'VI&ta a no
ft eatrutura e atr1bu1çllell decorrentes da 
providência mencionada no lllem anterior; e 

·m - a elllatêDcla de lii!CUr- orçamen
tl.rloll para f&lll!r raee u reapeeti'Vas dupe
au. 

Art. e.• A trampolllçto ou tranafonlla
çlo doa cargos. em decorrência da Blste
mll.tlca ipreiVi8la DeSta lei, prooe.uar...,., 
rradatlnmente ccmalderando-ae .. -
lldades e conveniências da Admlnlstraçio e, 
quando ocapacloa, Be~UDC~o erltêrloa aelett
'ftle a 11erem estulelecldoa ~~~~ora 01 C&I'II08 
lntegrautea de cada Grupo, lnclulll11e atra
vés de treinamento lntenalvo e obrlptórlo. 
. Art. 10. O ór!lão central do Blatema de 

Pessoal expecllrll. as normas e 1Datruç6ea ne
cesaol.rlas e coordenari a execuçlo do novo 
Plano, a aer proposta pelos M!DI.It6rloa, ór
gioi integrante. da Presidência da. Repú
blica e autarquias, dentro das reapeetlvas 
juriBdlçõea, para aprovaçlo mediante de
creto. 

1 1.0 o 6rglo cena-ai do Blatema de PU
soai promoverll. as medidas lll!ceaall.rlas para 
que o plano seja mantido permauentemen
te atuallzado. 

1 2.• Para a correta e uniforme lmplan
taçlo do Plano, o órglo central do Blatema 
de Peuoal promoverA graclat1va e obriga
toriamente o treinamento de todos 01 Hr
vldorea que participarem da tarefa, Hgtm
do programas a serem eatabe~oa com 
eaae objetlvo. 

Art. 11. Para UHgurar a uniformidade 
de .orlentaçlo doa ~balhoa de elaboraçlo 
e e:ecuçlo do Plano de · Claaslftcaçlo de 
Cargos, haverll., em cada lollnlst6rlo, órglo 
interrante da Presidência da Reptlbllca au 
autarquia, uma Zqulpe Técnica de alto III· 
vel sob a presidência do dirigente do órgão 
de peuoal respectivo, com a IDctmllllncla 
de: 

I - determinar quais os Grupos ou rea
peet1voa cargos a serem abraugldoa pela 
eacala de prioridade a que ae refere o art. 
8.0 de.Sta lel; 

II - orientar e supervll!onar os Ievau
tamentoa, bem como realizar 4S estudos e 
anll.l1see lndlspenall.vela à inclualo doa car
gos no novo Plano; e 

m - manter com o órglo central do Bla
tema de Peaaoal 01 centac:os neceaall.rloa pa
ra correta. elaboraçlo e lmplantaçl.o do 
Plano. 

Parágrafo tlnlco. Os membros das Equi
pes de que trata este artigo aerlo designa
doa pelos Ministros de Estado. dirigentes de 
órgãos integrantes da Presidência da Re
pública ou de autarquia, devendo a escolha 
recair em servidores que, pela aua autori
dade administrativa e capaclda~ t6cnlca, 
estejam em condições de exprimir 01 obje
tlvos do Mlnla~rlo, do órgão Integrante da 
Presidência da Repdbllca ou da autarquia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL (Seçào 11) 

Art. 12. 0 novo Plano de Claaalftcaçlo 
de Cargos a ser 1Datttu1do em aberto de 
acordo com as dlretrlzea expreaaas nesta lei, 
estallelecerll., para cada Mlnlat6rlo, 6rilo 
lntegraute da Prealdêncla da Repflbllca ou 
autarquia. um ndmero de eargoa inferior. 
em ielaçlo a cada ll'UPD, aos atualmente 
existentes. 

Parll.rrafo tbilco. A nlo obler'll.llcla da 
norma contida neste artigo aoznen.:e aeri 
permitida: 

a) mediante recluo!!o equivalente em ou
tro II'UPDo de modo a não haver aumento 
de despesas; ou 

bl em eiiiOI" excepclonab, devldameDte 
juatlftcados peraute o órglo central do Bla
tema de Peaaoal, se invlll.vel a providência 
lndlcada na alinea anterior. 

Art. 18. Oblenado o disposto na Beçlo 
VIII da Conatltalçlo e ein particular, no aeu 
art. 17, as formas de provlmen:o de eargos, 
no Plano de Ciaalllflcaçio decorrente desta 
lei, serlo esta'belecldas e dlaclpllnadaa me
diante normas regulamentares eapeelftcaa, 
nlo ae lhes apllcu.do as dlspolllçllea, a rea
pelto contidas no Estatuto doa l'unclonol.
rloa Pdbllcos Civis da Unllo. 

Art. IC. o atual Plano de Claasltlcaçlo 
de cargos do Benlço Civil do Poder Exe
cutivo, a que .se refere a Lei n.• a. 780, de 
12 de julho de 11180 e leglslaçlo posterior, I! 
conalderado eztlnto, oblenadas as dlspo
Biçlles desta lei. 

Parágrafo dnlco. .A medida que for aen
do Implantado o novo Plano, os cargos re
manescente. de cada ca.:egorla, ciaslllftca
dol conforme o alltema de que trata eate 
artigo, pauarlo a Integrar Quadros Suple
mentares e, aem prejulao das promoçllea e 
acesso que couberem, aerio suprimidos, 
quando vagarem. 

Art. 15. Para efeito do disposto no art. 
108, 1 1.0 , da Constltalçlo, as dlretrlzea •
tabelecldas nesta Iel. Inclusive o disposto DO 
art. 1<1 e seu parAgrafo tlnlco, se aplicaria 
à claaslflcaçlo doa cargos do Poder Legla
Iatho, do Poder .Judlclll.rlo, doa Tribunais 
de Contas da Unllo e do Dlltrlto J'ederal, 
bem como à ciaslllftcaçlo doa cargos doa 
'nlrrltórloa e do Dlltrlto ftderal. 

Art. 18. Rata Lei entrarll. em vigor na 
data de eua publleaçlo, revogadas u dla
polllçllea em contrA~. 

Bruma, 10 de de~~embro de 1170; 1ü.• 
da Independência e 113.0 da Repdblloa. -
DULIO G. !laDWI - Alfndo Basald -
.tdalberte de ......._ N1111ee - Ortllllllo Gel-
1181 - Mário GIIIIH>II . llarllau - Alltilnlo 
Delfim Netto - Mário David Andna- -
L. P. Clme Uma- .......... G. l'aaar!Dho
.tálio krala - IIU.rclo lle Soua e Mella -
F. Boeha Lalia - Mareu Vlnldu Pratlnl 
de Moraea - Antinlo Diu Leite J'áDior -
.Joio Paal9 11011 Rela. Vellooo - .r.- C1111ta 
CavalcanU - B;Jatao C. CoraeW. 

IÀ1 Comissw.• de S•rvko CMI• th FIIIGOft'l.: 

O SR. PRESIDENTE ll.omanlu J(miorJ- llo l:~~opc· 
diente hdu ..:c•n'iUim ns Prujel~•s de l.ci d;.1 Camaru n"s 
~(,7. :tJC). 270 e 271. de 19te~. qur I"C\.,-hera.o cmrndas. rr· 
r.mte ii prirneir;1 comiJo"';t,, 01 que ft,rum d••Urihuldn'l. prlu 
(1ril7'' de ClnL"\1 "'I>'IÔI!''i ordiniirms. DtlS 1crn111"' dv arl. 141. 
11. ''h'', dtl Rcp:in~cnh, lnlcrntl. 

O SR. PRESJDENTF. 1l.omm11u JiminrJ - Suhre ;, 
1111 .... u. n;,ruerimenh"' I.IUC' ,ii_,, 'il:r lido!ii .,elo Sr. t·•
"\e .. ·r,·t:lri''· 
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São lidoi llli aeguintes 

REQUERIME:IITO N• 179, DE 1983 

Requc:rem05 urgincia, no5 trrmo1 do art. 371, alfnea 
''b" do Rq•menlu Interno, para o Projeto de Raaluçio 
n' 12l. dr 1983. que eleva em um ponto JM'n:cntual a ali
quula mãxima do imposto sobre opcr&\.'Ões relativu .t. 
a:irculuc;ilo de mercadorias. 

Sala da~~o SeliliÕe5, JO de novembro de 1983. - AJo,llo 
Clllatn. 

REQUERIMEIIoTO :li' -· DE 1983 

Re~uer.:mos urgCnciu, no5 termos do an. ~71, alfnea 1t 
do Rq;i•ncnto lnlrrno, p-.ma a Men!iliJCm n' 222. de 
lll~cJ.soiH:ilundo autorizaç;l,l pura que o Governo do El· 
lado de Suntu Cauarinu JMJS&3 ra.li7.ar operaçclcs de cri
dilo, para Olio nn.s que CSipcr..in~u. 

Sala du"' Sr55i'teH, 30 de novembro de 1983.- Alo'llo 
O.tn-Humlterlai...Mceu. 

O SR. PRESIDENTE (Lomunlu Jüni•>rl- Os rcque
rinu:niOll. que vem de sc:r lido serüo votados a~s a Or
dem d11 l)iu. D1l!li tcrmo!l regimentai!!. 

Stlhn: a mc.a, requcrimenln que vai ser lido pelo Sr. 
IY-ft«n:tário. 

1-. lidn e upmvudo o SL"'uintr 

REQCERIME:IITO N• 181, DE 1983 

~o"' t~rnhJ .. do ilrt. lll do Keg:imento Interno, requei
ru di,.pcmm de inh:n.ti~in e pm·iu di"'trihuiçilo de avullillS 
par:• o Projeto t!c ResoluÇio n• 127, de 198~. :1 fim de 
que lipurc nu Ord.:om dll Diu da se5Silo !IL'gUinte. 

SJ.Iu dn"' Sc'i'iÕc'i, JO de n,Jvcmhrt, de 1"8.1.- Mlltnn 
("o ... l. 

O SR. PRESIDE:IITE (l.omHnln Júniurl- Aprnv•du 
,, n:Ljucrimenw a malériu a que :w: rcrere figurJ.ri. na Or
dem do Uiu da sei"iiO 11quintc. 

O SR. PRESIDENTE ( Lomanlu Júnior} - PaMa ... 

ORDEM DO DIA 

Voluçilo, ern turno único, do Requerimenlo n" 
11611, de 198J, de autoria do Senador Itamar f"ranco, 
soli~itando a tran~eriç.lo. nos Anais do Senado F~ 
derul, do aniJo· puhli~ado no jornal C...,. Brazl
llenle, ediçilo de 29 de novembro de 19K.l,sob o litu-
1'' '"Meu amigu Teotõnio), du jornali!llB João 
Emihc1 falciltl . 

Em volu~ü,, o ret~uerimenlo. 

O Sr. lt•aaar fraii(D- Sr. Presidente, PL'\'0 a palavrm 
puru encaminhar :t Vtllaç;itl. 

O SR. PR.:SIDE~TE (lomunhl JalniorJ- Pur11 en
a:mninhJr u ,.,,,;,c;ào. CllDL""d" a palavra ao nobre Sena
dllr h;1mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO CPMDB- MO. Para en· 
a:aminh11r a votaçio.J- Sr. Presidente e Sn;. Senadores: 

Prefiro. ao en~uminhur a vutaçio desse meu ~a~ueri
mento, que levou o n6mero 869. ler para o Plenirio do 
Senado o que dine e " que pen!lil João Fmilio Falcão, 
rx,.'Ciindo. rvidenlemente 5C ror rossivel. a atenção e o si
lêncio dofi Sn. Senadora: 

MEU AMIGO TEOTO:IIIO 

S:lo !le pode f::~.lar do fim de alguns homens. por
que a vida O!li t."Oiocuu acima da própri:1 morte. De-
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lm, os contemporl.neos pardam o oraulho de ter 
vivido a mesma ~· e 01 p61ta"os 1e recordaria 
sempre que precisarem encontrar, no passado. aU· 
mula para o presenle, c~perança para o futuro. 

Slo, ao mamo tempo, o cometa que riscou 01 ce
·us c:nm sualuminoAidade c a atrela o luzir em meio 
11 treva da noite. Homens que man:aram 01 dia 
que viveram porque 011 viveram como 11: fo•c a eter
nidade da luta humana. com a qual 1e indentirlca
ram. São homens que se lOrnam lendas em vida e 
cuja mane dli mais vida a lenda que foram. porque 
lhes cmprata o aroma da •udllde. 

Tiveram, em si, a humildade do santo. a Rama do 
guerreiro. a vislo do IA.bio, 11 lucidez dos aonh01. 
Carregaram as dores do homem e nelas adquiriram 
a força de: seu eiplrito, a alegria de 5eU exittir, por
que compreenderam o senlido humano da vida. 
Suporta.ram-na5 como uma cruz. mas ostentaram
nas como uma coroa de louros. 

Foram heróis Rndo eunagados. frac:assados. 
mas vitoriosos. A batalha que combateram sert 
wnhtm a do 6llimo homem; tiveram que lutar sem 
esperar o suCCISO, ~em 10nhar com o fim. porque o 
mai5 importante era re5i5tir. 

Prol'lleteu de mlláguias,"SUiifo dos Andes. Heitor 
a morrer por Tróia: Aquila a sacrificar-ao pelo ami· 
JU. Condenados. a lutar ~em aperanr;:u, foram, no 
entanto, como diz o poeta. "o dono de seu destino, 
o comandante de sua alma". Puderam, qaase sem· 
pre, escolher o caminho flcil do triunfo. u iluaões 
da glória mundana. mas preferiram u pedras da in· 
sratidi1.o, as mâgoas da ingratidiu e eom elas cons· 
trulram seu temPlo. Nio cederam porque nlo po-
11iam ceder. pois viveram pelos outros, pelos ideais 
que acalentaram. 

Meu amigo Teotõnio Vilela ~ a•im. Nio foi, t. 
Lembro-me dele a discursar no Senado contra 01 
arbftrius do Ouvemo. enquanto 01 seus companhei· 
ros de A RENA deixavam o plenArio, envergonha· 
dos. Nilo 05 via saindo porque falava para a His
tória em defaa da liberdade. Seu compromisso nlo 
era com o Planalto, ma5 eum as cordilheiras. 

Recordo-me dele asofi'er com as denllneias sobre 
tonuras. a ersuer sua wu tonitroante contra 01 que 
vilipendiaram o ser hUmano. E ine!Kiuedvel o ICU 
relato sobre as prisõn, a amarsura com que consta
tava a dese~~perança dos encarcerados. O que lhe im· 
p..rrlava era a disnidade humana. cuja ofensa o hu· 
milhava, o acabrunhava. Fosse a ofensa da brutali· 
dade. fOSIC a do abuso do poder econbmico. 

Revejo-o no seu sabinetc: a tomar conhec:imento 
de que o Governo lhe nesara o emprhtimo, que u
qurara dias anta. para prejudicA-lo em aua ativi
dadt ec:onómica: a reclamar no restaurante do Sena
do de que a pimenta ora fraca ou o mocot6 com pi
rio não atava bem quente. Ouço-o a recordar os 
cavalos que montou, as noitel de luar de aeu tempo 
de bailldeiro de ""braço firme e laço forte". 

E continua. Sr. Prellidcnte. o jornalista Joio Emllio 
l'alcilo: · 

O Brasil como alma. como 10nho e como tonura. 
O Brasil que Reagan confundiu oom a Boltvia cole
YOU a suprir da tribuna do Senado que o poderoso 
Pre5identc dos Estados Unidos ficaae de ca!lliso. 
como menino. C!iCIWcndo mil vezes ""Brasil" para 
que nilo esqUCICCIIK jamais o nome de noasa Pitria. 
BruH que o fcoz odiar a lriblteraL que tolDOU« a 
cantilena de seus 61timoa mesca. O Brasil do .. Proje
to Brasil" que 10nhava democritico. forta e justo, e 
pelo qual lutou contra o cãncer. Pela vida, e pela Pi· 
tria que nlo queria deixar ~em o seu apoio, a sua co
ragem. 

Sinto o peso de sua mlo em meu braço, levando· 
me para ouvir a ~~:ravaçlo de sua vida. ma• não o re-
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cardo, em nenhum momento, quCiundo·H da tra
Fcfia em que morria. Ao contrArio, lembro-me dele 
em outubro de 82, om São Paulo, na casa de seu 
aenro. I bater na perna do entio presidente do Se
nado: '"Passarinho, cate clncer quer me peaar, mBK. 
eu vou viver. vou lutar" o 

Morreu ouv.indoo canArio dellla terra, d.5Aia· 
IOUII e do Nordale. apõ& ter vi11to o Sol eterno. En· 
tre a pureza da natureza e a dimenllio do infinito, 
partiu Teotónio, o cavaleiro da liberdade. o andari· 
lho do Brasil. - Joio EooDio Fllcia. 

Sr. Presidente, eu oulilria apena• complemcnlar o qllf' 
j6 diDc aqui no Senado, com profunda tristeza da minha 
alma. neste momento em que o Senado da RepOblica " 
preJ"'.ra para votar aprcsaadamente um doa projetas 
mais Importantes, que se por certo aqui estivCiiH o nosso 
Tcutõnio Vilela, que conheci entado onde cslil o Sena· 
dor Benedito Fa-rcira. R por eerto ativcssc ali na n011a 
trihunL estaria conmco. Sr. Pl'ftidente, nesta luta, e eu 
vuu ter oportunidade nu decarrcr da ~ali!iÜo de lembrar, 
mui11 uma YCL Teotõni!J Vilela com o seu Projeto Brasil. 
Mas. Sr. Presidente-, ao JC5pander a uma indagaçio do 
jomalisla Rui Lopes, que me perguntava se eu pod~o'fia 
dizer. naquele instante cm que tomava ~o-onhecimcnto da 
triste noticia do falecimento d.: Tentõnio VUcla, eu. aos· 
taria de repelir o que di!iSc ao jornillilta Rui l.opes, 
quando JK.'I"CCbi tam!Xm 1ua cmoÇi\o pelo Ltlcfone. que 
Tcot6nio Vilelll. Sr. ~idtnte, foi o andarilho da paz, o 
andarilho da liberdade ... 

O SR. PRI"SIDE.'IITE (l.ornKnto l6nior)- Permita
m.: comunicar a V. Ex• que o ICU tempo ati e~sutado. 
mas V. Ex• tem mais um minuto para concluir o seu dis
cuno. 

O SR. rrAMAR FIIANCO- Sr. Presidente, fi<o trill
te que 1e pn11a dar. apenas, mais um minuto li memória 
dr Teutônio Vilela. Mas. nesse minulo que me & concedi
do R~imentalmenle, eu espero que o Senado da Rcpllbli· 
ca. neste momento. possa votar este meu requerimento. 
Eu nlio diria, Sr. Presidente, que houve uma maldade da 
Mcsa, ou alguma inusnçio da Me~~a em colocar a.le meu 
requerimento para impedir que cu pude5ae, neste mo
mento, solidtar a verificação de ....... jamail eu o fa· 
ria. a nlo ~~:r que fosse rejeitado, pela memória de Teotb
nio Vilela. Acima da no11a luta parlidAria. ne-ste mumen· 
to. que- a alma de Tentõnio Vilela possa Iluminar o Sena
do da Rcp6blica ne&tll noite, que 11c apro•ima, t para que
a sua luta. que foi gloriosa e bela. possa oontinuar por 
este Brt~~il afora na esperança de um Bra1il verdadeira
mente dcmocrahico c mai,;, justo. 

O SR. PRESID~TE-(Lomanto lbnior)- EJI! vo· 
tação o I'CC.Iuerimcnto, 

O Sr. Odldr SDiftl - P~o a palavra para encami· 
nhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRI"SIDE.'IITE (Lomanto lbnior)- P•r& en
caminhar, conced~ a palavra ao nohre Senador Odacir 
Soares. 

O SR. ODAQRSOARIS (PDS- RO. Para encami
nhar. Sem rcvislo do orador.)- Sr. Preside-nte, Sn. Se
nadOJTE 

Realmente. o artigo do Jornalista Jolo Emflio t:alc:ilo, 
publicado hoje no Carnle Bru:l..._, aobre a fiaura 
srandio11a, IObre a bela f11ura de Teot6nio Vilela. c uma 
das pAginas mail bem escritas do jornalismo contcmpo
rãneo. de modo que o DOJ.'I&J Partido. o PDS. pela minha 
palavra, concorda e defere ate requerimento do Senador 
Itamar Franco. pela procedincia d01 termo• e do con
te6do do artigo mencionado, hoje publicado no c:.r. 
Brul'-- Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE 1 Lomanto Jbnior) - Em vo
tação requerimentO. 
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011r • ._ a-.1•- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a wotaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jbnior)- Cpncedo 
a palavra a V. 1::~•. para ene~~.minhar a votaçilo. 

O SR, ROBERTO SATURNINO CPDT- RI. Para 
encaminhar votaçio. Sem revido do orador.)- Sr. Prc
sidenle, Srs. Senadores: 

Uma palavra aipcnai, para dizer que todas 111 homena· 
p:ens que pudrrm01 fazer I. mcm6ria dr Teotónio Vilela 
- e faremos ainda viria~ outru - nus deixarão ~empre 
com uin .sentimento dr rrulltrliçllo, um 5C11timenlo de fal
ta. cm relaçãu ao pra.-nchj menta deste vulto. desta imen
sa ·np:ura. que conviveu cono!iC<' aqui nesta l·asa durante 
tantu tempo, IIU!Ititando ~~tmpre tantas c tantu admi· 
ra~õcs por parte de tudn& nôs.. 

.o\s.~m ~que queru 1\."luvar a iniciativa do Senador lta· 
mur Fran10u de fazer tran~n,'\·er nus Anai1 da Casa Clllc 
artigo de Joio Emnio Falciu. que hC'Inra Cite jornalista a 
quem lanto admiramos, que produliu esllt bdcza de arli· ' 
gu, efetivamcnte Aaidu do fundo de seu corar;:ilo. do fun· 
du de seu espirita, mucladu. Ne aentimcnto. '-'Om todo 
.., brilho de seu talento que todo,; n6s reconhecemos. 

Alliim é. Sr. Preside-nte:. que quero manife5tar o meu 
voto de louvor pela iniciativa do Senador Itamar Franco 
e pela helf5sima pAgina que nos dtli Jo:lo Emilio Falcão c 
que. de hoje em diante, estar.t nos Anais do Senado Fe
deral. 

O SR. PRESIDE.'OTE ILomanto 16nior) -Em vo
ta.;l\o o n:qu~rimento. 

Q,;, Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
1entado11. CPausa.) 

Apro'"ado. 
A pre-ddên";a da Casa tamh&m subKrcve o requeri

mento t IIUhst"reveo oom 1 maior ltn5ihilidade. as palavns 
aqui proferida,., ('elos eminenta l.fderes, de rcconha:i· 
matC\."1 o~ ktt~vor ao artigo de Juão Fmllio Falclo, que- t 
efL'ti\o"ilmente um hino de exaltado e 5aUdade I. figura 
imonal de Tcotônio Brandil.C'I Vilela. 

11 O SEG!I/!f;TE O ARTIGO ("('JA TRA/IIS
C'RIÇ.~O f. SOLICITADA: 

MF.l: AMI<iOTEOTONIO 

Nio se pode falar do fim de algun5 homen5o porque a 
vida 05 colocou acima da própria morte. Delc1, os con· 
tcmporãneot suardam o orgulho de ler vivido a me5ma 
~('O&:'u c 01 p6attrOIIIC ra:ordariio sempre que precisarem. 
encontrar. nu pasY.dn. C!ltfmulu para o presente, espe
rança pura ,, futuro. 

Siu, ao mesmo tempo. o cometa que riscou 011 cCus 
com sua lumino'lidadc e a e;llela o IUJ'jr em meio astre
,.a" da noite. Homens que marcaram os dias que viveram 
porque: os viveram como 1e fo51C a eternidade da luta hu· 
mana, com a qual • identificaram. Sio home-ns que ae 
tnrnam lendu em vida e c:uja morte d6 mai11 vida li. lenda 
que foram. porque lhcs empresto o aroma da Mudado. 

Tiveram, cm ai, a humildade do 111nto, a Dama do 
guerreiro. a vilio do IAbio, a luc:id9 dosaonh01, Carre
garam 115 dores do home-m c nelas _.quiriram a fon:a de 
,;eu cspirito, a alegria de seu Clll:i5tir o porque compreende· 
ram o sentido humano dll vida. Suportaram-nas como 
uma cruz. mu mtcntaram-nas como uma C'Oroa de lou· 
ros. 

Foram heróis ~endo esmagados, fracauados, mu vi
toriOIIJI. A batalha que- combateram scr.i 1amb~m 1 do 
Oltimu homem: tiveram que lutar sem esperar a sucesso, 
~em 1011har com o fim, porque o mais importante era ro-
5i"tir. 

Prometeu de mil 6gui85, Sisifo dos Andes, He-itor a 
morrer por Tróia: Aquiles a sacrificar-se pelo amiso. 
Condenados a lutar sem esperanças, foram, no enlllnto, 
como di..: o poeta, ~·o dono de seu destino, o comandante 
de sua alma". Pudtram, qua!IC aempre. acolher o cami-
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nho llcil do tri~nfo, u ilul&es da al6ria mundana, mu 
preferiram as pedru da inaratidlo, u mtcou da inarati
dlo e com elas construfram ~eu templo. N lo c:cderam 
porque nio podiam ceder, pois viveram pelos outros. pe
los ideais que acalentaram. 

Meu amigo Teotõnio Vilela i: Ulim. Nio foi, I. 
Lembro-me dele a discursar no Senado contra os arbl
&rim do Governo. enquanto os aeus companbeiroa de 
Arena deixavam o plenArio, enversunhadoL Nio os via 
saindo porque falava para a História em defella da liber
dade. Seu compromisso nlo era com o Planadto, mu 
com as cordilheiras. 

Recordo-me dele a sofrer çmn u denllnciu sobre as 
tonurus, a ersuer sua wz ton,itroanJe contra 01 que vili· 
pc:ndiaram o ser humano. 'E. inesqucc:lvel o seu relato 
sobre &4 prisões, a amaraura 'com que conatatava a delll
rerança dos em:a.neaadol. O que lhe importa'l(a era a 
dia:nidade humanL çuja ofensa o humilhava, o acabru
nhava. f-"01se a ofenu da brutalidade, fo1111 a do abuso 
elo poder ocon6mic:o. 

Revejo-o no ICU pbinete a tomar conhecimento de 
que o Cioverno lhe neaara o emprtstimo, que 1151C8Urara 
diu antes. para prejudid-lo em sua atividade econ6mi
ear a reclamar no rntaurante do Senado de que a pimen· 
ta era fraat ou o moeot6 com pirio nio estava INI1n 
quente. Ouço-o a rec:ordar 01 cavalos que montou, as 
noite!l de luar de 11e11 tempo de boiadeiro de ""braço.flrme 
olKÇO rono"". 

O Bruil eomo alma. como sonho e como tortura. O 
Brasil que Reapn confundiu com a Bolfvia 1 o levou a 
suprir da tribuna do Senado que o poderttlá Presidente 
dos l!stados Unidos fica•e de ca1ti10. como menino, Cl

crevendo mil vczt5 .. Bruil"' para que: 1\lo aquece~~~~ ja
mais o nome de noua Pi.tria. Brasil que o fez odiar a tri-
lateral. que tornou-se a cantilena de 11e11s C.ltim01 maes. 
O Bruil do ••Projeto Brasil" que: sonhava democrAtic:o. 
forte e ju5tO.. e pelo qual lutou contra d cãncer. Pela vida. 
e· pela PA.tria que nio queria dei~ r 11e111 o IIIU apoio. a 
lUa corqem.. 

Sinto o peso de s"'a mão em meu braço. levando-me 
par:1 ouvir a arav~i.o de sua vida. mas nlo o recordo. 
cm nenhum momento. queixando-se da tragtdia em que 
-.orria. Ao c:ontrArio.. lembro-me dele em outubro de 82, 
em Silo Paulo. na eau de aeu pnro. a bater na perna do 
entio presidente do Senado: .. Pauarinho. este cincer 
quer me pesar. mas eu vou viver. vou lutar". 

Morreu ouvindo o canArio de sua terra.du A.lqoaa e 
do N(lrdeste. ap6s ter vi1to o Sol eterno. Entre a pureza 
da natureza e a dimenslo do inftnito. partiu Teotõnio., o 
cavaleiro da liberdade, o andarilho do Bruil. - J"IAP ....... -. 

O SR. PRESIDE.'Ifll: (Lomanto Jónior) - Vai ... 
passar l apreciaçlo do requerimento de ursincia, lido no 
Exrodiento, para o Projeto do Rosoluçlo n• 123, do 1983. 

Sobre a mcsd, requerimenlo que vai aer lido pelo Sr. 
I9..Sccretirio. 

~ Hclo o •"'"iniO 

REQUERIML'fl"O N9 11%, DE 19113 

Nos lennol do art. 325, alínea ••c", do llqimcnto ln
terno, fC'IUciro votaçilo aeçreta para o Requerimento n• 
879/R3. 

Sala d•• So!IIÕOI, lO do novembro do 1983. - Murtlo -. 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jónior) - Em vo

taçio. 

O Sr. A..,..., Ola,..- Peço a palavra, Sr. Prelidon· ... 
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdniorl - Conceclo 

a palavra ao nobre Senador Aloysio Chava. 
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O Sll. ALO l'S/0 CHAVES I'IIONliNC/A 0/S
CUIISO QUE. ENTIIEOUE A IIEVISJO DO 
0/IADOII. SEII.i l'l'BLICADO I'OSTE/11011-
MENTE. 

O SR. PRESIDEmE !Lomanto Jdnior)- O quere
quereu o Senudor Muril., Badar6, nilo roi !lellilo sec:rata, 
mas votaçiAJ secreta. 

O art. J2J diz: ••A votaçlo poderl1er oatensiva 
ou secreta". 

O art. l24 díz claramente: 11llr4 01ten1iva a VCJoo 

tat;io das propooiç6el em acral.'" 
An. J2S - Seri. 1ecreta a vota;lo: 

e) pu deterrninaçilo do Plenêrio. 

O que compete • Mesa, IIJOra, i: submeter o requeri
mento a votação, Se o Plenirio aprovar o requerimento. 
nós faremos a votaçlo ieCft:ta. Se o Plenlrio, ao con
tr.irio, IIC decidir pela recusa do requerimento, farem01 a 
votaçia 05ten~~oiva. 

&lA em \"Otaçlo o requerimento. 

O Sr.---Sr. Prc&idcntG, peço a palavra 
para encaminhar a votaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Para en
caminhar a votaçlo concedo a palavn. ao nobre Seaador 
hamar Franco. 

O SR. ITAMAR RANCO - IPMDB - MO -
Para encaminhar a votaçlo. Sem revido d6 orado~) -
Sr. Pn:Mdcnte. Srs. Senadora: 

Se bem entendi, o nobre Senador Murilo Badar6 dese-
ja. apenas. 1 votBC"ão e não a KMio aecreta. Correto? 

O SR. PRISIDENI"E I Lomanto JQnior) - Exalo. 

O SR. ITAMAR fRANCO - Eu creio qur 10ri• ne
CZS~Ario que o ilu!IIR' Senador Murilo Badarb. realmen
fe. expliciiRe melhor o que o leva a 501icilar a votac;lo 
!lecreta. 

Quer nDili parecer- 10m entendermos a iniciativa do 
Senador M urilo Badar6, c quais os objetiv0111 que o leva
ram a apracnl~~~or e\ll.tc requerimento - que seria por de
mai5 extemporúneo que o Senado da RepC.hlica apenas 
proc:edessa a uma voUtçào ucreta. Ao contrArio, acho 
que esta volõlçio deve ICI" aberta pa.ra que po~samos dJ .. 
nhecer melhor o que pensa o Senado da Rep6blica sobre 
o absurdo que se pretende. .. 

O Sr. Jul Fnplll - N6s ooporam01 que S. Ex• ~ 
queira votaçlo secreta no Colet;io Eleitoral para escolha 
do PmidoniO da Rop6blioa ... 

Ó SR. PRJSIDENTE ILomanto J6nior)- Peço a '11. 
Ex• que nio apartde. porque o Rea;imento não permite 
apane no encaminhamento de votaçlo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Pmidonte. ji que o 
aparte foi dada, eu pediria a V. Ex• que permita • Taqui
arafia anotar, o aparte. nlo 16 em mpeito ao Senador 
JoH. Fragelli: eu 116 fico com tristeza de o Senador JoK 
fraaelli falar nu Col6sio Eleitoral: eu preferiria que S. 
~., diiKii'ill: '"l!spero que o Senador Murilo Badaró vote 
pelu eleiçaes diretas no proc:CISO'". 
~ diflcil, ponanto. Sr. Presidente, sem conhecer o que 

pensa na realidade o autar do requerimento, e por maia 
que veja na tentativa do Senador Murilo Badaró em 
transformar a volllçio ~eereta. eu nlo consiao. pur tele
palia, sentir o que pensa o Senador Murilo Badar6, ao 
propor a votaçio secreta. O qua que o levaria? Qual o 
motivo? SerA que o Senador M urilo BadarfJ penu - e 
eu nil" quer(! comeltr essa injustiça ... (Pausa.) 

O Sr. J ... U.- Sr. PmidoniO ... 

Quinta-roira 1• 5693 

O SR. PRESIDENTE Lomanto Jónior)- Advino o 
eminente Senador JoR Lins de que niio cabe aparte no 
momenlo do encaminhamenlo de votação. 

O Sr, J ... Utto - F.u ooi. AJradrço a advcntncia, 
ma5 eu PJstarill de obt~ervar que o nobre Sen.w:l.or Itamar 
Franco 1111be muilo bem qual I= a causa: ~ 1implesmente 
obstruçilu. 

O SR. rrAMAR FRANCO - Sr. Prooidonte. apenas 
tivte a delicadn.a de aunprimentar o Pnsidt:n\e do meu. 
Partido. que paliava aqui e cu nllo poderia deixar de ter 

CHSC gnto de pntileza. 

O SR. PRISID~TE (Lomanto J6niorl - Prouisa 
v. Ex• 

O SR. ITAMAR RANCO - Creio que o Senador 
Jolli Lins teria o mesmo respeito pelo Prelidente do aeu 
Purtido. a nlo oor que não ptaae do Senador Joo6 Sar· 
ney: ai t outro problema, no qual nlo quero entrar. 

Sr. Pre1identc. acho que seria importante que o Sena .. 
dar Murilo Badar6 adarassc o.scu pem.amento porque. 
senil.o. ele jop !IObre o Senado uma cena suspeiçlo. Se
riu que na votação scc:rcla o Plenêrio rejeitaria Cll8 ur
Jência? Portanto. cabe ao Senador M urilo Badar6, ac 
mantiver esse seu pedido A. Mesa Diretora. niio deixar 
qualquer suspeiçlo sobre o Senado da Rep6blica. 

Eu. por exemplo. Sr. Presidente, !iOU contra a votaçio 
seereta. Acho que devemm votar abertamente.INremen
te. de acordo com o nOiso pensamento. O meu pensa
mento jlf= batlante claro e eu terei oportunidade deu.
)llicitar mui•l frente. Acho um ah!lludo. 10hrotudo par
I ido do nobre representante das Mina1 Oerai5, onde a 
tradh.-ão liberal impera, onde, dndr pcqucn01, aprende-
mCI5 a conviver com o espirita liberal das wntrovf:rsias. 
da dilt"uuio. da bravura, d:J.Iuta de peito aberto, em que 
niio 111 deve enio IC pode utilizar. a nlo ser quando o 
Regimento obrip.. a votação ~~~::cn:ta. 

Sr. PreAidtnle. a nlo ser que hou'ICIIC' uma razio supe
rior- npero o esc:larecimento·do nobre representante 
de Mina,. Oerai5- naio vou poder concordar com avo
tuçii.o .:reta, na esperança de que o PlenA rio do Senado 
a I'C'jeile Repito. a nio ser que o nobre Senador Murilo 
Badaró tenha radies e n61 precisamos conhec:i-lu. Con
voco, ncllc momento, o Senador M urilo Badar6 a deiu.r 
claro, bem lâc:ido. o por qu~ d•e seu rcquerimenro, que 
i' um requerimento da maior aericdade. 

Nos âltimos dias, ercio que a Senado da Rep6blica, 
independente da mat~ria em pauta, debate matkia da 
maior importância e i= fundamental a nós outros aclanr 
ou nio o Cliplrito da votadio secreta . 

Por q~ a "YotaÇio sec:reta. Senador Murilo Bad.ar6? o 
que 6 que o conduz a solicitar- no mecanismo rq;imen
tal V. E1• realrm:nle tem razio. tem apoio. a votação se
on:ta ao Senado da Rop6blcl•? 

Also deve existir, a)Jo tem que aermo1trlldo cbpro&:i· 
S&J. reaiiDI:'nlc, dar as devidas 111.plicaç6cs ao Senado da 
RopQhlioa. 

Dis:o a V. El' Senador Murilo Badar6, seaa1uu cx.
plicBÇÕel me mnvenccrcm, Citarei apoiando V. Ex•, ca10 
conlrflrio, Sr. Presidente, encerrando a minha parlici
paçilo neste episbdio - me permita a redundlnc:ia - • 
tan:i votando conLra a votacào secreta. I Muito bem!J 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jónior) - l!m vo
laçi.o o rcquerimenlO. 

O Sr. M•Do Won\- Sr. Praidentc peço a palavra 
para encaminhar a votaçlo. 

O SR. PRESmEN11: (Lomanto Jllnior) - Para en
caminhar a votaÇio, tcin a palavra o 11111 autor, Senador 
Murilo Badaró. 

O Sr. -to, .... ,.-Sr. Praidonte. ou havia so
licitado antes. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto JQnior)- T.., o po· 
la11ra o nobrr Smador B~Mtlito Ftrnlra. 

O SR. BENWITO FERRI!IJIA- (PDS -00. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente: · 

Eu quero agradecer a defeRncia do autor e a V. Ex', 
cm atendendo ao meu reclamo. 

Sr. Presidente, atamos aqui para dilcutir o requeri
mento para a transformação de Rlilio secreta. pan. de-
bat• o auunto que, pela pressa a>m que ele estA sendo 
c:oloat.do em volll.çio, ju~uifiCII.damente de certa forma, 
viMo que precisaria ~er WJIBda neste eerclcio, para en
trar em viSor no pr61.imo ano. 

Mas, na realidade, Sr. Presidmte. o que~ maissnve ~ 
o que está embutido nesse aparente 1%. Sabe V, Ex•, e 
IBbem os nobres Senadorcs,n& que estadamos dand~ 
nada mais e nada menos do que o incremento na ordem 
de 6.66"- efetivos da recadaçilo do ICM, e que n6s. Sr. 
Presida~te. todas ellamos sabendo: hi realmente um em
penho dos sovernadores para que ncebam ela ase 
acrácimo de n:ceita, vi110 que i muito mais camodo, 
muilO mais simpitico e muito mail eleitoreiro a e1trada 
ficil, a estrada larp do aumeniO de allquotas. do que 
ucn:er a fiscalizaçio. 

Cabe-aos, Sr. Presidente, como representantes dos Es
tado, no momen10 de tamanha aravidade para o todo 
nac:iona~ mu aravit:lade maior que e.d paliando deper
cebida por muilOI dOI nosiDI diripntca. A aravidade 
maior Sr. Presidente, penso eu, 111ria a pi de cal, seria 1 

liquidação, a ata altura das perspect.ivas de luc:r01, das 
empreilll privada!i? Não, Sr. Praidente. 6 muito mai1 do 
que isto. Est.adamOJ ii:omO que josando uma pi de cal 
a~ mesmo na esperança de aobrcvivõneia das empresas 
privadaR entre nós. 

Sr. Praidente, sabe esta Casa que numa votaçlo dessa 
magnitude, no momento em que a carp. tributAria na· 
cin011latingiu niveil realmente insuportávcU com ades
capitalização conUnua de que 11 vem vcrir1C811do no ~e
tor privado. não poderfamo!i nós, aqui no Senado da Re
p6bli~a. como repre!ICntante dos Eitados enio dosao
vernadores, como represenllntes dos Estados e nlo da 
sua população, decidinnos de maneira at6 momentanea-. 
mente antipitica. pouco popular e - parafraseando 
Winson Churc:hill -com vista maia lilluro daa 10raçõeo 
doque às prôKimu eleições. 

Sr. Presidente, não creio que a 111ta altura, po&~~.mos 
atar tranqUilos para •• decisão. 10bretudo implic:ando 
ela no voto de cada um de nô1 ne111 incremenlO subatan
cial, do que insuporlivel na mail do que inaurpot6vel
carp tributAria. Todos nós temm aqui protatado con
tra a concentraçio de renda: IOdo• n61 desejamo• uma 
melhor e mais equitativa distribuiçlo de renda, mu 
ocorre que, com cssa concentraçlo do poder econ8mico · 
na mio do Estado, mnseqflentemente mm o poder de 
decillio, allom do poder de da:ilio politico, Cllamoo ou· 
torsando ao Estado brasileiro todo o poderio sobre nos
sa combalida economia. 

Sr. Presidente. por certo, pela masnitude da matá'ia 
-.nio conheço as razões do nobre Senador Murilo Ba
daró- por 1ua siJniracaçlo, e pelas imprevillvei1 con.:
qUCnc:ias que advirão dessa histórica decisão que iremos 
tomar. aqui. com U&C proc:CSiiO de votaçio, pretendem S. 
Ex• que cada um de n6s se n:c:ollhcsse na sua intimidade 
e em paz com suas convicc;3es. Sobretudo tendo em villa 
a sohrevivincia do pensamento das pequenas e m6dills 
empresas que mourejam, que tnbalham no interior do 
Brasil, onde os Governadores do• Estados, para manter 
a mAquina administrativa, 1111 mAquina insaciivel, asa 
mâquina do empreguilmo, como de ralO tambim os 
municirios, ntransutam as pequenas e m&lias emprlillli 
atraris da máquina iiiCBI e•ercida com todos os rlaora. 

Nd entanto, Sr. Presideate, constallmDI nos chama
dos t:randcs Ciladas da Federação- falo muilO A. vonta-
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de. ralo por u.perihcia pr6pria aluando tambán como 
empresirio DCISCS arandes atados - c:onstatamos que 
pqam impostos, srandes neucs Estados, aqueles que, 
par formaçlo moral, entendem. como pouca sente en· 
tende neste Pais, que sonepr imposlO ~furto ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo 
soar a1 campanhias.) - V. Ex• di1põ1 de um minuto 
para concluir seu encaminhamento de votação. 

O SR. JIE!IIWITO FERREIRA- Vou conoluir, Sr. 
Pre5idente. 

Dizia que, nos chamados grandes Estados. s6 por for
maçlo moraL por civiuno, rec:olhcm ao erlrio aquilo 
que arrecadam como emprcsArios, ao inserir no custo 
dos Reus produtos ou mercadorias 01 encarp tribu
t:êrios. A srande pcrcentqem por6m, ati mesmo- eu 
diria- de maneira legítima, como auto-defesa, com a· 
CCIIii.o das empresas de capital aberto. du empresas que 
niio têm o ••caiu II", nos chamados sranda Estad01, 
efetivamenle, pela falta de n .. alizBA;iio, pelo eou:rclc:io da 
politica pequena de nio desagradar a mAquina tribu
tAria, pas;a imposto quem quer. E a conseqflincia funesta 
que poderia eooapar lo preo111paçiles de aJauno doo Sn. 
Senadores que não eauiam tio atentos para o problema, 
cu sostaria de traz!-la a lume nesta oponunidade. vez 
que com a eJLCCMiYa carsa tribudtia, com a falta de in
fraestruwra e de apoio creditlc:io, 1: que .vlo 11 desloc:an
do e cada vez maia para 01 snncles centros, de modci 
panicular para Siio Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mi
nu Gerais. 

Vejam01 as estatlsticas, vejamo• a concentraçlo da 
renda nacional neuc:s quatro &tados mencionado•. Ali 
vamos verific:ar que nio podendo dar incentivo fiscal, 
por falta de recurw01 no ICU tesouro. 01 Eatadol pobres 
- repito - forçam a fjsÇBiizaçiio. Por disposiçio da lei 
maior, da lei complementar que nau la a mati:ria isolada
mente, niio podem conceder incentivos f15Cail. Mas os 
Estados podcros05 estio concedendo 01 incentivos atra
vi:s da não fisc:alizaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior. Fazendo 
soar as campanhias.)- Peço acusas ao nobre Senador 
Benedito Ferreira, mas V, Ea• jA ultrapas~au tris minu
tos do teu tempo. 

O SR. JIENIDITO FERREIIIA - Sr. Prelidente, 
peço desculpas por ter ultrapassado o limite da pnerosi
dade de V. E., 

V ou concluir, concitando os Srs. Senadom. ati: me&o 
mo para uma melhor reflealo. para que concedamos ao 
requerimento do Senador Murilo Badar6 essa oportuni· 
dade que S. &• pretende nos conceder, pan uma deci
do mais refleti da. com uma refi aio maior e mais conse
qüente para uma mat6ria de tanto relevo. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Eatli em 
votação o requerimento. 

O Sr. Murlla lladoró- S~ . .....,;idente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Conoeclo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Murilo Badar6. 

O SR. Mt:RILO JIADA.RO (PDS - MO. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, qLllria 
peraunlar a V. Ex• &e poderia encaminhar o avulao refe
renlc A Ordem do Dia, porque, aqui, estou recebendo a 
Resoluçlo n' 129/79 e sobro ela h6 uma proposta, ao la
do, uma emenda do Senador Fernando Henrique Cardo
lO. Solicito a V. Ex• que me encaminhe o avulso conten· 
do o Projeto de ReliOiuçilo n' lll de 1983. 

O SR. PRESIDEI'oTE )Lomanto Jdniorl- V. Ex• se
rã alendido. 
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O SR. MURILO JIADARO - Sr. Presidente, queria 
fazer uma outra consulta ê. Mesa: A emenda do Senador 
Fernando Henrique Cardo50, que foi distribufda aqui no 
Plenârio foi apresentada quando? Em que tempo e em 
que momento da reuniio? 

O SR. PRESIDI!I'oTE (Lomanto Jdnior) - A emen· 
da, Sr. Senador, ni ser lida pela Me111. no momento 
oponuno. Foi apresentada, mas não foi lida. ainda. Es
tam\ls di~utindo o requerimento de uq!nc:ia que V. Ex• 
mHmo pede para se fazer votaçlo secreta. 

O SR. Mt:RILO MDARO - Sr. Presidente, o6 que
ria perguntar a V. Ex• em que dispositivo rqimental se 
baset.Ju a Mesa para mandar imprimir, antecipadamente, 
uma emenda antes de ser lida pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - O 
objetivo da Me58. foi o mai1 aalutar. Exatamente para 
melhor ~:sclan."<:er o5 Sn. Parlamentares, a emenda, antes 
de ser lida, foi mimeos:rafada a distribulda. 

O SR. MURILO JIADARO - Dila -11, Sr. 
Pn:aidcntc, a explicaçln de V. Ex• 6 muito cordial ma5 i: 
anti-resimcnl&ll, porque Km ter sido lida a emenda nio 
poderia ter sido imprasa. pois nlo faz parte do prcxeuo 
que está sendo objeto de delibcraçlo do Plen6rio. Queria 
falir constar esta observaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Quero, 
apcna1, comunicar a V. Ex.• que ata emenda Rio foi 
imprea51 pela Mesa. Ela estava sobre a mesa a n61 a 
distribuimor. paro melhor esclarecimento. porque eu a 
havia recebido aqui, mimeografada. Ela nio consl8 ela 
scrtí lido. PJtiileriormente ao1 dois re~.~uerimentos de V. 

Ea• 

O SR. MURILO JIADARO - Muito obri1ado a V. 
Ex•, Sr. Presidente; \l eM:Iarec:imento em nada modifica a 
estranhe~ ma.'i passo ao en..::aminhamento de votaçlo, se 
V. Ex• me conc:cdcr a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- V. Ex•. 
tem u palavra para encaminhar a votaçio. Hã momentos 
em que niln entendo 11 V. Ea• quer encaminhar a 
votat;iln ou se quer discutir a emenda. V. E.t•, realmente, 
hoje, estú num dia, ni.o diso infeliz, mu tem criado, 
assim, certas diliculdadea A Mcsa, V. Ea• que 6 um dos 
homens mais esclarecidos. desta Cua. 

O SR. ~URILO JIADARO- Sr. Prelidenta. data 
rinia, o que me falta 1: a fac:llndia de V. Ex• para eletrizar 
o Plentírio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nlu 
entendi, nobre Senador... · 

O SR. Mt:RILO JIADARO - O que me falta, Sr. 
Presidente- eu vou traduzir a palavra - 6 a eloqflincia 
de V. Ea• para eletrizar o Plen6.rio. 

O SR. PRESIDEI'oTE (Lomanto Jdnior)- Este~ um 
privi!i:gio d~: V. Ex• 

O SR. MURILO JIADARO - Se eu nlo tivesse essa 
ddicien..::ia, talvez eu pudC~Se convenc:er os eminentes 
Senadores a acompanharem a tese aqui defendida pelo 
eminente Senador Itamar Franco, ati: porque nós 
estamos ainda nos a'pectos adjetivos da qucstl\l, . 

Se V. Ex• me concede a palavra eu vou encaminhar a 
vo~çio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdniar)- Conoeclo 
a palavra a V. Ea• para encaminhar a votaçlo, dentro 
do1 10 minutos que lhe concede o Rca;imento. 
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O SR. ,\fl!RILO B.f DARO PRO.VU!VCIA 
DISCTRSO (}l'E. El•iTREGUE À REVISÃO DO 
ORA I> OR. SE." R A" PlfBL/C A DO 
POSn"RIOR.IfE.VTt". 

O Sr. ltiUI'Iar Fnneo- Sr. Presidente. peço a pala\·ra 
para uma questão de ,,relem. 

O SR. PRESIDENTE I Lomanlo Júnior) - Sobre a 
mutéria. a Pra.idimcia mlo pode mais conceder a palavra 
a V, h.• 

O Sr. lramar Franc:o - Sr. Presidente, eu fui 
'·ergastado pelo Senador MuriiiJ Badará, entilo tenho o 
direito, pelo RegimentC'I, de pedir a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanln Júnior) - V. EA• 
pedirll na hora própria. 

O Sr. Jr. ... r Frueo - r: agora, Sr. Presidente. Item 
16 ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Mas V. 
t:x• j4 falou subn: o requerimento e o Reaimento nlo 
pc"rmite que \. I:!!.• volte a falar sobre a matf:ria. 

O Sr.lhiiiD Fnnm- Sr. Presidente, eu fui citado, 
nominulmc:nte e ''ergastado, repito, pelo Senador Murilo 
Blldaró, tenho o direito n:simental. item 16, V letra a, V. 
Ex• poderá conferir, rq:imc:ntalmente,se tenho ou nlo o 
direito da palu"·ra. Se nio o tiver, V. Ex• me c.-ancela a 
pulaHu. 

O Sr. Aloyslo C'111te1- Sr. Presidente, peço a palavra 
puru uma questi!lln de ordem. 

O Sr. ltl-r Fruev- Sr. Presidente, atou com a 
pulavra, pel.u. urdem. O Uder do Governo ntA af 
1ulicitundo a V. Ex• ... 

O SR. PRESIDDiTE (lomaniO Júnior) - Em que 
p:se a tnlerinciu que: a Mesa tem, e eu queria inclusive, 
data mala, com todo respeito que tenho pelo Senador 
Murilo Badaró. dizer que S. Ex• nlo confunda a minha 
lranqUilidude nu Pn.-sidi:ncia com. o meu entusiasmo na 
tribunu. Aqui. eu tenho que ser o juiz, o juiz sereno c: 
tranqUilo a cumprir o Resimenlo. E serei implac:Avel nu 
L'Umprimento do Regimento, (Muito bem~) mesmo que 
5ilcrilique O!i. meus inten:ssL"S, os meu5 problema5 
doutrinãri11S que: licam fora. Desde que assumi aqui uma 
pL"'!Iic;ão de juiz. cumprirei o Regimento mesmo que ele 
venha rerir inte~lli~"' que, pun-entura, CU pOMUB. (Muito 
bcm1:J 

O Sr. A.loyllo C'llaftl- Sr. Presidente, peço 11. palavra 
pura uma questilo de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Jdnior) - Eu pedi· 
ria um pouco de paciencia ao nobre Senador Aloysio 
Chaves, porque vou responder ao Senador Itamar Fran· 
co de que nio lhe poMO conceder a palavra. S. Ex• jA a 
usou e usou c."Um a maior genero5idade da Me~a que lhe 
tem tambfm o melhor acatamento. Ma5 sobre ate a•· 
suntu não posso conceder a paiB'Ira ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. ICUiar Fruco- Sr. Presidente. V, E•• acaba de 
dizer que 6 um juiz. E eu o con1idero um juiz. neste ins
tante:. Eu pediria que V. E11.• vcrilicassc, por obliquio, -
a memória de V. l:x• cu sei que nlo falha- o arl. 16 
item V letra a, do Reaimento Interno. Eu fui citado no
minalmente c de uma maneira vergastante pelo Senador 
Murilo Badaró. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Jdnior) - Conrcsao 
que nlo ouvi a citaçlo do nome de V. &• pelo Senador 
Murilo Budar6. Confeuo que a MCII. nlo escutou e peço 
o auxilio du meu J9..SeçretArio, dos que me rodeiam, H 
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realmente houve alauma cxprc:sdo que: pudeJsc: motivar 
uma explia~ilu pes10ul do Senador Itamar Franco. 

O Sr. lt1818r Fra11eo - Senador Milton Cabral. .. 

O Sr. A.ID)'IIo Oaawn- V. Ex• aabc que nilo houve ne
nhuma cituçdo ... 

O Sr. Itamar Fruoo- Sr. Pmidente. o Lider do Go
verno sahe que eu estou com a palavra. 

O Sr. Aloyslo Cba ... - Sr. Prcoidente. pela ordem. V. 
l:x• sabe que não houve c nós nlo podemo• nos subme
ter a esse expediente ... 

O SR. PRESIDEI'oTE (lomaniO J6nior)- V. E•• os
tê pedindo a palavra pela ordem? 

O Sr. Aloyslo c••- - E .. tamente. Sr. Presidente. 

O Sr. ltlmar Fr111e0- Mu, Sr. Presidente, eu ainda 
e.'itou c."m a palavra! 

O SR. PRESIDENTE (lomanlo Júnior) - Senador 
Alo)'sio Chaves, V. Ex• aguarde, por favor ... 

O Sr. Aloyslo Cha-- O Senador Murilo Badarcl rcr. 
uma rererincia vq:a a sua pasoa ... 

O Sr. Itamar FraHO- Uma nfcrência VIIJa, nlo, Se. 
nador! 

O SR. PRESIDEI'oTE (lomKnlo Júnior)- ... V. Ex• 
aguarda a decisão da Maa e em aesuida eu lhe conccde
rc:i a paluvru. 

Senador Itamar Franco, cu nlo puderei conceder a pa
lavra a V. F.x• Oportunamente, V. Ex•, ae realmente es
cutou. porque a Mesa ni.o escutou, ... 

O Sr.lta•u Fruco- A Taquigrana. atA ú pra con· 
finnar minhas palavras, Sr. Presidente! Por favor~ 

O SR. PRESIDENTE (lomanlo Júnior) - Asura. 
vou canc:cdcr a palavru, pela ordem, ao Senador Aloysio 
Chu• ... Líder do PDS. 

O Sr.ltamar Frum- Sr. Presidente, lamento a deci
silo de V. Ex• 

O Sr. A.loyalo CllaYn- Sr. Presidente, declino da pa· 
lavra. 

O SR. PRESIDEI'oTE (Lomanto J6nior)- V. EA• de
siste da. palavta, e eu pnnho em votaçlo o requerimento 
n' ~~2. 

O Sr.lcamar Frueo- Pela ordem, Sr. Praidente. 

O SR. PRF.SIDENTE (lomaniO Júnior)- Concedo 
a palavra~, pela ordem,ao nobre Senador Itamar Franeo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMI>B- !\IIG. Pela ur
dem. Sl.:m revisão du orador.)- Sr. Presidente, primei
ramente:. para !amontar a decislu de V. Ex• e eu faço 
quefotdo de levar ao aabinete de V. Ex• as notas tlllquiarA· 
lica5 e 5ei que o aplrito justo de V. Ex• ... 

O Sr. Aloyslo C'lulva- Vai levar depois! 

O SR. ITAMAR FRA!'iCO - E•identemenle que de
pois. nilo pouo levar qora, nlo dirign l MC51. 

Sr. Prefoidc:nte, acreditando no aplrito justo de V. Ex•. 
V. &• poderia 10licitar neste momento 11 notu laqui
g:rãficas e eu tenho ceneza que, se as lesse, m11 daria a pa
lavra para pOOer responder ao nobre Senador Murilo 
Badaró. Maa esqueço o incidente. Sr. Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Jdnior)- Sabe com 
que pc11ar interrompo V. &•, c:om que pesar tomei uma 
dec:isilo contra V. EK•, a quem eu lenho a maior admi
raçlo nesta Ca1a. 
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O SR. ITAMAR FRAN("() - Nilo hi de ICr nKda. Sr. 
Pre5idenle, vamos e&queccr o pNblema. 

Ma!l, o que quero indagar de V. 1:!••. agora, regimen
talmente.~et que V.Ex•nluvai meca51iartamb&n a pa· 
lavra. 6 que na sesWI.o da tarde eu liz uma solicita.;lo que 
considero imponante, e sobre a Comisslu Espcçial do 
Conselho Nacional du Petróleo. 

V .eX• disse que iria diliaenciar ... 

O SR. PRESIDEI'oTE (lomanlo Jdnior) - Gostari• 
que: V. Ex• formulasse a sua quc:atlo de ordem, porque 
esse a55Unlo fop: inteiramente l mattria cm debate, n6s 
estamos cm rase: de votaçlo de um requerimento em regi· 
me de urgfnc:ia. 

O SR. ITAMAR FRA.''iCO- Nlo rase. Sr. Presiden· 
te. 

O Regimento da Cl!la, Sr. praidentc, Alvo melhor en
tendimento, permite qw. em qualquer fase da ICIIio, 
por S minu1.01, faça-se uma obaic:rvaçlo IObre o anda
mcnlo dos trabalhos, uma reclamaçlo quanto i. obser
vincia ou nilo do Reaimento, indicaçlo de falha ou equi
voco em rclaçilo a mat6ria da Ordem do Dia. 

Con5idero uma falha da Ordem do Dia nlo constar a 
Comiuilo F.special que clevcriamUI criar para examinar 
o problema atinente ao Conselho Nacional do Petróleo. · 

V. Ex•. hoje, na ICISio da tarde, eduÇBdamente, res
pondeu - e hA de se ftCOrdar diuo - que e11tava dili
aenciundo. A íinica indajaçAo que escou razcndo neste 
momento a V. Ex• e se nsa dilãpncia ji roi feita. E sejA 
o roi, se nós podercmua.lllinda neata noite, que por certo 
serA uma noite lonp., tudo indica, nlo JCi se ICI"A, mas 
pode ser que seja, nós leremos oportunidade, jA depois 
uu niu de aprovada CISO terrivel mat6riu relativa ao 
ICM, di5Cutirmo5 o problema atinenle A Comissio Elpe
ciul, relativamente à criação pretendida por nós. acerca 
dos desmandos do Conselho Nacional do Petróleo. 

O SR. PRESIDE.'IITI! I lomanlo Jdnior)- Pois nlo. 
Sabe V. Ex•. Senador hamar Franco, que a acuilo 
wrminou is 18 horas c JO minutos, e começamos 
imediatamente outra ICSiio. A Mesa nio teve tempo, 
material, nlo houve realmente nenhuma condiçlo para 
que a Mesa dicidi11sc:, n.Ss utam01 dc:ligcnciando para 
dar a V. J::::x•, em tempo oportuno c. acredito, antC5 do 
encerramento dC551 periodo legislativo, a solução para a 
!IU)icitac;iu de V. F.•• Peço a V. Ex• que conclua a sua 
quC!Itlo de ordem, porque vuu submeter a votUi, em 
deguida. o requerimento. 

O SR. ITA!IIIAR FRANCO - Eu apenas. Sr. 
Presidente, nio tenho ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Entllo. 
estA encerra a 5UOI quntllo de ordem ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nilo. cu esiOu nq 
"apenus", ainda. Sr. Presidente: entlo eu vou completar 
11 fra5C. 

O SR. PRESIDDiTE (lomaniO Júnior)- Pois nlo. 
V. E11• tem a palavra. 

O SR. ITA!\IIAR FRANCO - Queria aaradeoer ess• 
dilisCncia que V. F.x• ... 

O SR. PRESIDENTE (lomKnlo Jdnior) - Asara. 
sobre a mat&ria, por favor ralrinja-se l malt:ria, porque 
senão terei que, lamentavelmente, pedir a V. &• que 
encerre: as suas palavras. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente. eu vou 
me ater e V. Ex• nlo tem d6vida. Em oito an01, nesta 
Ca50. Kprendi a ...,.r 011 meus trabalhns pelo ResimeniO 
da Casa, niu tenha d6vida V. Ex• que nio fugirei sequer 
um momento de nlo argQir sempre com muito respeito a 
V. Ex• 1obrc o RCAimento da Cua. ~ a razio pela qual 
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eu c!ltranha mais uma \'CI., c quero estranhar perante: o 
Plen:irio du Senado. Sei que a minha V07 tai\"CZ se perca 
aqui, Sr. Pre5idente, é pos'Sível quc se f'CI"\.'1., que forçai 
poderosa!il, Sr. Pret~idente, forças poderosas desta Naçlo, 
que nós da Oposição combalelno5, ao contrário do que 
pensa o Senhor Murilo Badar6, que forças poderosaa 
imponham ao Senado da rep6blica, no dia 30, a vutaçiu 
do Imposto de Circulaçl.o de Mercadoria&, e o Senado 
da RepllbljL'il nlo tenha tido a c:oraaem at6 llli:Dra de 
at.abeiC\.-er a Comissilo Especial, para examinar um dos 
escündalo5 mais gravosos. relativamente ao Conselho 
Nacional do Petróleo. 

f! isto que CU CRiranho, sr. Presidente, que me permita 
o meu Lider, a quem me c11.be repeitar e à quem respeito, 
que eu goslaria de vi-ln nes.le ill5tante unido ao Llder do 
Governo. para que hoje, ante~ de5Sa mat~ria, des~a 
matioria que vai interes5ar sobretudo um Estado 
poderoso desta Nação nia ao meu Estada, que a 
Stnsdor Murilo Badaró jA o disse. Mais de 700 
municfrio!i do meu F.slado de Minas Oerais, 722. vivem 
à mín1ua do Fundo dr Panicirac;io dos Municfpioa e 
ndo relalivamente ao lmpusto de Cirçulaçlo de 
Mercadori111, es5e imposlO que vai gravar o pobre diabo 
brasileiro que ai alá, que vive ntsse regime econõmico. 
Que lameruavelmenlc a Oposiçio, a minha BM.ncada, 
I em Ui as suas r.vik:s e eu a.• mpçilo, nlo alA ao IJOUO 

lado pura combuler esse tributo que vai ser julgado como 
uma cursa filcul indin.'la sobre o povo brasileiro. 

f."u go.•taria sim, Sr. Pmidenle, para encerrar. que o 
meu Uder ~e unit5c: ao Líder do Governo e nós 
con,;tilufs~emos es~~os cCimissAo para apurar esse 
t!K'ünduln, para verificar se ~verdade ou 11 i mentira o 
que diz a imprensa na~ionalsobre o Consc:lho Nacional 
do Pe1róleo. 

~rum-me q,,u, hâ pouco, um livro de: Guerra 
Junqueiro e eu a.tava lendo alguns trechos dele. P. cum 
tri!ileta que: a sente vi: que os poderosos continuam 
ditand'' nonna5 para t5la Naçlo; possivelmente vlo 
ditar norma,; aqui. hoje, ao Senudo da Repllblica, 
esqutl.-endo, Sr. Presidenle, alguns deles se sentaram 
aqui, ne5ta cadeira, e quando aqui estiveram 
combaliram, encetaram 11 no11a mesma luta hoje, 
porque eram homens do Governo que governavam 
oultl'!i Estado. Mu hoje ~ muito fdcil, como 
ao\"ernadores de l:stados, e1quecerem-se de suas 
pref"a'--.les dt r.:ampanha~, aquecerem-se, Sr. Presidente, 
inclu1ive de artigos que vou ter oportunidade de ler e 
comentar, esquecerem-se: de seus di11cursos, as suas falas 
dali trittunas, as suas falas du praças pllblicas, e hoje 
tentarem impina:ir a nós aquilo que, durante muitos 
11nu5, eu, c:alouro, assi11ti nasc: PlenArio, Sr. Presidente, 

t:s5il a lrisleza que tenho, Sr. Presidente, a profunda 
tristcm que me vai n11 alma. E: isso Sr. Presidente, perch1e 
V. l:x• 

O Sr. Laol Uns- Nilo pude perdoar. 

O SR. ITAMAR FRASCO - Senador Jas6 Lins, a 
horol e muito .Cria para ouvir brin~deirls de v. Ex• Que 
V. f.x• rume cuidado. Se V. Ex• quiser debalc:r 
tecnicamente, economicamente, socialmente, 
polili~amente, nós t1tamos às ordens para debater em 
qualquer campo cam V. Ex• 

Sr. Presidente, muilO obrigudo. 
Era 1ó o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDf.t~;TE (l.omanlo Janior) - EliA em 
votação o requerimento. . . ~ 

Os Sr~~o. Senadores que o 11provam queiram pc:rman&:.:er 
sentados. (Pauso.) 

Rejeitad,,. 

O Sr.ltamar Fnaeo- Sr. Presidente, peco a palavra 
paru enL"3.minhar. 

DIÁRIO DO CO!IIGRESSO NACIONAL (Seçilu III 

o SR. PRESIDE:'OITE (Lomanla Janior) - Para 
encaminhar V. E.1• nlia pode mais falar, porquejú o fez e 
jâ foi rejeitado o requerimento. 

O Sr. Ja.mar Frauo - l=.ntio, peço a verificação. 

O SR. PRE!IIDESTE (lomanla Janiur) - O pedido 
de V. 1:::-.• scrâ deferido. 

Solicito uos Srs. Senadores que retomem seus lugare5, 
pura proc:cdenno!i. à v,,laçilo, (P'o~usa.) 

Vamos proceder a nova votac;io. N11 forma 
n."'imcntal. a votuc;üo será nominoll. 

Coma vota o Líder do PDS? · 

O SR. AUIVSIO CHAVES (PDS- PAI- Silo. 

O SR. PRESIDE:-.TE llomanto Janiar) - Como 
vota o líder d~1 PMDB'~ 

O SR. HUMBERTO LUCE:-.A (PMDB - PBJ -
Nilo. 

O SR. PRESIDE:-.TE I Lam•nla Júnior) - ooma 
vota o Lider do PDT'.' 

O SR. ROBERTO SATUR:'III:-.0 (PDT - RJ) -
N~o. 

O SR. PRESIDEIIiTE (Lamanlo Júnior) - Os Srs. 
Senadore1 já podem votar. (P.tu58.) 

( PruL"Cde-se a \o"Otaçio.) 

J"07"A.ll ""SIM"" OS SRS. SF..VI4DORF.S: 

Jo~ l.in11o 
Miltt'n Cabral 

VOT~M ""la o·· OS SRS. SE.'i.4DORES: 

Aderbul Jurema - .o\ffono~o Camarso- Albeno Si h• a 
-Alfredo c.·ampa5- Almir PinlO- Aloysio Chaves
Altc,·ir Leal - Amaral Peixoto - Carlos Chiarelli -
Derval de Po~iva - tinias Faria - Eunice Mil.:hiles -
Fernando Cardos1.1 - Gasll.o MUller - Guilherme 
Palmeira - Hilio Oueiros - Hc:lvfdio Nunes -
Henrique Sllntillo- Humberlu Lucena- Joilo Calmon 
- Jo.la Lúcio -Jorge: Bomhauren - Jo~ Frqelli -
Lenoir Varlils- Lourival Baptista - Luiz Cav11lcante 
- Martelo Miranda- Marl!o Maciel- Mario Maia
Martin~~o Filho- Octavio Cardmo- Odacir Soares
Raimundo Parente - Roberto Saturnino - Saldanha 
Derzi - Severo Gome5. 

O SR. PRESIDENTE (Lamanto Júnior) - Vai-~< 
proc:edL-r ã apuraçlo. (Pausa.) 

Valaram SIM 2 Senadureo e NAO 36. 
Nilo hou.,·e ahstenç&-s. 
Total de votos: 38 
O requerimento foi rejeitado. 

. O SR. PRESIDESTE (Lomanto Júnior)- Pa,.a-oe, 
agora. ia apreciação do requerimento de urge-ncia. · 

O Sr. Marllo Badanti- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRE!IIDE.~TE (Lomunt.o Júnior)- Conceda 
a pabwr:.1. pela ordem, ao Senador ~urno Badaró. 

O SR. !\IURILO BADARO !PDS - !\'IG. Pela ar
dem.)- Sr. Prelidente. sah·o engano de V. F.l!.•, h6 um 
requerimento de adiament•: ~e votação. 

Dczem bro de 198 3 

O SR. PRESIIIENTE (Lomanlo Júnior) - Hã, sil. 
Hã um requerimento de autoria de V. Ex•, redigido nos 
seg:uintc:s termo•: 

"'J'IIios lermos do art. ISO, combinado com alfnea 
"'c" do art. 310, do Regimento Jnteruo. requeiro 
udiamenln da votaçiltJ do Requerimento n• 879. 

As~~oinadu: Murilo Badar6." · 

Eu gostaria de diur ao Seni.ldor Murilo Badar6, com a 
clare1.a que: me obriga naquela condiçilo de agir, com a 
mais absoluta isençlio, que: o requerimento que V. Ex• 
encaminha à Mesa, pedindo u adiamento da votac;io, a 
Presidi:ncia deixa de submeter a votos, a propusiçilo, 
pela ses;uinte rv.llo: o requerimento de urgi:ncia só tem 
valid11de para a snsilo na qu31 ele b lido, por iao nio 
rude !ler adiada ii VtJta.;üo. Caso o Requerimento n• 879 
n.iln ror aprO\"IdO, nesta !liC:SSill.l, ficari prejudicado. 

Enl;lo, a Me1u decide nilo aL-eitar o n.oquerimento de 
V. Ex•. em face dN termos rc:simenlais. 

O Sr. Morllo Bodor6- Permite V. Ex• a palavra pela 
ordem, ~r. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE ( Lumanlu Júnior) - Tem V. 
Ex• a pllla,·ra. 

O SR. M (.!R/LO 8.4 0.4 RO PRO.'V 1/!VC/.4 DIS
C"l'RSO Ql'f:. ENTREGUE .4 REI'l.tlO DO 
OR.4DOR. SERÁ Pl'BLICADO POSTERIOR
Mf:.\"Tf.". 

O SR. PRESIDENTE (Lomanta Jdnior)- ~um di
reih' que assi5te a V. !:A•, rel!orrer da decisilo da Mesa 
para o Plenário. 

· O SR. MURILO BADARO - Enllo eu recorro da 
dedão de Y. Ex• para o PJeniirio. 

O !IR. PRF.SJI)EI'ITE (Lomanta Júnior)- Vau sub
meter a \"otos a deddo, nlo aceilando o requerimento 
de autoria do nobre Senador Murilo Badaró. 

Os Sn.. SenadorcA que estivt"rem de acordo com a deci· 
sla da Me5U queiram permanc:ccr sentado1. (Pau58,) 

.r\provadu. 

O SR, MURIJ.O BADARO- Sr. Presidente, requei
ro verifi~ll~:io de ,.otaçlo. 

O SR. PRESIDESTE (lomanta Júnior) - Seri feila 
a \"erilicaçào de: ,·otação, solicitada pelo Senador Murilo 
Bad•nl. 

Solic:ih' ao:~~o Srs. Senad1.1re11 que ocupem os seus lup
rn, pura pro!!edermos à no,·a votiaçllo. Na forma regi
mental. a votuçilo serA nominal. 

Como vota o Líder da PDS'~ 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA.)- Sim. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Lamanto Jdnior) - Como 
volu o Lfder do PMDB'! 

O SR. Hl'MBERTO Ll'C[II;A (PMDB - PB.) -
Sim. 

O SR. PRESIDF.NTE (Lomanlu Júnior) - Como 
vulil o llder do PDT.' (Paus.!.) 

S. ·l:x• nü,, lie enoontru pmente em plenãrio. 
01 Srs. Senadores jâ podem volar. (Pausa.) 

1/'R(}Cf."DE-Sf: .4 V01"AÇ.i0.1 

1"07"~.\1 ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Adorbol Ju10ma 
AfTanso Camarso 
Alberlo Silva 
Alrred,, Campos 
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Almir Pinh, 
Alll).Sio (.'ha"·cs 
Ah~"ir Leul 
:\maral Pe1xoto 
c~rJ,,oc. Chiarelli 
Cid S:1mpai~1 
ll.:r\·al de Pah,·a 
l;.unh.:e !\fkhilc"' 
Fernand~; Card1.1,;u 
Ciwiloio MUller 
(juilhc-rmc l,...tlmc•ra 
HtJj,, Ciuciru.s 
Hc:lo.·idiu ~une~~; 
Henrique Santillo 
Hum~rto Lu~o.-ena 

Jllà(J c .. rmon 
Jaih) Lúcio 
Jt,r,C Bnrnhnuson 
J,,:ié Lins 
l.en•nr Varga5 
Lourival Haptisld. 
Luil Ca.,.alcantc: 
Marcelo Miranda 
Marco ~fil..::iel 

Milri" ~la•a 
Murtin!l Filho 
~ilton Cabral 
Murilo Badaró 
0~.:\;~:~iu Cardo!l,, 
Oda.:ir Suam."5 
Raimundo Parente 
Sald'unha l>el'li 
Se"·cm Gam ... '1i 

I"OJ:iM ··.\· . .jo·· OS SRS. Sf:NAIJORES: 

F.ní:;l\ Faria 
Jusí: t=rar:c:lli 

O SR. PRESIDE~TE (lomanto Júnior) - \'ai-se 
PI"U\."\.-der à apuração. (P...tusa.) 

Voluram ''!iim"' 37 'irs. Senadom e "não'" ~
f\l.ihl h•lU\'C ah:~~oten,ão. 
T olal de \'Oti'S: 39. 
Aproo.·1.1da a de..:is;io da Mesa. 
O SR. !\ll'RILO UllARO - Pe~o a palavra, Sr. 

Pn:t.idenle, pela ordem. 

O SR. PRESJDES'fE (lomunlo Júnior)- Conced1J 
a paluvra ao nohre Senador Murilo Badaró. pela ordem. 

O SR. Mt:RIW UDARO (PDS - MG. Pela or
dem. Sem revi silo do orador.)- Sr. Pre,;idcnle. conslava 
no n."!iullud,, da votação o vuto do Senador Manins Fi
lhu, \lUC não e,;t;\, presente. 
~' u \'. Ex• que .:on:~~oidcre nula a votalião. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Algu~m 

deve ter votado no lusar do Senador Manin11 Filho. 

O SR. !\<IURILO B.~DARO- Peço a V. Ex• que tor
ne nulu a ._otaçilo c que: a proceda, novamente, nos ter
mos do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Nilo alte
ra o lbultadu. Absnlulamcnte. Se algu~m votou erro
neamente no lu~ar de I)Utro Sem:&dor, iss.o nlo altera o 
fC'iultado &lohal du \'OliJÇI.O. 

O SR. Mt:RILO BADARO- Sr. Preli<k:nte. ~anYi
nla. a votaçilo eslâ .,.·i.:iadu. 

Nüu hã p1Jiisibilidade de 5e Fazer uma \'Oiaçilo em que 
caruna o "·otu de, um Senador ausente. A votaçil" t: no
minal, Sr. Pn."!õidenle. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Sabe V. 
Ex• 'lUc: u '-'Otação fui nominal. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scc;àu li) 

O SR. Ml"RII.O BADARO- Exatamente porque foi 
nominal. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENl"E (lomanto Júnior)- O painel 
rewlou '' rcsuiLadLI. Bá apena!> um equiv''"'"' que dC\o·e ler 
sido de ala;:um Senudnr que volou erroneamente. 

O SR. Mt:RILO B.~llAR0- F.ntlo."" votou erro
neamente, Sr. President~. V. l!l• terà que repetir avo
lu~ro·ilo. 

O SR. PRESIDE!'IiTE (Lomanto Júnior) - l!"á 
apron.d.a a dc..:isào da MC\a. 

O SR. 1\fi.'RILO BADARÓ - Peço u ralavra. pela 
un.lc:m. Sr. Presidente. 

O SR. PRF.SIDE~rE (l.amanto Júnior) -concede, a 
pula,·ra. pela urdem, thJ nobre Senador Murilo Badarl\. 

O SR. Ml"R/LO B.~O.~RO PRO.\"l".\"C"/A 0/S
Cl"RSO Ql"E. f:!V1"Rf:Gl1t" .4 RF.VIS.~O /JO 
OR.4 /lO R. Sf."R.f /'l'BI.IC.~ DO POSTERIOR
.Ifl".\"Tl". 

O SR. PRE.~ID~TE.(L.am11.n1.o Júniml- lnroJrmo a 
V. J:::x• ~o~ue. embnru seju um homem toler:tntc, humilde, 
nà'' P''!l"n ml1o1r atrob da det.:i\ilo porque ela f01 a ... -erlll· 
da. 

EslÜ em \'tJiaç;),, I) requerimento de ursi:n~ia.. 

O Sr.ltamar Franco-~" a palavra, Sr. Presidente. 
p!lril uma quen:l,, de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (lomanto J~nior)- Con.:cdo 
u pula,·ra ao nobre Senud."r Jlamar rranco. para umil 
quc)lotih1 de l)rdem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma ~uo:<tlo de or
dem. Sem m·isão dn orador.) -Sr. Pre~idenle: 

Diz o un. 371, I) se.,:uintc:: ... 

O SR. PRF.SUIE~n: (lomanto Júnior) - O art. 
371. ~111. ... 1 

O SR. n·A.~IAR FRA~CO - Vou começar L'Um '' 

art. J71. Sr. Prer.idenlc, pura terminar no 372. a minha 
questil1' de orde1n. (l:tauAa.) 

Pos~~o,, le\·anLar a quc!lotilo de ordem, Sr. Pn."liidenle'? 

O SR. PRF.SIDENT•: ( Luman\a Júnior\- A palavr11. 
j;i foi cont.."t.'ttida a \r'. Ex.• 

O SR. ITA~IAR •• RAI'.CO - Eu c5la•·a apenas 
quurdando. 

Sr. Presidente, o arL. 371 diz o 1eguint.:: 

··An. 371. A urst-ncia poderii liCr I'Cf.IUCrida: e.) 

qu .. ndu !lle trone de malérid que en,·ol\·a peorigu pura 
11 qurança nucional ou de providt-ncia para aten· 
der a calamidade pública: 
bl quando ~e pretenda a apl'e\:'iaçllo da matt:ria na 

mc'ima M-.,siJ,,; (l'au1a.r· 

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- V. l:x• es
lú cnm u rah.l\'f:l e nós e•tarnus atentl)!i a palavra de v. 
1:\' 

O SR. ITA!\IAR FRANCO - Sr. Pmndente. educa
damente eu npera"·u que V. Ex• terminaSKe o diilogo 
L"Om o Senador Murilo Ro&darc\. para podrr mntinuar a 
minha que11tào de ordem. 

Sr. Presidente. \.OU repetir: 

.... , quando liC pretenda a apn.:ciaçio du mat~riil 
n~J mesma n"SSi\1): 

c) '-'u~Jndo se ('N:tenda inr.:luir em Ordem do Dia 
maléria pendente de parecere;," 
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Quanlu uo arl. 372 eu chamaria a atenção e o n:speitl) 
de \'. l:Ji.• pura u minhoa !.1Ue~lào de ordem. 

O uraig,, di1 n sep:uinle: 
A.n. 37Z. A UI'@!Cncia dispen:~~oa. duranle IIJda a 

trolmilac:.:l,, du maté-ria, interslid''' e formalidade re
pilllenlui!ro. !oo:lh'IJ part.."\.'CI'CS dali Cnmi5SÕC'i, quorum 
pilra deliheraç.àl), puhli..:uc;iJ,, e di=Mibuiç-.lo de c.;. 
piallo doa• pmp.,siçõeos principais. 

Sr. 11re.,idcntc:, .:nn .. ulto V. E"' se houve ... (JlH.u5a.) 

O SR. PRESIDE~TJ:: (l.omanto Júnior)- V. Ex• 
pnu.~oig.a, pt.Ji!i" seu tcmpl) estd-M: esgotando. 

O SR. ITAMAR FRA~ro- Sr. Presidente. o Scna
dM llc:nedilo Ferreira. '' Senud~u S.dd11nha Dcr.t:i e o Se
na.JM J11!i\: Lin~ro ... 

O SR. PRFSIDEl'iTE (l<>manto J~nior)- l'ei,"O a V. 
1-).• que pn,!ilooifoa, p.lFLfUC ,, templl é ineJ~.orá"·el. 

O SR. ITAMAR FRA~OO - Sr. Presidente. S<ria 
J'll':o"'i"'el ra.Jir a1'S Sr!o, SeuudlUC!o que, pell) men~. se 
scnla.:.!il:m um momentLI·.• (Pausa.) 

Con!toulll' a\'. Ex•, comu queslão de onlem, de a..:ordo 
.:um ,, an. J72: fui fc:ila .. puhlkaçàn? 

O SR. PRESIDENl'E U.nmanlo Júnior) -O artigo 
dit: 

Arl. Jn. .'\. uryência dis~mw, durante toda a 
uamltaçàl'l da matéria, inu:n.tiC'ios e fonnalidades 
n:ttirlll:ntuis, sal,·o parecerC'lo das Comi!IJIÜes., ......,.m 
rara dclibc:raçil''· puhlit:ado e di~tribuic:ãn de c,;. 
fllil!o das prt,posiçc\e!<> principais. 

O SR. ll"A~IAR t"RAM"O - ~u pergunto a V. Ex•: 
"sul\·,,··. Sr. lln:!iiidcnle'.' 

O SR. PRI::SIDESTE llomanto Júnior) - E•tú 
!<oobn: a mL"!õll do.i p:ulumenlurcs a puttli.:açil''· 

O SR. ITA~IAR •. RANCO- A pu~li.,.o;.lo a ~ue mo 
relir1•. Sr. P!'C'H1Liente, nl11 e esua: i!iilll aqui~ di&lrihuiçilo 
de t:1ipi.1. d.a,. pr~lPIJ"'ic;o.ies. A publit:~ilo a. que me refiro, 
Sr l'e!<>idenle, Ç "'' J)i!irio d•' Con,gl'l"!so r-iacional. ,\ 
puhh..:a.,;5o otú. dura ui. porque ~ocnllC'I não haveoria a con
jum,·:hl ··e·· :~i em sea;:uida 

O Sr •. "-loyslo Cllates- {Fora do microfone) 

O SR. ll"AMAR FRA~CO - Sr. Prc51dente. e"ou 
"''~'IR u pui~Jvra. 1\."('1' u,, Lider do Gl)\'erno que mante
nha ... 

\'. L:x• c:slâ '·endn o Re(!imento. V. f.l' dit. que e um 
jui,.. um homem juslu. 

O SR. PRF ... ~nn;s·rE (lomanln Júnior)- V. F.x• jo\ 
Cl\rn.:luiu o1 suu LjUe'it5,, de onlem? 

O SR. ITAMAR FRA~C"O -Conclui. Sr. Presidente: 
e!'ILnu e!<>pc:mndo a respo!<>LU de \'. Ex• 

O SR. PRESIDESTE (l.omonlll J~nior) - A Mesa 
cun11ideru que a li.Lna d.i:~~olribuifri;l,, da matêria a. tod1'11 os 
sr ... SenudllrC'!o l' ~ouficiente p:tra o L'Onhe.:imenlo da Cas.a. 
p:tr•• o """tud''· unálise, u fim de que se v,ue o requerhnen
"' llc urgímt:iu. 

O SR. 1T AMAR FRA~C"O - Sr. Pre<idente. ndo é 
pul'tli.:u~àll, L"::loli! es.:rilu e:\rrc:!iisõJmenle. 

O SR. PRF.SIDESTE (Lomanto Júnior)- A ~h.-sa 
do.:ide que a rn:1léria foi dilltrihuidol, publicada e as có
pi:as f,lr .1m enlreguC!<o. 

O SR.ITA~I-'R FRA~C"O -l'elo amor de Deu•. Sr. 
Prtl<>id.ente, unde é \lUC foi puhlicadu? 

O SR. PRF.SIDE!II4T•: ILLirnunto JíiniorJ- E5tú :aqui, 
puhli..:ac:ilo e dislrihuiçolo de cõpias. F.ni puhlicada a 
•na1éna e distrihuid:l., u~ .:,ipia'i. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Preoidente. hA uma 
.:-'"njun~i'h.1 ai. 

O SR. PRESIDENTE (l.omunto Janior)- Eminente 
Senud1lf. eu lamento nüo IJ')der dialogar com V. Ex• por
que o Regimenll, me imp..-de. 

O SR. ITAMAR •. RAfôCO- ~u nio .. tou dialoaan· 
do. Sr. Pn.~idrntc, e11tuu le,·antando uma quCHtiio de or
dem da mai!i alia importânda. 

O SR. PRESIDEr.TE (lomanto Jdnior)- Conclua • 
suu qunuln de ordem. 

O SR. ITAMAR FRAfôCO- Concluo. Sr. Presiden· 
te. 

O SR. PRESIDENTE (L.,manto Janior) - A MeSK 
indefere o pedido de V. Ex• com a s.eguintejustifir..-ativo: 
a publicação foi distribuidu em c6pia111 e tod01 os Sn. Se
nudores lomaram c:onh~imento, com prazo 5ulic:iente, 
para o L"Siudo da malêria. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Permita-me, Sr. Presi
dC"nte: há uma c~>njunçSo, eslil escrito claro: "'salvo pare
ce~s •• 110111111. •• Senãn, nem pr«i!IB.riamos e5tar estabc
la."':ndo, at.~ui, ••quorum'' e nem pareceres. (Pausa.) 
. Eu CAlOU C:llm a ralavru, nobre Lfdc:r. 

O SR. PRESIDENTEILomantoJanior)- V. Ex• ... 
ui com u palavra e eu o B{!Uardo para a decido final. V. 
l:::x• c:onclua para que eu pos58 decidir. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou deixor o nobre 
Uder falar. Se ele quer falar, eu esperarei. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Senodor 
Itamar Fran~o.-o, termine por favor. 

Senador Aloy11io ('hav•. pe\."0 a V. El.• que aguarde. 
V. l::x•. Senador Itamar Franco, tem alguma recla· 

mudo a fazer subrc a ded~o da Mesa? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tenho, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEr.TE (Lomonto Jdnior) - Entilo, 
faça u 11ua rulumaçilu. 

.-\ Mesa jú. d~o."Cidiu que o as.liunto i! rqimL"Dlill, atende 
ao RL"gimento: foi publicado e as ~o.-õpia1 foram distribui· 
dil'i aos Sr~~o. Senadores. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre!lidente, quero 
dizer que V. Ex• interpretou erradamente o Rqimento e 
tel.."orm da d~o.'\:isilo de V. FJI.• 

O Sr. AIOJIIIo Oa•es- Sr. Presidenle. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu estou com • pai•· 
vra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE!'IITE (Lomanto Jdnior) - Senador 
Aloysio Chaves. eu pediria a V. Ex• que q.uardaue um 
minuto. V. l!x• ra:orreu para u Plenirio, niln i! i550, Se
nador Itamar l:rancu? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eutamente, E•• 

O SR. PRESIDI:'ITE (Lomanto Jdnior) - A M ... 
defere o seu requerimmto. mas antes. concede a palavra, 
pela ordem. ao Uder do PDS. 

O Sr. AioJolo a. ... - V. Ex• não pode deferir ore· 
ansa. 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• deferiu o rec:ur-
so ... 

O Sr. Alo'olo c• ... - Eu vou ler o Reaimento pera 
V. Ex• ... 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Anteo de 
deferir o recurw. eu ex»na:do a palavra, pela ordem, ao 
nobre Srnador. Mais claro do que isso nio f posl(\'el. 

O Sr. 111111r Fr- - Para quem? O Lkler "''* pe
dindo a palavra em que sentido? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, eu que
ro dizer u V. Ex• que o Regimento do Senado declarar:~.· 
pre!lliamenle: 

An. 449. Havendo recurso para o Plenário. 
sobre dcc:iRào da Mesa em quatão de ordem. C licito 
ao Presidente solicitar a audiincia da ComiS&ilo de 
Confllituicão e Justiça sobre a maU:ria. Declara an· 
ta, entretanto, o art. 446: .. A questio de ordem ser.i 
decidida pelo Presidente. com recurw para o Pie· 
nârio, ..... 

~ Sr. l•••r Fnaro - Foi o que eu fiz., Ex• 

O Sr. Murllo loolanl - Pela ordem Sr. Presidente. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... de ollcio ou median-
te requerimento. que s6 Hri aceito se formulado ou 
apoiado por Llder". E ae requerimento nlo ntA apoio· 
do nem pelo Llder do PDS, nem pelo Llder do PMDB e 
nem peln Llder do PDT. 

O Sr.lt .. or Fro-- Peço que o meu Llder ap6ie. e 
ele há de apoiar esse recurso. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - EstA no 
tribuna o Senador Aloysio Chaves. 

A Mesa vai ddr a det:isao. A ma~ria ará devidamente 
instrulda e vou submeti--la a votos. 

0• Sn. Senadores que aprOII'am o requerimento de ur-
sencia, queiram permanecer SCJ1tad01. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr.l-or Fraca- Peço verific:açio, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Vai ser 
feita a verirlcaçio. Peço aos Srs. Senadores que ocupem 
os seus lupra. (Pausa.) 

Como vota o Uder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PAI- Sim. 

O SR. PRESIDEI'oãE (Lomanlo Júnior) - Como 
vota o Llder do PM DB? 

O SR. HUMBERTO LUCE!'IIA (PMDB - PB) -
Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Nii~ há 
membro do PDT presente. 

Oo Sn. Senadores ji podem votu. (PauSK.) 

O Sr. lto.,or Fnaca - Sr. Prelidente. pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não pos-
!10 interromper o processo de votaçlo. 

O Sr. 1-or r.... - Apenao quero 10ber o que n6s 
atamos votando Sr. PraidcniC. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior)- Estamoa 
votando o requerimento de urstncia. 

O Sr. 1-or Fraaca- Como votou o L1der do meu 
Panido, Sr. Presidente? Gostaria de oaber, porque Dilo 
ouvi. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) -Peço a V. 
Ex• que repita. Senador Humbeno Lucena. 

O SR. Ht"MBERTO LUCENA - Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Uder 
VOII)U sim. 

(Prucede-se à volaçàl).) 

VOTAM '"SIM"" OS SRS. SENADORES: 

Adcrbal Jurema 
Albeno Silva 
Alfm!o Campas 
Almir Pinto 
A loy5io Chaves 
Altevir Leal 
Amaral Peixotc~ 
CarkJ5 Chiarclli 
Cid Sampaio 
Derval de Paiva 
Eunice Michilu 
Fernando Cardoso 
Guilherme Palmeira 
Hélio Gueiro5 
Helvidio Nune1 
Henrique Santillu 
Humberto Lucena 
João Calmon 
João Lúcio 
Jorge Burnhausen 
José F ragel!i 
José Lins 
Lenoir Vargas 
Lourival Baptista 
Luiz Cavak:ante 
Marcelo Miranda 
Man:o Maciel 
Mario Maia 
Manins Filho 
Milton Cabral 
Octaviu Cardoso 
Odacir Soares 
Raimundo Parente 
Saldanha Derzi 
Severo Gomes 

ABSTEM~'iE DE VOTAR OSR. SENADOR: 

Gastlo MUller 

VOTAM ""N;fO"" OSR. SENADOR: 

Itamar Franco 

O SR. PRESJDElloTE (Lomonto Júnior) - Vou 
anunciar o resultado. 

Votam SIM 35 S""adores e NÃO l. 
Houve uma abstendo. 
Total: 37 volos. 
Está arrovado o requerimento. 

O Sr. ltuoor '-- Sr. Praidcnte, peço a po(ovra 
para uma decluração de voto. 

O SR. PRESIDENTE ( Lomanto J6nior) - Conc:edo 
a palavra ao nobre Senador ltamar Franco. para decla· 
raçilo de voto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para 
uma declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Prnidcnte, Sn. Senadores: 

O Senado Federal a11rovou o res,ime de urg&ncia. Nio 
adamos aqui, ao contrário do que possa parecer a V. Ex• 
ou a ala;uns Sn. Senadores, para brincar. Estamos aqui 
para tentar combater reaimentalmente. a~ onde for 
possfvd. a tnmitação desta matiria. Vamos usar, mel· 
mo que certos Sn. Senadores não sostem, todos os expe
dicnt• regimentais para lentar impedir a aprovaçlo d• 
ta matloria. Sabemos do diru:uldade, uma dir~euldade de· 
monstrada h i poueo, Sr. Presidente, quando o Llder do 
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meu Panidn se negou a me dar o •aonua neccss6riu 
numa questão de ordem a V. Ex• Queru até SHudar V. 
Ex•. Sr. Presidente. que mesmo sem o apoio de um terço, 
como pediria o Regimcnlo, tent.>u dar ao Plen4rio a de
c i~,, cuntniria ao meu ponto de vi1ta. 

Lumen to. Sr. Pre5idcnLe. l::.u nilo me encontro 16 nana 
Bancada, esta é a verdade- e queria preswr minha h..,_ 
mtn3pem ao jovem Senador da Paran5, Enéa:~ Faria -
DÔ!I l'C5J'f:itSmOS a posição dos DOSSM companheiros de 
Bu1t:ad:1. Ma\ espero, Sr. Prelliidcntc. que cleJ tenham a 
pu.:iéncia e a tranqUilidade suficiente- não apenas nós 
da Oposicilo, ma81Mi homens do Governo- porque en· 
quanto for p05Sivul. enquanto for rqimcntul, nó5tenta
remos cnmbuter u uprova('ào dessu. maléria. Esperamos 
encontrar em V. F.x•. o jui7 .. o d.rhitro parau .. ·Arias inda
J!II~Õc.:s que ror certo aind01 vamos lhr dirigir. V. E'' hA 
dr trr pac:ier~du conosco. V. Ex• sabe da ami1.ade que nn!il 
lip.u rm momentos muito m>~i5 difl1.:eis. em miJmentol, Sr. 
PR:!iidente, quc eu nàt' quero reandar a~o~ui- V. Ell.• h6 
de ter no IC'U pcn&~mento aquele!i moment01. Hoje, i: 
muitnficil, Sr. Presidente,muitagcnterodearV. Ex• Eu 
arenas peço de V. Ex•. a devida calma, a devida tranqUi
liade e n respeito, não digo il minha combath.·idade, mas 
ao meu ponto de vista de defrnder prindpios que apren
di na minha vida pUblica. porque escutei aqui neste PJe
nArio •'sumas lições. quando Vico-lkler de al1uns ho .. 
mens que hoje se encontram em outro5lupres. Por isto to 
que nesta declar~Çi,o de voto, lamento que o Senado da 
República t~nhu aprovado C!iiSa. urgertcia. Deus queira, 
Sr. Presidente, que um dia os Anais do Senado Federal 
p051am rep:istrar estu sesdo e que cad11. con~eiCncia fBC"a 
ojulaumento. que cada mente e que cada coração perce
ba para onde estão conduzindo- ji não digo o Partido 
do Governo, a este ntio tenho que dizer nada- o Pani
do que ajudei a rundar. numa hora diRLil no meu EsLu.
do. E mr pennitu aqui dizer, Sr. Presidente, qur durante 
quurenl3 e oilO horas fiquei so1.inho nu PMDB mineiro, 
J10R1Ue il5 s:randa. liderança" jú ha,·iam se unido para 
outros Partidos. Só drroã de algun1 momentos e que 
ti,·r a cmnpttnhia de ,p:randel colqt:a5 c grandes Deputu
d.,.. 

Que o Partido do Governo, Sr. Presidente, tome a po
si~t,'iu que quiser, mas é cpm tristeLa que vejo o meu Par
tido- e o,ou dinr isto daqui H pouco. quando defrnder 
o meu ponto de vista- e~qucça tudo aqui'u que prc1ou. 
não há ctnco. seis ou quatro unos. Sr. Presidente, mas 
aquilo que= pregou há poucos dia~ numa comisslio mista, 
quando dela nús relir.humos, com uma dedar11çlo de 
voto que, daqui a pouco, faço quest~ de k:r pura ama
tllr mais uma vez nos Anais do Senado. 

Esta. Sr. Presidente, é a minha declaraçlo de voto, 
porque já vejo a impaciincia do Uder do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - Senador 
hamar Franco, nós não podemos 1er palniat6ria do 
mundo. Regi!lltro, mail uma vez, o meu rer.:onhccimcnto 
P"'•oala V. I:•• Asora. V. E•• viu queadeci•iloda Mesa 
elilllva tllo aL-ertada que obteve um sufrágio surpreenden
te. ou melhor. consagrador. 

O SR. MVRILO BADAIIO- Sr. Presidente. peço a 
palavra pam uma declaraçà<l de voto. 

O SR. PRESIDL .... TE I Lomanto Júnior)- Concedo 
a palavra, para uma drclaraç:iio de voto, uo nobre Sena
dor Murilo Badar~\. 

O SR. MURILO BADARlJ PRONU,VC/A DIS· 
CURSO QUI!. I!:I'ITRI!:GUI!: A RI!:VISJ.O DO 
ORIIDOR. SI!:R.~ Pt1BLICAD0 POSTERIOR· 
MENTE. 

O Sr. Heldill .. N ... - Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questio de ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niorl- Concedo 
ii palavra aa nobre Senador Helvfdio Nune.!io para uma 
qurstão dr nrdc:m. 

O SR. HELVIDIO NUNES (PDS - PI. Para uma 
queslio de ordem. Sem revi!ilo do orador.)- Sr. Prai
dente, Srs. Senadores: 

Niio e ICm um CLTIO receio que irei fonnuhiF a quatlo 
de ordem. Ela envolve aspe!to• de sin1ular magnitude, 
iiSpecliU• de urdem C('lnstiluci,,nal, aspeclo5 de naturua 
jurklh.:u. aspectos de 11atureza politica e aspectos tambem 
de ordrm mural. 

Aprendi, Sr. Presidrnt.c, a respeitar a r11ura daqueiCII 
que e~en:em 11 múnw; público neste Pafse, de modo par
ticulilr c especial, apreendi a respeitar a ngura, que no 
sistema presidenciali.11ta hrasileiro i: muge'itáti..:u. do Pre
sidente da Repúblic-o~. Dai as dificuldadn de vArias natu
Fe'za5 rm que me encontro. Mas, neste instan~. nessa ho
ra. CSL~Uea:ndo pessoas, vejo apenas a impordnda da 
tese que devo arsUir. que devo SU!iltentar, nestd oportuni
dade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. em conseqUl:nciu da 
aprovaçio do Dec:reto-lei n• 2.065. na semana transa ta. 
e!lh1 em plena vjpncia. o artigo 44 daquele diploma leaal. 

Que di7. o artigo 44? 
Pa.-o a atenção, sobretudo da nflexlo dos Exmos. Srs. 

Senadores. 
Artigo 44, do Decreto-lei nt 2.o6S, de 26 de outubro de 

1'18): 
Art. 44. ~u prazo de20(vinte) dia11., a partir da 

data de aprovação deste Decreto-lei. o Pmidente da 
Repúhlica enC'aminhar.i ao Senado Federal propos
ta de aumento de doi5 pontos perçentuais na allquo-
111 do lmrosto sobre Circulaçilo de Mercadorias 
(ICM), nos lerm"s do§ !i•. do urtigo 23. da Con,;ti
tuiçi,, f"edrr:ll. 

O an. 2~ d~lu.ra: 

An. 23. Compete aos Estado5 e ao Distrito Fe
deral instiluir impostn1 sobre: 

§ ~ A aliquota do imposto ». que se refere o iLm 
11 5c:rá uniforme: para todas a5 mercadorias nas opr
raçõc~~o inlernas é interCstaduai5; o Senado Federal, 
mediante resolução tomudu Jk)r iniciath·u do Presi
dente da R.ef'Üblica. liuri as aHquota11r mb.imas 
para u1 operações internas, a5 inlerestaduais e as de 
exportação. 

ve V. Ex•. Sr. Presidente. vêem os eminentCI5 Sn. Se
nadora;, que o parQrafo 5•, do art. 23, da Carta Magna, 
estabrlece que a1 aUquotaa aerio fixadas mediante rao
luçào do Senado Federal, por iniciativa do Presidente da 
Repúhlica. A iniciativa i: privativa do Presidente. E o 
que eslabela:e o tGII.to d11. Lei maior. 

O que diz o art. 44? Pinçu um trecho do art. 44: 

..... o ExcelentiMimo Senhor Presidente da Repúbli
ca encaminharA ao Senador federal ... " 

Peço a atençllo para o tempo do verbo. Peço a atenção 
paro~ a maneira impositiva do ta.to lepl. O texto nio 
diz: ""poderi o Senhor p,...idente'". O , .. ,o lle<:lma que o 
Presidmte da República encaminharA! O encaminha
mento. por c:on~uintc. independe da vontade do Exce
lentk!ilimo Senhor Presidente da Rrpúhlica. · 

O que feL o Excclendssimo Senthl1 Presidente da Re
pllbli"a? 

Diz a Mensagem: 

Nos tennos do Decrc:to-lt.oi n• 2.D6S, de 26 dr ou
tubro de 1983 (art. 44), a55umiu o Govemo o com
promisso de encaminhar ao Senado Federal pmp05-
ta de elevaçlo da alrquota m.b.ima do imposto 
sobre circulac:io de mercadorias cm dois puntos 
percentuais. 
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Por a..:ordo poUticu. entretanto, celebrado no 
Con1resso ~acional J'Of ocasilo da votação da 
Emenda de autoria do Senador Passos Põno. 
estabeleceu-se que a allquota máxima do referido 
trihuto seria majarada em apenas um ponto percen
lual. 

A~o~ui está o ponto principal~ 
Aqui ellà o fulcro da que5tão. 
O An. 44 estabcla:e que são dois pontos percentuais, 

na allquota do Imposto sobre Circulação de M'erQido
rias. Pode a Presidrntr du República, que trm a obri
saçàa de en,·iar mem~ugem, redu1.ir, diminuir allquolu' 
Go!itaria que os ilustrados juristas desta CM&a esclareces
sem. 

O SR. PRF.51DENTE (Lomanto Júnior)- Solicito a 
V. Ex• que \.'onclua a sua questão de ordem, porque o seu 
tempo nt.i esgotado. 

O SR. HELVIDIO NUNES- Sr. Presidente, pela na· 
tureza, perdoe V. Ex•. pela imponánc:ia da queslio que 
eu estou levantando. eu ni.o poderei raze-lo no tempo ri
ttorosamente rqimental. Se V. Ex• me permitir eu pros
Aeluirei: atiiJ concririo. eu me sentarei. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. Ex• 
pode prosseguir, mas peço apenas a V. Ex• que obiCI'W 
que ji esl11.mo11 com a hora avançad.u, e eu tenho que 
cumprir o Rea;imento. 

O SR. HELVIDIO NV~ES- Muito obrirlado pela 
maanunimidade de V. Ex• Sr. PI'Ciidentc, a pergunta é 
eSI.a: se a Constituiç3o determina que é o Presidente que 
lem que fa1.er o encaminhamento, se o art. 44 do 
Decrclo-lei n• 2D6S, aprovado pelo Consrosso 1'\acionall. 
lei em vipu. estabelece o percentual de 2 pontos, como 
fklde o Presidente da Rep6blica n:duzir de 2 para I. o 
percentual'~ 

Sr. Prcsidenle, 11ora entra a questAo de ordem pro
priamente ditu. 

F.m Direito. quando a petição não esti bem instruída. 
quando a prtiçào não est.i. suficientemente instrulda. 
'lU ando falta 11. inicia I um requisitl.'l euencial para o esla
brlecimrnto da relaç:ãu proces!õu&l. o juiz declara a in6p
ciu. Longe de mim. Sr. PrL"Sidentc. pedir a inipcia. sus.e
rir A Me!IH que declare a inE:pcia da mensagem. Absoluta· 
mente! Entendo, Sr. Prc,;identc. que se trata de uma figu
ra atlpica. E,atamente pur ser uma fiJura atfpica, a Pre
sidenda data C&~~ra não deveria receber a men~gem. 
Porque n cardo polítioo de que fala a exposição de moti
vos celebrado no Congresao :'llacional, por votado da 
emenda, e~te acordo poUtico nii.o pi\JCI.e absolutamL"dle 
derrogar a lei, nao pode modir~ear alei, não pode atabe
lec:er em contrArio aquilo que a lei detennina, que a lei 
manda que seja feito. lMuito bem!) 

Por conse1Uintc. Sr. Presidente, entrego l capacidade. 
à intcligencia. ao espirita píihlico e A. clarividência de V. 
F..x• a questão de ordem que pude ser tradu.zida na1 se
auintcs palavras: Port.~ue a men!iBscm deconheceu a 
Constíluiçào, e querere fronralmente texto de lei, a Mesa 
do Senado Federal nilla pode recehC-Ia. (Muito bem!) 

O Sr. AloJIIo Cltaftl- Sr. Presidente. peço • palavro 
para uma ~o~uestà,l de ordem. 

O SR. PRESIDE."iTE (Lomonto Júnior)- Tem a pa· 
la\'f'.l o nobre líder Aloysio Cha"'Cii pura contraditar a 
que!itàa de ordem. 

O SR. ALOYS/0 CHAVES PRONUNCIA DIS· 
C"l'RSO Qt'l!:. I!:.'ITREGUI!: A RI!:VIs.fO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTF.RIOR· 
MENn·. 

O Sr. Morllo llldonl- Sr: Presidente, peço o palavra 
pela ordem. 
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O SR. PRESIDENn (Lomanto J6nior)- Vou deci
dir ainda a queslio de ordem ... 

O Sr. Morllo B•anl- 2 &Obre o Bllunto, Sr. Presi
dente. V. Ea.• me permiLC? 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6nior) - V. Ex• 
tem a palavra pela ordem. 

O SR. MI! RI LO BADARO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUE, ENTREGUE .-i REVISAO DO 
OR.fDOR. SER..f I'UBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr • ._v_.-Sr. Preoidente, poço a palavra 
pola ordem. 

O Sr. l..,..r frallfO- Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem ante5 que V. Ex• decida a quell.io de ordem. 

O SR. PRESIDENl'E (Lomanto 16nior) - 2 10bre o 
me11mo wunto Senador Itamar Franco? A Mesajâ est6 
cm condições de decidir sobre a questão. 

Nobre Senador. peço que se atenha ao tempo. porque 
lodo1 n65 estamos de~ejos01 de ~hegar ao nnal de!ISB se• 
sio, mas não poS!iO deixar de conceder 8 palavra a V. Er,f 
para uma queati.o de ordem. Peço que a formule concisa. 

O Sr.laolr V•PI- Neue CIIIO. Sr. Prnidente, eu 
ji havia pedido pela ordem ante• do Stnador ltamir 
Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo 16nior) - Eu a con
cederei, em ~e~uida, a V. Ex• 

O Sr. laalr Vorpo - AI. jl perderA a oportunidade, 
porque a minha qucslio de ordem, Sr. Praidenle, 6 que 
o Srnador Helvldio Nunes formulou uma quatio de or
dem. e o Senador Aloysio Chaves a contestou. V. &• 
tem que decidir, pois se toda a Casa vai disc:utir uma 
que~~tio de ordem, DÓI não terminaremos nuiiC'B. Eu 
atho que V. &:• não deveria, poderá fazer como quiler. 
evidentemente que a autoridade de V. Ex• sobra para iii-
50, mas se todos vlo discutir uma quatio de ordem jAie
vantada e nio discutir a matá-la. cu adio que nós esta
mos e.r.rapolando o processo de obstrução. 

O SR. PRESIDENTE (l.omanro J6nior) - A Mesa 
COIBiderará a111pondera"õesoportunasdc V. &:•e vai de
cidir a questllo de ordem. 

O An. 23 da Conllituiçlo Federal ~ muito claro no 
,.,. 1 s• 

§ St A aliquota do imposto a que se refere o 
item li será uniforme para todas as mercadoria• nas 
opcrades inlemas e inleraraduaiB; o Senado Fede
ral, mediante re1oluc;ão tomada por iniciativa do 
Presidente da Rep6blica, fixarA u alfquotas mbi
mas para as operações internas, u intere!iladuais e 
as de e~r.portação. 

Portanto, nlo hi como aqOir a falta de juridicidado 
porque o assunto foi ent"aminhado pelo Presidenle da 
Rop6blk:a. ~ do sua c:ompel~ncla, a Mesa rec:ebcu. A 
M1C5a vai, realmente. submeter em disc:ullio,.em turno 
6nK:o, o ProjL.10 de R'-'IIOIU!fiO n•I2J/83, que eleva a alf
qlkllll. máx.ima do Imposto sobre Operaç6es Relativas à 
Circulaçio de Merc:adnrias, dependendo, e vcfdade, de 
pareceres da!l Comi!lsões de Constiluiçlo e Justiça, de 
Economia. de M'unicirios e de Finam,~s. 

O Sr. llalur F-- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma que11ào de ordem. 

O SR. PRESmENTE (Lomantu 16nior) -Concedo 
a palavra ao Senador Itamar Franco, para uma que5tio 
de ordem. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MO. Para 
uma qucttlo de ordem. Sem revislo do orador.) - Sr. 
Pra.idenlc, Srs. !k.-nadores: 

Vou pedir a V. Ex•, desta vez. uma atenção muito es
pecial para a quest.lo de ordem que levanto, j6 que Fui 
impedido, mais uma vez. de falar, pela intervcnçlo do 
Senador Lenoir Varsas. Maa o Senador Lenoir Vaqas 
nlo perde por c1pcrar: i. noile hi. um projeto em que de 
esl.i inleressado. e n6J leremos oponunidade de disallir 
o projeto de S. Ex• 

Sr. Pmidcnle, eu queria reportar a V. E~r.• o arl. 387. 
Esllia lembrança me vei.J i: mente f~~« As pondcraçacsju
diciD~Ms do Senador Helvldlo Nunes: lamentavebncniC, a 
dec:isãn du MC!IB não alentou para a aravidade das pon
derações do nobre jurista desta Casa. 

Sr. Presidente. pe~~;oa atenção de V. Ex•,ae o Senador 
Saldanha Dcrzi me permiLir, para o arl. 387. da utinçào 
da uraencia, que VOU ter que c:omplemenlBr com OUIIO 

artip~. Mas. por enquanto, llc:aremos no anigo citado. 
Dizia. hã pouco, aqui. o Senador Severo Gomes, que es
tamos sendo candidatos ao Instituto do Coração, e tive
mos que bater na mesa trá vezes. Portanto, permita-me 
que fale um pouco maia devqar. 

Diz o art. 387: 

SECÁOIV 

Do Extlocio u Uqhdo 

An. 387. Extinauo-oe a ur1mcia: 
I -pelo término da sellio lta:islativa: 
JJ- DIM C'aJOsdo arl. 371,• e e,,., 1er iniciada a 

votação da matf:ria, mediante deliberaçlo do Ple
nário. 

ParAsrafo único. O requerimento de e~r.tinçlo 
de urgenc:ia pode ser formulado: e~ o que pretendo 
fBlC'r-

1) em qualquer caso. por Comissãcr. 

Sr. Presidente, como 1abe V. Ex•. ati: o momento, pre
sido eu a Comissão de Finallli:as e o Rqimento me per
mite. como Presick::nte da Comissio de Finança5, reque
rer, como faço, ne~~ote instante, a V. E~r.•. a e~r.tinçlo da ur
gCncia. ba1eado no an. 387, par'araf'o único, letra a, 
porque neste instante, Sr. Presidente. rapando eu, de 
acordo t:om o Reaimento, e pe.;o a V. Ex• que vá ao art. 
94. Respondo pela Comissão de Finanças, neste momen
to. uma Comi&sio que nio utê reunida. Recorro, por
tanto. ao an. 94, letra a, na complementaçlo da minha 
questlo de ordem, combinada com arL 387, parlsrafo 6-
ni:o. 

Art. 9ot. '"Ao Presidente daCoJ;Dissilo compete: 
a) ordenar e dirigir os tntxtlhos da Comi5slo:• 

!. o que eu e5tou fazendo, neste momento. E muito 
mais lério, Sr. Presidente. veja V, EJt' o que dizem a letra 
•· a letra e e a letr111 •· e mais particularmente o que diz a 
letra e do art. 94. Ao Praidcnte da Comi.üo compete, 
''cnEre outras coisas'", e é o que eu faço nesEe in.r:ante. 
""ser o órsão de comunicaçlo da Comissão com a Me
Iii, ... " Eu sou, nnte instante, Sr. Presidente, de aaJrdo 
C'om o Rcsimcnto lnlerno. eomo Praidente da Comis
são de Financ;ll!i, salvo destituição de llltima hora. o 6r
sii.o de comunicaçãn c:om V. El(.f, razio pela qual. atrav~5 
de um requerimento, baseado no parágrafo ún~o do art. 
387, requeiro a extinção de urgénc:ia em nome da Comi~oo 
s3u de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanro J~niorl- V. Ex• 
nio poderi scr atendido porque o Plen.irio E= "'berano, e 

_j6 decidiu pela ura!ncia e nenhum Presidente deComili
do, nem mesmo o Presidente da Casa, pode modifiCar a 
decisão do plenário. 
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O SR. rrAMAR FRANCO -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ardem. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J~nior)- Concedo 
a palavra a V. Ex• para uma qucst1lo de ordem. 

O SR. ITAMAR FRANOO - Sr. p,..idente, rrin
suf:m ne5ta Cali8 e~~~tli querendo ser mai5 do que V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niorl- Nilo. mais 
do que o Plenirio. 

O SR. ITAMAR FRANOO - Nem mais do que o 
Plenirio, Sr. Presidente, ata i: uma quc!llii.O de ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanro J6nior)- Sobre ale 
auunto. Ex•. o Plenário j;l decidiu pela urgãneia e V. Ex• 
vai ter que opinar através do parecer que vai dar na Co
milsüo de Finanças. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Prcsidenle, eu pedi
ria a atcnç.io de V. Ex• porque ata é uma questio de or
dem diferente. Ela não foi reoolvida ainda pelo PlenArio 
do Senado. V. Ex•d"ove atentar para o que diz o art.l77, 
no seu par6grafu 6nico e o artigo 94. V. Ex• hA de convir 
comigo- V. Ex• pode ali: decidir contrArio i. quatio de 
ordem, ma1 que ela tenha sido decidida pelo Plenário do 
Senado. ela não o foi, Sr. Presidente. G a ponderaçilo que 
eu faço a V. Ex•. a questio de ordem é totalmente dife
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanro J~nior)- V. Ex• a
tá com o seu tempo C!I&I.Jtado: peço que conclua em um 
minuto a• RUBI ponderaç&s porque e um assunto venci
do. O Plenário já docidiu. nem a Pre;idincia nem a Meu 
podem vinlentar est.11 dL."Cisão. 

OSR.ITA'" \ .. .tANCO-Sr. Presidenle, eueSiou 
pedindo uma ... ,.;,.d diferente. Eu atou pedindo, de acor
do com a ICC;ÜO IV, a extinc;ih1 da urgl!ncia. F.: outril o.1isa, 
Sr. Presidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto J6niorl- \I ... "'o 
Plemlrio aprovou a uraimcia ... 

O SR. rrAMAR FRANCO- Mas nós estamos pe
dindo a extinção, Sr. Presidenlc, direito que nós temos, 
regimental. Como Praidente da Comissilo, V. Ex• pode 
deferir ou indeferir. 

O SR. PllESIDENTE (Lomanro J6nior) - O que 
p0110 aSICgurar a V. Ex• ~que o Plcn4rio61Dberano. V. 
Ext ni.o pode recorrer de uma decisão ao pr6prio PJe. 
natrio que decidiu: seria o óbvio, 

O Sr. A..,_. OM'ea - Permita-me pondera·, a V .. 
&:•. Sr. Prelidcnte,1obre o requerimento do nobre Sena
dor Itamar Franco. Primeiro S. E~r.• não pode retorrLT 
porque o recurso de plenãrio IIÓ pode ser feito por Llder. 
Sepundo. o absurdo do requerimenkl, Sr. Presid~:nte ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex•qora responde 
pelo Llder da OP<"'ição, lambán? 

O Sr. AID)'IIct 0.••- ... está sahando 1101 olhos: se 
a urai:ncia da Jean "b"sópodescrrequerida por2ten:os 
do Senado, wmo 6 que uma pnsoa IÓ, nn Senado. pode 
requerer? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidenre, eslra· 
nho que o Lide r do Joverno fale pelo LI der da Oposiçlo. 
neste momento. 

O SR. PRESIDENTE !Lomanlo J~nior) -·Senador 
Aloysio Chaves. po.-o a V. Ex.•quec:onclua, ma1o anun
to j.i ellil.i decidida c eu concedo a palavra ao nobre Sena-
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dor Murilo Badar6, para emitir o paracer da Comi•io 
de co .. tituição e Julliça. 

O Sr._. .. Fonel•- Sr. Presidente, pet,'O o pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESJDEHI'E (l.omanto J6nior) - Conoedo 
a palavra, pela ordem,ao nobre Deputado Benedito Fer
reira. Senador. perdõe-me. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, 
qradeço a deferl!ncia, porque, realmente, para mim, que 
já vou caminhando para o OC85o duvida,~ muito bom, 6 
gralifteantc ser chamado de Dcpullldu; pressupõe um 
parlamentar mais novo. 

Mas, Sr. ~idente, eu indillgaria. a V.l!x•, face a mi
nha pobreza. conbcc:ida por todos. de conhcc:imentos re-
gimentais., ~e me seria passivei, a esta ahura, anle a de!iia· 
naliào du nobrr Relator da madria. se me 11cria permiti
do por V. &• instruir. cam uma justificativa, uma emen
da que encaminhei à Me~~::a. 

Era essa, Sr. Pn:sidente, a minha preocupado, pedin
do a V. ü• que: releVWISC' a minha ijr.norãnciu. 

O SR. PRESIDE:'jTE (Lomanto J6nior) - So mo
mento em que for lida a mataria, V. Ex• pode encami
nhar à Mer;a. Agora, é intempestivn. 

Concedo a palavra ao Senador Murilo Badaró, para 
proferir ,, parecer da Comi•io de Conltituiçio c JUI· 
liça. 

OSR.MURD.O BADARO (PDS-MO.)-Sr. Pre
sidente, devido à complexidade da matf:ria, requeiro a V. 
Ex• que me conceda o prazo dll item I. do art. :REI. para 
que eu poua elaborar a paro.:er. 

O Sr. A..,.., a. ... - Sr. Presidcnlc, pela Lide
rança, p..-çu a palavra a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (LomanLo J6nior)- Con<"e<lo 
a pala\·ra, ao nohn: Senador Aloy!iio (.'h aves. pela Lide
ranlia. 

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRO.Yl'NCIA DIS· 
Cl'RSO QUE. EN7'11f'GUE .4 REVISÃO DO 
OR.4DOR. SF.RA PUBI.IC'.4DO POSTERIOR
MENT/i. 

O Sr. ltunu FnKo - PoJa ord<"m, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lomunto> J6nior) -Vou ape
na.'i mpondc:r aa Senador Aloy&.io Ch:~v&.'!i. L•mitar-me
ei, apenas, à leilura do art. 381. Art. JS I - item I. 

Imediatamente:, nas hip6tese5 do art. 371, a e h, 
pudendo U5 Presidentes du Comi!i5ÕC5 ou o5 Rela
tores solh:ilar pralo nilu excedente a duas hora5, em 
oonjunll'; 

Vou ser mais tolerante, cingindo-me Alclra do Regi
mento, vou conceder As quatro Comissões, que: darlo 
parecer ao projeto, o prazo de duas hora5. 

O Sr, AloJolo c ..... - Pela ordem, Sr. Pn:sidente. 

O SR. PRESIDESTE - (l.omanto J6niorl- Conce
do a palavra ao Senador Alo)'sio Chava, pela ordem. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. para uma 
questão de ordem. Sem revisão da Orador.)- Eu 101ta· 
ria que V. Ea• verifiC85K' ac a dccisilo de V.~,.,, implica· 
riu na pronosaçio da 1C5Sio, por mail quatro hora1. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior) - Evidente
mente, V. F.x• pode fiear certo de que n6R prorrogare
moi, tanto qu•nlo ror nec:cs56.rio, dentro dmlimitcs rea:i· 
mentai1, a se55lo, para que ~eja cumprida cu.tamcnte a 
formalidade que pro.:cilua o artigo 381. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

o Sr. lt._r mo .. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (l.omanto Jlinior)- Concedo 
11 palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRASCO (P!\108 - !110. Plra 
uma qucsUlo de: ordem. Sem revislo do orador.)- Sr. 
Pm.idt-ntc:, V. Ex• tom\JU uma da:isio que nilo f: pouf
vel. 

Veja que cu Sl.lU Presidente da Comi111in de Finanças. 
e vou ler que dilr o parecer. Não conheço o parecer do 
Sr. Murilo Badaró, mlo vou trabalhar juntu com o Seno
dor Murilo Budaró, porque 111 no,;sas Comiuact inler
pn:tum a mutf:riu de maneira diferente. S. Ex• terã que se 
ater aos prmcipio!i oon5titucindais, eu terei que me aler a 
OUlNii rundamentol. v. Ex• niio pode decidir cm ccwnjun
lo, porque t-u terei que e!II(R"rar. primeiro, o parecer do 
Senadl.lr Murilo Bilderó, para enminar o parecer, na 
minhu Cumis~;lo. Em eguidu. conhecendo o parecer do 
Senad,,r Murilo Badaró. tenho u direit..,, Sr. Presidente, 
de pedir a \'. Ex• o ml.'IDIO prazo de dua5 hor:l!i. Senão, 
V. E"' e11taria cometendo um atu arh1trãrio. F.u lenho" 
ran:cer du Senad<•r Murilo Badarú. S. F.x• Vlli Cbltudur, 
no ~u (tilbincu:. I,)U unde for. F. Cu peflunta: Como f: que 
cu \"OU c!lltudar em conjuntu, Me S. Ex• amanhil p!Jlle deci
dir pela in ... ·onstitucionalidade da matf:ria'! V. f::ll' não 
pude dar c:m cunjuntl,). 

O SR. PRESIDE!'fi'E (Lomanto J6nior) -Já estou 
an cnndi~iie11 de responder a V. Ex• Não polll' violentu.r 
e nem raqar o Regimento da Ca!iB. O art. lR I é claro. 

O SR. ITAMAR •. RAI'iCO- Nilo e <!aro, nio Sr. 
Pre!iidenu:. 

O SR. PRESID.:NTE (lomanLo Júnior)- Vou falar 
bem de"·agur: 

,\rt. 3K I. 01 paro.:cres sobre IIS prupO&içôcs em 
regime de ur(tên'"ia devem ser apresentados: 

I - imediatamente, nas hip6tc:Je5 du art. 371, a e 
b. pudendo 01 Prelidentes das Comissões ou Rela
tlli"C5 liiOiicitar praza não c:x'"edc:nle a 2 (dua!i) horas, 
em '"onjunto; 

1-.nulo. o,; Pn.'!õidenles de Comi,;sõcs que designem O!i 

1eus Relatore!ll e, dentro do pra7o de duas horas, espera
mo,; reabrir a !i&."Ssào, rara que pussama,; apreciar os pa
rec.-ere!i. 

O SR.11'A!11AR FRAI'iCO- Prutcslo conlra • deci
do de: V. Ex• 

O SR. PRESIDEPtr.TIE (lomunto Jliniur)- Esta f: 1 

dCL.•isilo da Mesa. 

O SR. IT A~IAR FRANCO - O noooo proLcsto, para 
conlltllr em ata. 

O SR. PRF.SIDENTE (Lomanto Júnior)- i'ei,"O a V. 
1-!x• e aos dcmai!i Pra~idcnte que designem 01 relatores e, 
dentro de duas horas, tenhamoa, aqui, o pdrcc:cr. 

Solicito ao Pn.'liidenle Murilu Badaró que de.sifne o 
Reluhn da sua Cumissãa. 

O SR. Ml:RILO BAIJARO- Sr. Presidenle, em ho
menap.em A.!i Lideran~as do Governo c da Oposiçlo, te
nho u honra de: a\·ocar a n:daçilo da matf:ria. 

O !IR. PRESIDEi'oT•: (lnmanLn Júnior)- ~ um di
reito que assiste a V. Ea• 

O SR. Afl:RJLO BADARO - Muito obrisado. Sr. 
Presidcnle. 

O SR. PRESIDENTE (l.omanto JdniorJ - Solicito 
ao Presidente da Comiuilo de Economia que duianc o 
'R~Iator da sua Comissla. 
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EsL6 ptcRente o Vic:c-Prc:sidc:ntc:, o c:mincnlr Senador 
Severo Gomes. Peço a S. F.x• que dc.signc o Relator. 

O SR. SEVERO GOMES - !Jesiano o Senador Jool.' 
Lin1 Relat&)r da ("omissilo de Er.:onomia. 

O SR. PRJOSIDENTIO (LomanLo J6nior) - O Presi
dente da Comissão de: Municipiu1 é o Senador Passos 
Púrto. S. [x• não está pre!IICnte. O Vice-Prcsidentc Nel· 
110n c·urneiro, que tambim não ac c:neontra. 

Soli'"ihl a'' Senador Almir Pinto, o mai5 antigo 
m~mbrll da Comi1silo de Municipi~.M. que designe: o rela
tor. 

O SR. ALMIR PlrôTO - O..itJno o nobre Senador 
Allh:dtl Camru!lo. Relator da Comi111sãu de: MunicipiOii. 

O SR. PRESIDE!'iTE (Lomanlo J6niorJ - O Sena
dor Alfred,, Campo!i está designado para proferir o parc
'-"Cr da C:omi~a,, de Munic:ipia5. 

S..11ir.:•to a11 nobn: Senador Itamar 1-"rancll, Pn.'!iidente 
da ("oml!ro~ooi:h."l de Finan~a'i, que designe o seu relator. 

O !IR. ITAMAR FRASCO - Mai• uma ve7, pro..,_ 
tant.lo contra a dccililo de \'. F.x•, como Pmiidcnte da 
l:"omis:~~lo de Finun~s. nW1 pudendo a ComiMilo estar 
reunida n&.'lite momento, \"OU eJt.ercer, pela primeira ve.t:, o 
direito de anll'ilr a mim o parecer. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Lom•nLo Jlinoor)- I! um di
reihl que UH!ioiste a V. F.x• 

A 111essU.n e;t;.i 'iU'ipc:nsa. pcl.., prBl:o de: dua5 horas. a 
lim 4.1c que as C ..,mi5!1Õe.'i rcunidu po111sam aprcacntar o 
pu.n.'\:er ern '"onjunto. 

O P..uecer f: um de cuda Comi!iliil.o, mas o pra1o. em 
l."llDJUnlO, !IIC:r:i. de 4JUaJ!I hora1. 

1-.lll:Í. su:~~opc:nsa a se5!õàO. 

•Su.tf't'n.cu lif ~I huu~ e 9 mlnuM.c. a .trJSàfJ i RU· 
~nu ã., U hnwu r 9 mlnutf.IS. I 

O SR. PRE."UDE:"'TE CLnmantn Jllniorl- Eslá rea
hc:na a 'iC~~o'iila. 

O primc1ru Relator d11. matCria i: o Senador Murilo Ba
daró, a ijuc:m JX\.'"(.l que prac:«<a li leitura do parec.:er da 
Comil'i!i;i,, de Constituição e Ju~~otiçu. 

s,,licilu a alençiio du Ca!ia para H leitura du relatório 
dil {"umilll!i:io de {'unstituiçlo e Justiça, cujo Relator t '' 
seu Pn:sid~nte. S~rmd"r Murilu Badarú. 

OSH. Ml'RILOBADAR01'RONIJNCIA DIS
('l."H.W Ql'E. E ... TREGt'f.' À REI'/S.M DO 
ORADOR. Sf.'R . .f I'UBI.IC'.400 POSTERIOR
Mf.',\'TE. 

O SR. PRESIDEl'ITE (Milton CabraiJ- O par"""r 
du Comill>sil.t• de Con!ilituiçilo e Ju5tiça '""Onclui pela inju
rldicidadc: du prOJeto. e quantu ao mêrito, pela inoportu
nidade ~ inconveniCncia. 

l)c act1rda oom o art. 21lfl do Rettimento ln temo, anta 
de !tubm-=ter o projeto à'S demai11 comi5!iÕe5, o plenâr1o 
de\·erã deliberar em aprct.•iado preliminar SCJbre ajuridi· 
'"lli.J.de da matCria. 

Di!!ocUR!iiio d,, proj~to, em lurno únil.'O, quanto A preli· 
minar. (P..J.usu.) 

O Sr. Itamar Fnaco- Sr. Pre1idcn1e. PC\.'\J a palavra 
pelu ordem. 

O SR. PRFSJDENTE (Milton CabraiJ- Concedo a 
pu.la.'-ra, pelo~. \Jtdcm, U!O nobre Scna.d~r lt11ma.r fra.m:n. 

O SR. ITAMAR FRASCO (P!I1DB- MO. Pela or
dem. Sem revi!iilo do orador.)- Sr. Prc!iidentc:. Srs. Se
nadores: 

Realmente, ~ muito dilicil analisar o paro..-er do nobre 
Senad11r ~urila Badaró. Não 5Ó pela inteligência de S. 
f.1• mas. p:.rticularmente, lratandu-i~ie de um parecer 
oral. 
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De quah,uc:r r m-m a, Sr. Presidente. JJÓIIMIOI que IDU· 

var u arurw do Senudor Murilo Badaró, pela maneira 
claru., dilicil. face: à exi1üid11de do tempo que lhe foi L"On· 

crdidu. de apena1 2 hora11, para uaminar a mat6rla. para 
chegur u u.lg.uma1 anrmu~r.-õcs que merecem. realmente, a 
ulenção do Plenário do Senado. 

Anotei, Senador Murilo Blldaró. e se. por ac:i.so. co
meter algum erro de interpretaçào, que V. Ex' me corri
ja. O Senador Murilo Budaró di55e que ~ matf:ria com 
um 'ticin in!llanilvel. Sr . .Prc5jdenlt, se nio losseaJJim, eu 
teria que salieitur, exatamentc: baseado no artigo 104,ao 
Senador Murilo Bo.~dar6 a atenção para o que diz o Regi
mento d;1 Caiõl. E peço 11 Mlençilo do nobre Sem~dor Mu
rilo Badar6. 

Di.t o seguinte o araiso 104. 

''Sempre que a Comil!llo de Constitui;lo e Jus
tiça considerar in~o.'Onstitucional ou irUurfdic:a qual
quer propo,;içio, deverA indi.:ar, J)rccisamcntc, se o 
yfcio e da lolalidadc ou apcnu parcial. mencionan
do. ncsla 61tima hipótese. o di5p0flitivo incrimina
ckl.'' 

E cu mlo vi isso. sai\'O melhor juizo, Senador Murilo 
Badar1\, se o vici11 6 da lolalidadc ou apenas pur.:ial, 
men.:iunandu, ncslu dllima hipótese. o dispositivo incri· 
minad'-'1. 

• '" Quundu o pai"C<.-cr ror pclu in~o.-onstitucio
nalidade ou injuridicidade, não se admitirão: 

a) votofl com restriçôe": 
•) manifcstaçde,; 5obrc o mtrito. 

E no 1 2' \l'i:m, SenadC'r Murilo Ba.daró, 111 intcrpre
luçcb n.'l!imenlais. f.sc,,u di.culindo u matfria, Senador 
Murilo Badaró, e V. ~x• poderá me interromper a qual
quer momento. 

I 2t Tratando-sc de inconstitucionalidade ou 
injuridicidadc parcial, a Comissilo podcrli. ofei'C\.-er 
emendo suprc:uiva ou 1ubszitu1iva, corriaindo o 
vicio. 

Aqui, Sr. Presidente, vai 11 minha dú\l'ida: l:possfvelou 
nilo de acordo com o parecer do nobre Senador Murilo 
Badaró. orcrecer-se uma emenda 1uprasiva? 

O S.. J_, Fnplll - Nio. porque a Comiuio nlo 
votou o parecer: nlo pode. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente; cu pedi· 
riu que V. Ex•, solicita11se dos Sn. Senadores que façam 
uso do microronc, porque ~e~~ilo f dincil entender. 

O SR. PRESIDE.''iTE (Milton Cabral) V. Ex• tem ra
zio. A palavra e5liÍ com V. Ext; por Favor, conclua sua 
qiK.'Ilào de ordem. 

O SR. ITA!\tAR FRASCO- Nio estou fazendo 
.qw.'ltUc> de: orcJem. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - D~:~~:ulpe. 
Conlinue a suu di!ii(:Usdo da projeto. 

O SR.IT A !\'lAR FRASCO- Elltou diS<:utindo o pro
jeh1. V. l:.x• quc=r uma queslilo de ordem, posso exami
nar. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabr•ll- Nlo.jl pedi 
dcsculpiiJi a V. l:x.• O projeto está em discussilo quanlo l 
preliminar. 

O SR. IT A.MAR FRANCO - Ent~o. le•·anta•·• eu. 
Sr. Praidc:ntc, e pe..Jia ao nobre Senador Murilo Badar6 
que: utcntas~e p3ra &Mi seguintes uspc~tos reaimentais. pc
dind'-'1 de.~.:"ulpas d S. r:x• P')r c:nlrar na seara jurfdit:a., 
ma~ bu!k:"ando, pcu parte do nnbre repreRentante de Mi
nu"! Ger01is, a~ lua:s nec:c:S!oârii:IS para que eu possa \rOLar a 
malérlit. 
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Senud('lr MuriJo Buduó. o R~BimenlO diz o secuinte: 
'"tratando-se de inconslitucionulidude ou de injuridieida
dc pardal"- cu não ~ei se foi o caso, gostaria de mant.sr 
o diúJ~>BO Nm V. P.JE•, porque eslou di5Cutindo, a injur;.. 
dichJadc ou a incon&tituçionalidade que V. Ex.• julgou, 
DO !'CU parecer, roi parc::iaf OU foi total? 

O SR. PRESIDEI'oTE (Milton Cabral) Eu queria 
lembrar ao nobre orador que o tempo de V. ex• jli está 
enaerrado c smtaria que conclulue as suas conside
ra(Ões. Silo cinco minutos apenu. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente. par• 
disculir nlo slio s6 cinco minutos. Para discutir eu s6 te
nho cinco minutoa. desde quando? 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Porque 1 

mat6ria ea16 em regime de urg6ncia e. nate cuo,l: a me
tade do tempo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente. cu tenho 
u improsiio que o relósio de V. Ex• anda com \I'Ciocidadc 
super~cinica:, parque eu marquei, cm meu relógio, e ainda 
tenho trés minu101 c cinqUenta c seis segundos. 

O SR. PRESIDESTE (Milton Cabl"al)- Eu pediria a 
'V. 1:):' que aprc55U5!1C as suas consideraçiJa, porque. re
'imentulmcntc, V. Ex• tem apcna5 a metade do tempo, 
Pt-'r SI: lralur de m.tl!till com reJitne de urs~ncia. Aara
dC\."d a cvla borao;à,, de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRASCO- Senador Murilo Bad•· 
ró. nCM•C5 5e55enla 5CfUndo5 que me do concedidos, eu 
(m5taria de 511.bcr de V. l!x• se a inoonstitucionalidade t 
parc.•i.JI ou 1 orul. 

O Sr. M.-llo Boda- t tot•l a injuridicidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• nlo falou qu•n· 
lo ao aspeç10 da eons.titucionalidade. 

O S.. Mllrtlo Badttnl- Quanto ao aspecto da inc:ons
titucionalidadc. nau há o que queslionar: quanto a inju
rididdade. sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sendo total. V. Ex• por 
certo nilo h4 como corriair. 

O Sr. M•rtlo Badttnl- Nio hA como corriJir. A 
Mnu nlo poderia 10-lo recebido. E, H o recebeu, era de
'IC'r da Com.iuilo de Con1lituiçio e Justiça opinar pela 
injuridicidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• insiste neste as
pecto no 5CU parecer? 

O S.. Mllrllo BNanl - Esta 6 a minha opiniio. salvo 
melhor iuim. 

O SR. O" AMAR FRANCO- Sr. Preoidente. em ra
zão da!li ponderaçcle1, agora, do Senador Murilo Badarb, 
cu. cvidcnlemcntc. vou votar com S. Ext Tendo, lam
b~. na uula de dircilo que o Senador Murilo Badar6 
transmiliu ao Senado da Rep1iblica de que nlo podere
mOA votar s,.e projeln pelo aeu vicio. no seu aspeclo to
t:ll. 

Nilo há nem c:umo corrigir. através de uma emenda 
.~roub!lltiluti"a. pelo que entendi do parecer do nobre Sena
dor Murllo Badaró. 

S1\ há um re~ur5o à Mesa, Sr. Presidenlc: & retirar o 
pmjct,,, terminar a sessão e V. El• daria um boa-noite 
amilvel a lodos n61. 

Era o que tinha a di1.er. Sr. Pre5idente.lMuito bem!) 

o Sr. Aloyllo aaftl- Peço I palavra, Sr. Presiden
te. pura dis..::utir. 

O SR. PRF.SIDESTE (Milton Cabrall- Concedo a 
puluu·u, pura discutir. U'-' nobre líder diJ PDS. 
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O S/1. ALO YSIO CHA VJ."S I'RO.'iiJNC/.4 DIS
Cl'RSO fll'E. f."NTREGl'E À REVISÃO DO 
OR.1DOR. SER.1 I'VBUCAOO I'OSTERIOR· 
MEN1"1:: 

O Sr. Murflo BaànS- Sr. Pre~~oidente, peço a palavra 
pelu ordc:m. 

O SR. PRESIDEl'ITE !Milton l'abral)- A Presidõn
cia csc:lurece ao acu Lider ... 

O S.. MorDo Bodani- Sr. Presidente. paço a palavra 
pelil ordem. 

O SR. PRESIDESE (Milton Cabral)- Antes de con-
ceder a palavra a V. Ex.• ... · 

O S.. Morllo ...... - Seria neste momento. se nio 
perco a oponunida.dc. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Se V. Ex• 
d~o."lieja contradi lar, tem a palavra. 

O SR. MIJR/1.0 BADAR(J I'RONVNC/A. DIS· 
CVRSO QVE. ENTREGVE À REVISAO DO 
ORADOR. SER.i l'l'BI.ICADO I'OSTERIOR· 
ME,\'1'1.". 

O SR. PRESIDElliTE (Milton Cabral) - Srs. Sena· 
don:.•. er.1anws disculindo matá-ia ja vencida, o que aEá 
em pautu t a disc:us!õào do parecer oral da Comisslo de 
Cunstiluic;Uo e Ju~~oti~a. f.11tã em diJicu1sAu o projeto, em 
lurno dnioo qualllo à preliminar. A GJmi1silo de Consti
tuição c Justiça, de acordo com o§ 3•, do arl. 381, orerc
ccu parecer or.ll. Pnrtant'-'1, vamoli coiDI!'ar a matl:ria em 
YC1I:aç!lo quanto l prclimfnar. 

O Sr. IIHetllto Ferreira- Sr. Presidente peço a p•la· 
vru pcl;1 urdem. 

O SR. PRESIDENTE (Martins filho)- Concedo a 
palavra pela ordem, ao nubre Senador Benedito Ferreia 
ra. 

, O S.. -.Hto Fomlra (PDS- GO. Para uma qucs
tio de ordem. Sem revisiio do Orodor.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Eu indagaria a V. Ex• IC 11 outra• liX)mi..aes nlo R 

pronurrc.iariam quanto ao m&ito. wv. que paNC»-me que 
cu ouvi o nobre Relator da Comi1lllo e Jus&ic;ater adve,.. 
tido de que nlo poderia &c pronunciar quanto ao mfrito. 
E, Sr. Presidente, niJo sendo versado ni aiilncia do DINi
to, mas por expcriCn~o.ia ele loqos e 1orridos 35 anos 
como contribuinte, como uma vitima deua in11ciedade 
rriburária que. cada ~ mais nos vi11ir11 e faz monda co
no!il.'O, eu ou~aria pedir a V. Ex• me permitiuc, na opo,.. 
lunidade, pronunciar-me quanlo ao mtrito da matl:ria. 

O SR. PRESIDESTE (Milton Cabral) - Eu pediria 
ao Senador Benedito Ferreiro que quardaase a oportu· 
njchide de se manifcrtar quanto ao mtrito. No momento 
está em discu!UIAo o projeto quanto ll. preliminar, qual: 
da conslituc:ionalidade e juridicidade apresentada pelo 
RrloHor da Comisslo de Con1tituiçdo e Justiça. A aeguir 
então as c•utra5 Comissôc5 serlo .:onvo.:adas para opi
nar. 

O SR. BEI'iEDITO FERREIRA - Agrllde<:ido. Sr . 
Presidente. 

O SR. PRF.'iiDENTE (Milton Cabral)- Os Srs. Se
nadores que aprovam o projeto quanto l juridieidade, 
queiram pcrmar•ec:er 5Cntudos. (Paulil.l 

Apro1o·allo. 

O Sr. lta••r Fnaco - Sr. Pre'Sidentc, paço verifia 
caçik, de quonn. 

O SR. PRF.'iiDESTE (Milton C•bral)- V. Ex• ,.rii 
;Ucndilio. 
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O SR. PRESIDE~[ (lomanto Júnior) - Vou e• 
clura."C'r uo Plenário o seguinte: o5 Srs. Senadores Yilo 
aprovar a projeta quanto a juridicidadc. 

Vam05 pro~o.'fdcr à volaçào. ~a forma regimental, a 
"Oia(iiu ser.1. nomin~:ll. 

Como \'OUI o Lider do PDS? 

O Sr. AloJola c•- (PDS - PA.) Sim. 

O SR. PRI!SIDE:O.TE (lomanlo Jún1or) - Comu 
vola o Líder do PMDH'! 

O Sr. Humberto L....,. !PMDB- PB.)- Sim. 

O SR. PR.:SIDF.I\;1"[ (l.omanlo Júnior) - Como 
"'uta o líder do Pf)'r? 

O Sr. Roberto Samraloo (PI>T- RJ.)- Sim? 

O SR. PRF.SIDE!IiTE ll.omanh> Júniutl - Os Sn. 
Senad.!Jres ji. podem vl)tar. CP..&uow..) 

RF.S/'0.\"/Jf:.\1 A CI/Hf.40.4 f: VOT.4.11 ""SI.'of"" 
OS SHS. SF..\".4 tJORF.S: 

Aderhal Jun:ma - .1\lhc::rto Silva - Aleundn: Costa 
-Alfredo Campu5- Almir Pinto- Aloyaio Chaves
.'\llc,·ir Leal- Amar.J.I Peixoto- Dervt~l de P:aiva
Fernando Cardo!lio - Oalvilo M'1desto - GastAn 
MUller- Guilherme Palmeir11.- H~1io Gucirus- Hcn· 
riquc Santiii~J -Jiumt.=rto Lui:ena -lri1 Celia- Joi.~J 
Calmon- Joilo LUci.., -Jorge &.Jrnhau5en- JosE: Fra
gelli - J"'iê' Lins- Lrnoir Vars;as- Lourivul Baptista 
- Lui1 Ca"·ul~unte- Mun:elo Miranda - Mai'('O Ma
~iel - Mário Maia - Mihon Cabral- Octavio Cardo· 
1o0 - Oda~ir SoureA - Raimundo Parenle - Robc:rtu 
Suturnino - Saldanha Deu:i - Se,·ero Q,Jme5. 

Rf."S/'0.~/Jf."Af .4 CH.4M.40.4 E VOTAM ""lV~O"" 
OS SRS. Sli.V.4/JORF..5: 

O SR. PR.:SIDF.STI((Lumanto Júnior\- Vai 10r 
feita a apuraçilo. (Pausa.) 

Vowram SIM JS Senador .. e s.!i.O OJ. 
!'tão houve ah5tenÇÕL"!II. 
o projeto fl1i aprondu quanto à juridi~idade. 
.o\ Presidi:nda sulicilarã dos relatores dnianados os 

pun.-a:re5 du5 demuis ComiMÕeS. 
1\.nte,., entretanto, e5Ciarece ao Plcnârio que, de acor· 

du ~orn o di:a.p.1Siliv..1 301, do Resimento Interno, reco
nhecida a constitucionalidade ou a juridiL-idade, a propo
,;i~il.., não pudcrU ser nowmenle aqUida em conlr.t.rio. 

Sobre a mL"Sil, requerimenlo que 5erâ lido pelo Sr. I'· 
S«retãrio. 

r: lldo o seguinte 

REQUERL\IENTO N• IJI], DE 1913 

No• lermos do ar!. 203, allnea "b", do Rcai.,.niD ln
temo, requeiro prorTO&açio da prnenle Seulo pelo pra
zo de 240 minui.OI. 

Sala dao Sesoilea, 30 de novembro de 1983. -I<* 
u... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - De acor
do com o disposto no aR. 238, lnc:i10 11, o requerimento 
que &c:llba de ICI' lido podarA ac:r votado com a preac:n~ 
de li Senadom. 

o Sr. 1-rn-- l'eço • pala• ... pela ordem, 
Sr. Pn:~idencc. 

O SR. PRESIDENTE (Lamento Júnior)- Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Senador Itamar Franco. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

O SR. ITAMAR FRA!'iCO - (PMDB - MO. Pela 
ordem.) - Sr. Presidente, o nobre Senador S..ldanha 
Dcrzi discutiu aqui L'Omiao a interpretaçio regimental e 
I'Cillmenlr nihJ oU\'i o FCLJUerimento. 

O SR. PR•:'iiDE!'iTE (Lomanlo Júnior) - Eslamoa 
,.,,lando ,1 requerimenlo de prorrogaçlo da pte5ente Rs

são pelo pr:ll'.o de 240 minutos. 

O SR. ITAMAR FRA:"i("O- Eu pergunto a V. Ex• 60 

eu russa ~n~.:aminh;.~r. 

O SR. PR.:SIDEII;TE (Lomanlo Júnior) - NAu hi 
enc.•aminh;.~menh.l de votaçilu. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muitu obri&ado, Sr. 
Prc:'iid!!nle. 

O SR. PRI!SIDF.NTE (l.omanlo Júnior) - 1:514 em 
"oto1do o requerimento. 

o,. Sn;, Senadores que o apnw~:~m qu..:iram pc:rmlln«er 
srntudns. (ILrJuAU.) 

:\pmvudo. 
I.:JIU pr,urogada a sessilo por 240 minutos. 

O Sr. Itamar Franco- Pcç,, vc:riricação. 

O SR. PRESIDENTE ll.<>manto Júnior)- 1\u\o hoi a 
fili!ura da \'Crilica.;àu porque baRta a rn.~n~a de li Srs. 
Senadores r:sru que :a.ej.a prurropada a sNào . 

O Sr. ltiiiUir Fruco- Hli figura. ate que V. E1• veri· 
fk••u que 1rm on1e. Então. \·rriric.·ou. 

O SR. PRESIIJE~IE (Lumanlo JUnior) - Temos 
muilo mais de un1.c e i: c"·idrntc a pre5C11ça de n~mero 
sufic.·1ente 

Tem u palavra,, nobn: Senador JusC l.in,;, pura ler o 
(Kirt'L'Cr da C11mi1o~0 de l!L'Onllmia. 

O SR. JOSt UNS- (PDS- CE. Para emilir o se
guinte parcc:er.)- Sr. Presidente, Srs. Senadnretr.: 

l·.!i.ta <:,,mi,.Sõ1o é chamada a opinar a respcilo de pro
posição, originãria d'' Puder f:xr.:utivo, que eleva em I 'I· 
(UIII por L'CDt11) ii afÍI..JUOia mob.ima do impOIIO sobre ope
rii~Ü&:!I rclaliva~ il dn:ulac;ilo de •nercadl)rias (ICM). 

l.:&.!iil iniciauiva do Podrr l!xc.-culi\'0 dec:orre do que c:s
tahrlc"-e o arti(h) .:!.1, j !i•. da l"onstituiçilo, e visa, ror sua 
ve1. a cumrrir o Ct'lmpromiYD inserido no L'Urpu do 
necrclo-lci n" 2.0(15, de 26 de outubro de 19M3, de que no 
pra.t:n dr 2tl (vinte) dias, a partir da aprovac;ãu d'1 referi
do te\ to. u Presidente da Repüblica encaminharia ao Se
nado federal proposta de aumento, em doili f")nto, per
centuuis. na alíquata do lmpL.Islo sobre Circulaçlo de 
Mer~.:adoria5. 

A redução de doia para um por L"Cntu, entre o texto do 
Decreto-lei n• 2.065. de 1983, c a proposta em tela, 
verili~o.-d·SC: em vista aL"Ordo polili~o. celebrado durante a 
vota~OO no Cunsre550 Na~iunal. da Emenda Con=ilitu
cional substitutiva de autoria do Senador Pas.'iQs Põno. 
E!i3oe J1H1o i: expreuamcnte men~ionado na Mensagem 
n• 220, de 1983, do Presidente Joio Fiaueiredo, que en
C"r.lminha a matf:ria ;\ apreciaçio do Congrc:uo Nacional. 

Exposiçio de Motivos conjunta n" \63o. ele 23 de no
vembro de 1983, allinada pelo Ministro-Chefe da Secre
taria de Planejamento da Presid~ncia da Rc:p6blica, An
tónio Delfim Netto, e pelo Miniatro da Fazenda, interi
no. Mail50n Ferreira da Nóbrep, menciona a importi.n· 
ciu do fortalecimento da arrecadaçlo d01 Eltadol e Mu
nicípios brasileiros, face h ""dificuldades financeira 
puru cumprir as tarefas que lhn competem na adminis
traçilo pública". 

A proposta 10b exame eleva a allquota múima do 
ICM, nus operaç&:s internas e intel'c:ltaduais, de IK 
para 17fl., no c:un:lcio financeiro de 1984 c aeauintes, 
mediante a modifie.açlo do item I do aniso I• da Rag.. 
luçlo n• 129. de 211 de niWOIIIbro de 1979, modificada 
pela R...,luçlio n'7, de 22 de •hril del980. Sendoa~~im, 
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nàu al~nçaa5 auuai1 allquotas para as operações expor
tação e &5 operaçôa inlLoreAtaduais que destinem merca
doria~ a cuntribuintC5 para fina de industrializaçlo ou 
comercialim~ilu. 

No cumpo especifico de competincia da Comissio de 
l::c."Onnmia. a providãncia ora em estudo ~~egue alinha de 
tc:\"Crsào de diminuiçilo da cursa lrihutêria, no tocante 
al, IC"M, observada a partir da cri5C porque pa!iliia a eco
nomia tlrasileira a panir de 197J. 

A ari'CC"r.ldaç;lo tnbu1Aria relativa a esse tributo, to· 
manda todos m1 t.::studos, especialmente n01 llltim01 trili 
anos ( JIIHOf 19tl2), ~Cquer acompanhou a variac;i.o do 
índice geral de Prc:fr."t.1S- dt'!lponibilidadc: interna. calcu
lad,1 pc:la Funda(lo Getdli~J Varps, crit6rio adotado 
para m.::dir a innado. no Pais. 

Ao me .. mo ternpo, agravada a cri1e pelo constrangi
menLo externo repi'CKntadl" pela dívida financeira e pela 
aL"entuação do prtll."elllk> innacionãrio. ao1 Estado5 e Mu
nidpios, maaorcs lem 1idu a11 ,;olicilaçÕes, precariamente 
lUend.idus rela e~~o:asM:/. de meios 1\Hra. tanto. 

Os efeito" de um maior af~Jrc;o trihulllrio ,;lo cunheci
du~. No entanlu. re"ertrm aos contribuintes dos tribu1os 
OS henefidmo dOH !l35IOA pllhlic.'f.J5, 

.'\nte o e"-J'I05to, ernbnra .:~Jn~Ciente de que •omc:nlc: a 
ret.:uperaliilO dv ritmo po:a.iti\O de ~o:rc»eimento da econo
mia bra~~oileiru em ~ltima instãncia t que pode tomar 
mais suave 1:1 c~:~rp trihu\ária e11.11id~:~ à população, som\l!i 
pela urn'\'il\.i.U d,lllrojet•1 de Rc:soluç;lo n' I.:!J,de l9~l. 

O Sr. Ellflls Filia - Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRI!SIDENTF. (l.omanlo J~niorl - Conc:cdo 
a pahl\·ra ao nobre Senador F.néas Faria. pela ordem. 

O SR. E:o~tAS URIA (PMDB- PR. Pela ordem. 
Srm rn·i1ilo do orad,u.) -Sr. Prrsidente: 

A~~o palavras do eminente Senador Jo111~ Lins slo u 
mais ajui1uda1ii, aquelas que lodos nó5 go5tariamos de 
aurir, porque nus famli1dm o mrlhor caminho. F.ntre
tantu, ~reio, o son1 não se encontra\·a no melhor momen
to c nós nilo pudeml)~~o L"Onhccer o ajuit.amento que S. Ex• 
frz no purc~.:er que Dl:ab,,u de prolatar. Portanto, nin sei 
como devo me pronunciar. 

O SR. PRESIDE.'IiTE ILomanlo Júnior)- O parecer 
concluiu fa\onravclmente. 

O SR. F.Nt.I.S FARIA (PMDB- PRl- Att Kl, Sr. 
Pre'iidente. nós cdminhariamos juntos. Mas o Senado 
nio pnde se privar do5 conhecimencos, das lul:CI do ro· 
teim do eminente Senador Jos~ Lins, para que nos di as 
ral:Õcs pelus quais cun..:luiu seu parecer favoravelmente. 

O Sr. Jolf LbB- V, lix• me permita. (Assentimento 
do orador.) J:u gudrdaria as razões adicionais para adis
cussit.1 da matêria. Se V. Elf.• me der o prazer de ouvir, na 
oca5iãu. 

O SR. ENtAS FARIA- f.u 1011aria, e lenho a 1:0\"le
za, eminente Senador, de que eu ficaria altamente infor
mado com as raWes de V. Ex• 

O Sr. Joot IJu- Eu qraclecerei a V. &• 

O SR. ENI!:AS FARIA - Obripdo, Sr. Prosidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Com a 
palavra o nobre Senador Alfredo Campos, para prof'erir 
o parecer da Comisdo de Municlpios. 

O Sr, 1-r--Sr. Presidenle, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Lamento Júnior) - Pela or
dem, concedo a palavra ao nobre Senador ltamar Fran
co. 

O Sr, l-ar-- Nóo ••moo discutir o pa....,. 
do Sanador JoR Uns em qual inatarne"l 
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O SR. PRESIDE!IITE (l.amanla Jdniorl - 1\;ilo. Ex
celência. l'lió5 vamos ouvir todu!ll us pareceres e, em se
guido, di5C'ulil'mlll!ll 11 materio. 

O Sr .Jhmar fr.HO - Eu perguntaria a V. l::!x• se h a· 
veria algum impedimento regimental de discutirmos em 
&eparadu os paret.."CFC:'I. 

O SR. PRESIDESTE (Loman"' Júnior)- oa pare.:e
ra. nàu estão cm dik:u~ão, o que estâ em discu55ão ~ a 
mati:r1a. 

O Sr. Itamar Fraa~:a- F.u persunluria a V. l::x• o 11e· 
{I!Uinfc=: ,, nuhn: Senador Jo1í: Lin~~o acahou de ler um pa· 
R.'\,:er nu não fui pure .. :er'! 

O SR. PRF.'IIDEI'iTE (lomanlo Jdnior) - O Sena
dor Ju1é Lins leu ~eu pare .. :er e concluiu favora• .. elmente. 

O Sr. Itamar Fnneo- Eu pergunlaria, agora. a V. 
E''· numa indugaçilu. w: haveriu algum impedimento re
gimental se pass;bsem&lR, na.te inslante, a examinar ta 
di'k:utir o parcc.:cr do nobre Senador Josf: Lins? 

O SR. PRE.'IIDEI'iTt: (lomanlo Juniar)- !\la•. raro 
orden01r \)!o trabalho"!, o que r~~otam\J!i. di.sL:utindo ~ u ma· 
têria. l!ntil11, ao final, apc;s ouvir o llltimo pare!:er, que: 
10erll proreridn pCtr V. Ex•, nó5 daremos o em:aminha
menta nt"-"C'i"-~Írio pura a v,nnçih•. 

O Sr.lhlmar t'raaco- V. EA• prefere a115im, mas não 
t- anti·rel!!imental se 5nlieiu'r511emos direrentcmc:nte. Nilo~ 
vcrdadç! 

O SR. PRE.'IIDE!IITE (l.omanlo Jdnior)- Queria.,._ 
clurec.:er iiO nobre Senador Itamar Fran!:O que o rarc:cer 
n;io t- ohjetu de di!io('U!IIiào. O que C!illl rm discu.sslo 6 a 
matC:ria. Então, 1erem05 que ouvir a opiniilo do5 quatro 
n:I.Jtt•re'i paru, em sesuida. :~~ubmetermo:~~ a matiria à vo· 
taçiltl. 

O Sr. JOAI Uns - Sr. Prc:!iiidente. nilo !lie podt di!icutir 
Ctlm a Me!la. Pe~Wo a V. f.x• que cumpra o Resimento. 

O SR. PRESnn:STE (loman"' Jdni•>rl- Esui deci
did:r a qucosliic., de ordem. 

l'ODL"Cdt1 a pala\·ra aCt nobre Senador Alfredo Cam· 
J'OS. para prorerir o pureccr pela Comi~~osilo de: Munici-
pios. · · 

O SR. AI.FREDO CAMPOS (PMDB - MO. Para 
emitir purccc:r.) - Sr. Presidente, Srs. Senadoi'C!Ii: 

Vern a este Orpllo Té.:ni~o.'O o projeto de Resolução que 
ele\u a aliquotu mohima do impo!iito 50bre operações re
l:ui\·a~ro i. cin:-ulado de: mer"adorius. 

f:sl.:~bek:u o arl. 1•. que 1al allquola será de- J7t:;. C' 1 

pmpo5i"-·3.o roi encaminhuda a e!lita Cosa do Congm;50, 
pelt• l'rc::~idente da Repllblica, o qual, c-rn mensagrm fun
dumentildll nos tennos do lle!:n:to-lei n• 2.06S. de 26 de 
outubr11 último (art. 44). aSIIinala tratar-se de acordo 
politk"l• ~o."CI~hradtl entre parlamentares, "por ocaJiol.O da 
l:.mendn P..l!<oSOS Põrto". 

De at:ordo com .. Constituição lan. 23, § S') o Chere 
do Q,,"·ernu tem L"\)mpetincia para 5ubmc:ter ao Senado 
o projelo em cxam~. que: es1A acompunhado de expo· 
siçã,, de moli\05, na t.~ual os ~inistros do Plancjamento 
e da Fa.tenda demon!ltram que a elevação da 'ãlfquuta 
m4ximu "uhrc operações relali\'35 i. cin:ulaçio de merca· 
dt•riu5 ra"·or«e aos f'Jitados e Munidpio5, que aquelas 
uutoridadcs t:on5ideram em 5érias dili\:'uldadelii financei· 
ra~ro. 

O uhjetivo da prtlp.15iÇiio C fonalcx:ar a rc:c:c:ita do1 f:s· 
LadCts c Muni~ipio5, ampliando-lhes a massa de rctul'5os 
finan!:eirCt!li. 

t-ia ... crdade, torna-se imprc:s!:indivel beneficiar a!ll Uni
dudes municipais. Estas. só 1en1irlo O!l rfeitus do aumen· 
to prc.'l.:oni,udcl. apc.is dererminado tempo de aplica.wlo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO!IIAL (Seçiin III 

da nova norma do ll'M, pelos Estados. 1!1150, pelo me-
nos, ê antevisão de melhure5 dia!io, 

Som'-'~· portanh1, pela aprovado do pre5ente rmJC:h1 
dt resoluçilu. 

O SR. PRESlDEI<iTf: (lomunlo Jdnior)- Con.-edo 
a palil\"ra u<• n11hre Senador Itamar Franco, para proferir 
o pOI.n.'(.'er dor Comi5!1iào de Finança!li 1ohre o projeh•. 

O SR. ITA~UR FRA!IICO (PMI>B - MG. J>•ra 
emitir Jlõlrecrr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente 
C' Sr1. Senadores: 

\'nu pedir a \'. f:x.•. Sr. Pn."'licknte. muita paciCn..:-ia. 

O SR. PRESIDF.:'IiTE (Lamanlo Júnior) - V. E'' 
pude ter a L."ertco~:a de que nta nilo se esgtlla. 

O SR. 1T AMAR FRA:-iCO - E não julgue desrcopei
tuso, Sr. Presidente, qui:, como vou dar o parecer oral· 
mente, d"'ejc 51.Jiicitar ao:~~ nobre!li Senadores Just Lins e 
Alrred,, {'urnpo!i que: me remetam cópias de- seus para."C-
re5. rara qu..:- cu po5!1U cxaminá~los, aqui, juntamente 
L"\Jm a (.'onJis!i31) de Finan.;as. 

Sr. Pre!<oid!!:nlc,tralilndo-5e de URI parcc.."Cr oral. eu que
ro !<oilhc:r o que pensa a ComiJSio de EL"Unomiu. que é 
muito lia:udor ;\ (.',,mi!ii!iilt• de Fin;,rn.;as. (Pau5a.) 

f: po'i.!iiiv..:-1. Sr. Pn.'5idente. que eu po115a conht"-'t'r pelo 
menCt• aqui. na minha tribunil, o parecer da Comi!illlo de 
f.L'I•nomi.:J, pelo menus.. p.:~r:a que eu JIOiiiSil inici.:~r o pare
t."Cr oral'.' Ou hã algum impedimento regimental, tam
bém'~ 

O SR. PRI!SIDEI'iTE ILomanlo Júnior)- Siio há 
ntnhum impedimento regimental. 

O SR. ITAMAR FRAI'iCO - Obrigodo a V. Ex• 

O SR. PRt:SIDEI'iTE (Lomanlo Junior) - V. !;x• 
pude prorerir O 5C'U pan.'(.'Cr. 

O SR. ITAMAR FRA!IICO- Sr. Pre•idente. e Sn. 
Srnudores· 

São l'~Ci quantc1s h,•ralli ou quanto!l minutos vou ga111tar. 
E tuh.-e7 tenha que rater, Sr. Presidente, em determinado 
mt1mento. i1ual àquele menino. n,, L'OI~gi": ter que: le· 
vuntur a mllo e pedir para ir lã fora e V. f.A' var me aten
der. 

O SR. PRESIDF.!IITE (l.umanlo Jdnior)- Peço ape
nu:~~ u V. 1:::"' ~r.~uc cunsidere t.~ue :~~ãu humanoso!li que aqui 
C:!<otiio nf':'IIC' nt.:intu. 

O SR. ITA~IAR FRAI<iCO- f.nlilo V. Ex• poderio 
suspender a 5e:1~~oàu e marcar outra. 

O Sr. LeiiOir V•raa- Sr. Pmidenle. peço a palavr:J. 
pele~ ,,retem. 

O SR. PRESIDF.:'IiTE (loman10 Jdniorl- Conc:<do 
a pu.lavra. pela ordem. ao nobre Senador Lenoir Varga1. 

O SR. LCIIOIR VARGAS (Pela ordem. Sem re•iolo 
do orador.) - Sr. Pre5idente: 

Tem ha.,.·ido, na intc:rpretaçilo do Regimento Interno, 
.sobre o parecer oral, como não h6. fixação de prazo. que 
o pri.II.O mCrximo - e intc:rpretaçüo regimental - deve 
Jer aquele mesmo que V. Ex• t.'Oncedeu pura a elalw
nçil.o dl.l parecer, i1to ~ a5 du.:~s hor:J.S. De mudo que nilo 
t um prazo infindA"·el. ~de dua.'i horas o pra1.o mâximo 
para o;c: proferir o~ vâritMI rc:Jatõrio1. 

O SR. PRESIDENTE (lomanlo Jiutior)- Exato. O 
pr.'tlo m.himo param.· quatro relatores. f.ntào. 11 impre!õ
são que tenho r: que: V. Ex•. Senador Itamar Franco. dis
põe de- meh1 ht,ra para proferir o seu parecer. 

O Sr. Itamar Frum - Sr. Preidentc:, V. F.x• vai me 
rcrmitir. 

Delemhro de198.1 

O SR. PRESIDESTE c Lomanto Júnior\- Pois nih,, 

O Sr. Itamar Frueo- Ou nós vaml)"' fazer as pilA""· 
U,t1ril. oomo diria o SL•n:ador l>irccu Curdo110, ou nós Vil· 

m,,!<o ter t.~ue rompt.T, regimentalmente. V. t:a• não me 
I"""""'· rt)!imentalmente. que eu como relator tenhu pra· 
7.t.) polfil rr,•rerir o parecer. \'. 1-.x• não ent:ontra amparCt 
n.'g'imenlal para di«r que tenho JO. 40 ou 50 minuto" 
po1r:1 rn•rerir o meu pare~o."Cr, 5nhretudo parecer oral. SC' 
V. [x• me apre!l.enlar. ntl Regimento Interno, o urtigo, 
eu me penitenLiurei e pedirei de!lo~:":Uipa!ii a V. Ex• Ma5 
quern :~~:ther onde C5tú o di5pnstu. no Rcpimenlo, que di: 
III) rC'Jillllr J'lfiiZO p:lr:l )1r11rerir 0 !liCU Jlllreccr. 

O SR. PRESI.DE!'tti'TE tlumunln Jllninr) - Po1so 
adhrntar a V. 1:::''· m•bre Senador Itamar Fran.:o, para 
e.,.·itar que V. Ex• proMiKa. o que ditll :ul. JKI. o me1mo 
iltlii,ICI i.IUC COnc.'L'tJC'U atiS qUiltrO n:Jalt1re!!. O pr:110 moh:i· 
mo de du:r!ll horas, em conjunto. 

O Sr. lc.•ar Frum- l!!.tn e outra t:oi~:l. 

O SR. PRESIDENTE tlomanlo Jdniorl- Enlilo. le
nhc, a imprnsãu de que. Jl"r ilação .... 

O SR. PRESIDENTE cl.omanto JilniorJ- ... P'" i~~oo· 
lhuni:r. nós temn'i que a..JI)t:tr n mesmo dispu~uo. 

AIL'ITI de n611 udtltilrmtlS. digamo!rla'i'iim.logicamc-nte, 
que qu:ttro relatoreo; tin-r11m o JlriiiO de dua!l hora.'i para 
rn1rerir ()'i 'ieUiil TehiiÓrillfli, IIUhcntendt'-!IC que dc:\'11 i:ilbC.T 
meia horu p:1rn c01da um. E !IC i!loh1 niio for b:.llilt:~ntr, a 
lcndL.-ncia. :rinda dipo u V. Ex•. :.r lól!!iCa dll!i f:ttO!Io deter· 
mi nu. pell) out. ~2 que: 

"A.rt. 52. Ao Pre~ident.: cnmpcle: 

.'\~) re!iiol,·er. ouvido o Plenoirio. qualquer cafoO 
niiu p~vi:iln neste Rcgimenl\); .. ."' 

Então. cu ,·ou adotar ... 

O Sr. Itamar Fruco- Sr. Prc:fr,idente. V. f:A• p11r fu· 
\'Ur me """eg:urc: a pala\"ra. 

O SR. PRESIDENTE 1 Lomantn JUniurl- V. i.: 'I' hi• 
dt can\·ir o !iCJI!Uinte: V. Ex• formrrluu uma ~o~uestilo de 
t•rdc-m e eu e5t(lu dL"t:idindo. 

O Sr. l.._r Fnnm - Niln. Sr Prt!l.idente, eu niiu 
rormulei ainda a quC!Iit3o de urdem. 

O SR. PRESIDL,'TE I Lomantt• Júnior) - V. Ex• 
perguntou. V. Ex• ufirmnu que não tinhu pra1.o, e ii 

~e~• não pode aL"Citur ... 

O Sr.Jtuaar Fnnm- Prc!lidentc Scnc~dor l.omanto 
J6nior ... 

O SR. PRESIDENTE ILomanhJ J6ninr)- Dipa. Ex• 

O Sr.l&alnll' Prum- .. .a quem ajudei achcpr, nc:R· 
ta Casa. para presidir a ~esa Dirc:tora hoje: ... 

O Sr.~ 'Lumunto JírniorJ- ~- a t.~ucm sou 
muilt, rte'onhecidt, 

O Sr. I ...... Fruco- •• suiba V. t::A•, Sr. Prc:lidentc:, 
que "'"'nfio no 11eu a.piritu de jWitic;a. l)irei a V. 1-.x• n SL"'" 

auinte: l:u ROU um Pre•idt.'l1te de Comili!ilio: quando eu 
dou pra1.o uo me-u Rel;rtor eu n1hl dou meia hora, duas 
hora111. três hora.'i ou cin~o.'\l ht,r.l!l, o Relator tem o pra1o 
nec.'t's!I.Ario. O Repimentn nii.o di1.. F. in\'OCO o próprio art. 
3KI: 

"'O parecer pnderü Kl' orul n01 CB!II)S cklan. ~71. 
• c k. •• " 
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Não di r o pr11zo. Se V. l:!x• uomcter c:~c: ato arbilrãriu, 
cu me negai'C'i a dar parecer, Sr. Presidente. porque !ll:rã 
realmente um alo arbi1r6riu que não ra"justiça ao Senu-
dnr LomantnJ6niur. NAa rilrâjustiça. Sr. Pro;identc:, no 
ruturo. nos Anai5 du SL-nado. ao te..:nocrata Senador Lo
manto Jímiot. 

O Sr. Mubo lladuó- Peço a palavra pelil ordem, Sr. 
Presidente. 

O SJI. PRESIDENTE (lumanto Jdnior)- Niiu. V~u 
ouvir o Senador e vou decidir a quntão levantada pelo 
StniJdur Hamar f-"ran~o.'O. 

O Sr.-rr.-- !lõin hl no Regimento, Sr. Pre
lidente. ... 

O SR, PRJ!'.SIIiENTE Cl.omanto J6niorl- 5L'11adnr 
l1ama.r Franco, no meu entender, quanto ao artiao que: 
liu duas horas. deveria Kr o lógi"" dividir-se o total 
de55::15 horas por 4 relalore5. Mas eu tenho dúvida e não 
quero resolver com 1 d6vid11. Entlo, eu vou recorrer 
parn o Pleni.rio dar dec:is11('1 e pedir ao "'UC tixe o prazo 
parti V .Ex• relalar. porque ati eu estarei com u minha 
cnn"'ciCncia tranqUila. af eu e!rllarei com o Pleno!\riu. "'UC ~ 
a m:ljell>tade dest11 ("asa. 

O Sr. ll•ar Fruat - Nilo, Sr. Presidente:. ao con
tri'Jri,,. V. Ex• não pode fa.~:er isso, Sr. Pre.idenla:. 

O Sr. M..a. a.du6- Sr. Presidente. nito e casa de 
fuzer illk', essa t uma dC~Cisilu intemrestiva. 

o Sr. Ita..., Fn~~at- V. f.x• jl1 v:~i asir de uma ma
ncira pcrisosa. ~r. Presidente: 1: melhor fazer o K&u\ntc: 
n6s vamos embora c V. f.Jr.• uprova como quiser. 

O SR. PRESIDENTF. (lomanto Júnior)- l'Oio f1111a 
i•o. 

O Sr. Marllo....,.- J:. lóaico que tem que Kr H11· 

"'iii\. Sr. Presidente. 

O Sr.llaaiU ....._-V, Ex• nol~> pode ..:omcler cr
ro"' ... 

O Sr. Mudo ..._. - A decisão e~~o\1\ errado. 

o SL PllESIDENTE llomanto Júnior)- ~ão ~ 
jn dia lagar corn V. Ex• 

O Sr. M.tiD W.r6- Mas V. t=x• tem ~uc dialop:1r 
com a C11a. 

O SR. PIIESIDENTI. (lomani&J Júnior)- J.t. decidi 
recorrer ao Plenl.rio. 

O Sr. M..UO llodlr6- Silo ~ ~ ca!IO, Sr. Pr05idento. 

O Sr. 111.-rr.-- Eu me retiro deite plcnêrio do 
Senado da Rep6blica. 

O Sr. M.UOIIad""- Nlo ~ CB!IO dolà7er isoo, ~ 
uma decisio estapaftlrdia. 

O Sr. na.. l'raal - V. Ex• nio pode fazer i111o. 

O Sr. J_. 1.1111- Sr. Pre=~idcntc. peço a JNIIavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE !l.omanto Júnior)- Vou coo· 
ceder a palavra peita ordem ao ... 

0 Sr, ...... f..t.- r-i'ilo h6. arrimo L'tlDSiiiUciODHI, 
Sr. Preoidente. 

O Sr, I...,,_- ~um absurdo. Sr. Presidente, 
que o Udcr do·meu Partido nio • manife&te neste ins· 
tante.· 
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O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Senador 
llamar Frantu, pei-mita-mc: que eu conceda~ ao ... 

O Sr.JCI_, f11111C0- Sr. Presidente, Pawo a V. E'' 
que não comei a este erro. V. Ex• ter i um11 mAcula na sua 
.. ;d:.t p6hlica dõlli muis Rria111. 

O SR. PRESIDENTE (lom•nto J6nil>rl-li proferi 
a minh:. dC:Ci'ião. ma!ll o Scnad(lt" Jolé Lin11 pediu a pala
vra pela ordem e peçl"' a V. E'' que HCU\te a palavta \am
hém do Scn.:~dor J01e l.in'i. 

O SR. JO.Çl LINS PRONt·NUA DISCI'RSO 
(!('/::. !".'iTREGUE Ã REVIS.~O DO ORADOR. 
Sf."R-4 Pl'III.IC.4DO PCAÇTf."RIOR.\f!",\TE. 

O Sr. MurDo Blllu6- Sr. Presidente. peço a palavra 
p:la ,,rdem. 

O SR. PRESIDENTE (lomantu Júnior)- Conc:edo 
a l'lllavra i\O Senador Murilo 8adH.r6 ('t'lll orilkm. Mu 
V. E'' v:ti contraditar a que51ft,, dr orde-m du Senador 
J&llii' l.in~ 

O SR . . lll"R/Lil RAD.4Rt) PRQ,Vl'.'VC"IA DJ.~. 
Cl."R.ÇO ()l'E. E.VTRf."c;I"F. À R!"VJS:IO DO 
CIR.4 DOR. .Çf."RÃ PIIBLIC A DO POSJ"!"R/OR· 
~lf:.Y"J"F.. 

O Sr. A.Joytlo Cbates- Sr. Presidente, peço a pulavra 
p:la 11rdcm. 

O SJI. PRESIDENTE (lomanlu Júnior I- ("onc:edo 
:1 p:tlavra ao nohrt Senador Aloysio Cha\"5, para run
tr:tditur 11 ~o~ucstão de ordem. 

O SR . .41.0 YS/0 CHAI't::S I'ROIVV!K/.4 O IS· 
Cl'RSO Ql"t::. E.VTREGl1E .~ R!"I'ISÀO DO 
OR.H>OR. SER.( Pl"BLIC".4DO POSTERIOR· 
ME.HE. 

O SR. PRESID~TE (l.omanlu JO.nior)- A qucslàu 
de ,,rdcm lrazida a esla Presidência jtl e!lli resolvida. A 
Pn:sidCnl"i;.l delere ao Rclulor d;.t c,,missio de Finanw.;us, 
Scn.:•d,,r lt:1m.u l"r:m~o."O. o priii.U de L!Uinlc minutos para 
rrnferir n StU P:\recer. [. ~(\11\0 ,, llft. 446 di7: 

•• A quest:iu de ordem srrj decidida prlu Prcsi· 
dente. ccJm rL'\.'Ur!Kip:ua o Pltnário. dr •lfiC'io ,,um~ 
di:.1nte n:qucrimento. "'IIC !k; serll uccitn se formulaa 
do ou aruilldo ror llder:· 

t:.u nxurrn. de uR..:in. p~::~ra o Plcnárit,, snhrc a de~i5ilo 
qu~ ataho d~ lo mar. 

.• \quclr"' que e!llli\·~m de aocrdo com •• dcC"i"'llo da 
Mc."!!lu, de 15 minutos p1.1ra "'UC seja relatado pelo Senador 
h:tmitr t:rancu. permaneçam y;nt.-dos. tPJU'W..) 

F.siA apro,·ado. · 

O Sr. Beudlto Fernlra - Pd a ordem. Sr. Prnidcnte: 
j:"1 recorri a V. f.A• !i vetes. 

O Sr. 111611 ,.... - Pela ordem. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEN1E (lomanto Júnior)- Concedo 
:1 ralao.,ra. pela ordem. ao nobre Senador pelo Paraná. 
F.nhs Faria. 

O SJI, ENIAS FARIA (PMIJB- PR. Pl:la ordem. 
Pronuncia o &eguinte diseurso. km revisão do orador.) 
- Sr. Prcsidcnle e Srs. SenadorL'!i: 

Imagino que nós es1amos can5adoa. eminenle Lider, 
mas crahulhando sobre uma mattria da mais alta impora 
tüncia. du mais profunda repeNullilo. 

Precisamos. Sr. Pnsidcnte e S111. Senadotc'i., conside
rar com ludu a Kl"iedade que~ vAlida queiramos ou nio, 
(h'"l.'lem&lS &lU nln dos cxpcdienlcs rea;imcntaia LIUC at.Jo 
sendo usados. to válida, por mai!i que n01 atinja, por maia 
que não queiramos. 6 vAlida a ob!llruçlo que ntam~ u-
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!iislindo. f. n:lo f!J!Ose as!lim, i!i!IO não -=ria um Parlamena 
tu. Este 1: o din:ilu du vo1 i5CIIada. este e o recurso da~o~u~ 
lc ~o~uc fic-o~ so1.inb1.1. B~o.-ndito o Parlamento, porque per
mite "'UC: ILIII minorias e que os isolados pt.1ssam 1rr esse re
..:un;u . 

Prurrosuemm Sr. Presidente e Srs. Senadoi'Q, esta 
Sts"'ilo. por mai!l quaniU5 horu !lt:jum nec:c5sâriWi. São 
nus amedronlu a madrusada. não nO!II põe sushl o amu
nhcL"Cr du di:~, que "',s desdobremos aqui nu trabalho. 
Mas que nt'l5 coloquemos rcftetindo ~~&Jhre CSIIIC assunto, 
"'UC 61ié-rio. que é p.r:~ve c que atinse. Sr. Presidente c Srs. 
Senadores. a ..::1du um dm hru~ilcinJs. Olhcm''l!o em re
dor' Somos quanlos"~ Sa'iCntu e nu,-e. redu!lido a alguns 
puuco"', lrabulhandn. clahor:~ndu e medrando sobre a 
""ida de milhões de hru."'ileiro!l. :\ão nn!l apn:ssemos. Que 
"'e permit:~ àquele que ilk'l:1do eslá. demncrúti~us que so
nm."'. LjU.: !iC pcrmila à MinMill ~o~ue rule, que justifi~o~ue, 
~o~uc impc:tra:. que peticione. que U!le de t:odus os eApedicn
le!r!. Nã" imporl:l que varemo' na madrug:~da, não im· 
J''lrta "'.UI: .,;,mho;:nnolll o amanh1l. 

O SR. PRESIDEI"-'TE (l.omantu J6nior 1-"alCndu soar 
li L"ampainhu) - ~ ltmpO de V. J.;x• CStá e580li.ld0. 

O SR. EN&\S FARIA- Vou c~mdu~r. 
U "'ue mi,, pndcm~•s. Sr. PrL"'idcnle e emincniL"' Sena· 

dor..:!l. é L'\mlpaclar. éo li1nilar. é aprisionar 11 intcligéncia. 
a \~o."CanCnciil. arado de um Sem1dor. nos l~nlinulo'i "'UC 

"'UCrem .dpun~. Que "'c lh(' dC ~, lcrnpu que ele precisa, 
"'UC: !ooC lhe dê 11 h(\jC C C'l amanhi1 r:m1 que faJe, põ!FII que: 
p.-sti,,nt, fl"Jt"il \}Ue di r. a. c c,,ntràri\)C!. L\UC !1\llru.'\S, repudi\."
mc"" nu fra:nlc. ma~ que se lhe dC o caminho. u 011;.1 t a 
lu/, par11 LIUC J10"''ill a sua1 intrli~ri:n~i.;.L a sua rrprOoen
uu,;ã.,,, ,, seu p~nu. fal~1r aqui nr!rltõl C"a'Si.l. :\'üo R apri~iu

ne um Senud11r numa deliher;l._,;,,, a:mo..:"iunul, no~ I~ mi
nutos que n;l,, ..:umportam (;Oi~u nenhuma. 

Muilu ohrip::~do. Sr. Pre~identc. 

O SR. PRESJDESTE (l.omunto Janior)- s ... Sena· 
dt,rcs, par:.1 a Jk,a cudem dulii lrabalhn!O, e se as~im nt1,, 
fou(', n&\:ro n~o 11proJ\"ilrÍ.Im~l~ nudu. baslaria "'UC 2 '-'li ) 

Srr.. Srni.td&lrL., de"'CJ·'"'Cm que nadil ro'i .. e aprU\"3dn. """''" 
a liheralid:1dc do n.-...._..._, R~imcnln .. \tu~~;~~ Plcn:"1ri•, "'~1hia 
e !0\.1beTilO.Imcn\c, u~Wiu que ~l .St.'l\;.&doJr ltam....r Fr:IDI."U 
rehJtaGt dur:~nte I!' minuiOl'. F cu :1rdn !'MrJ ;.1 """'Dl· 
rrtenMiu d.: S. Ex•. ,.r:~ndc L'1ll:ahnrJd,,r 'IUe ~ n~o:ta Cu
.... ,. p:m1 "'l:c pr~11ir.1 ,, !'cu rcl;•h;ri,l d~ntru .lu pral,, 
Jprnl",nln relu Plen;"•ri~1. 

O Sr. Beatdlto Fll't:'llra- Pda urdem. Sr. Prc~idcnle. 

O SR. PRESIDE~TE ( L,mumln Júnior) - Pela ,,r
dem • ..:unL'\.'t.lo a paiJ\ r-r.1 ~~ nohrc Senador Bcned;lu Fer
rcirll. 

O SR. BENEDITO FERREIRA !PDS- ClO. Pela or· 
dcm. Sem rc"·ist"~ d,, nradorJ - Sr. Prcsidenle, cunsi.,:
nando que é a sc'tu ,·e.~: qu(' eu perturbo V. Ex•. tentando 
falar pcl.:1 ordem ... 

O SJI. PRESIDENTE tlomantu Júniur)- Absalul11· 
mcnle. V. Ex• nilÕ pcnurba nunca, Y. Ex• ajuda. 

O SR. RENEDrfO FERREIRA- Mas eu est~u n:~~l· 
mente. a css:~ altura. perturbado. Sr. Praidente. Oostu
rla que V. Ex•, H. mlm como leigo na c:W:ncia do Direito. 
prc:5ta.olse um e~~~elarccimento, \"i'itu ~o~uc entendia- cc,mo 
ILiJc,, rC'!õ!llullll- ~o~ue Direito é hom ,;enso, mas eu não 
enlcndia que o lxJm !ICI1hU aoonse.lhasse que ludo aquilo 
que niio e- proibido, ~ permitido. 

O SR. PRESIDENTE tlomanto JCmiur)- Sio seria 
hum Rnso. 

O SR. BENEDITO FERRDIL\- Eu entendia ..,im: 
que tudo aquilo q"ue nlué proibido, que não tem combi-· 
naçilll legal. 6 pa:tml\ido, porque parec-e-me que a musa 
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Curta Magna atuhelc:c:c: que ninsubn ati obripdo a fa
zer uu deixar de fazer smiiu o que a lei atabclece. 

Sr. Presidente. sostaria que V. Ext me informasse -
uma V&."Z que foi dcc:isio do Plen6rio, com a anuf:ncia de 
toda a Bancada do PMDB presente. deSIH Bancada que 
CILCCI'Cionalmente e&tA. nesta noite, vivendo uma situaçlo 
peculiar, vivendo a shuaçlo da liberdade do 10lteiro, e 
do CXJnforlO do cal8do: atia prestando aerviço aosse.
Oovemadores. mas vio mostrar, para seus eleitorat. 
para. o povo maia elo que penalizado pela caraa tribu
tAria, que: voaaram c:ontr.a, isto 1:, t'Otaram contra dando 
nllmero para apruvaçilo deua mat6ria - j6 que leiao. 
precisando me infonnar. e nio constando do Reaimento, 
111e fica adrede cst.ubelecido, em virtude da decili.o do Plc
n4riu UL'Uihida por V. Ex• que de ora em diante. nenhum 
purc:cc:r mai5 em Plenirio, quando H tratar de matl:ria 
em rettime de urgência. poderi ser prolatado em tempo 
liUr'LTior uo5 IS minutos hoje atabelec:idos como juri• 
prudencia? 

O SR. PRESIDENTE (lomanto JOnior)- Todos 01 

parecerei e todos Os relatórios, nesta noite, aerio proferi
dos dentro do prazo de IS minutos. F: o que decidiu o 
Plenãrio. 

O Sll. BENmiTO FERREIRA - Silo obtive res
posta ã minha inda88C'11o. V. Ex• me permitiria. Sr. Presi
dente'~ Talvu. eu tenha formulado mal a pergunta. Eu in
da,uei - comu disse a V. F.x• - ni1n con11tando do no• 
so Regimento, se a partir dessa decisão de hoje, como 
que juri1prudi:ncia firmada. ficaria estabelecido que to
do5 01 parecere5 para mat&ia em reaime de urgancia 
proferido5 em Plenãria, teriam o tempo delimitado em 
I~ minutos? 

O SR. PRESIDENTE ll.omanto J6nior) - Senador 
BL"'Iedilo Ferreira. o Reaimentn e muito Liaro. Nos CB&OS 

umi550fl, o Presidente dL"C'idt com rec"urm para o PI~ 
nârin. que é liUberõlno. Foi eu.tamente como me com
rortei ata noite. Firmou jurisprudência apenas para e1ta 
noite o5 IS minutos. porque ajurisprudénciaji vem sen
da rwmuda pelo Regimenlo. pelo artigu que é daro, in· 
sofi~~om4vel, irrerutivc:l. 

F.ntio. para esta noite CM relatores. todos 01 relatores. 
tcri\a ati: IS minutos para proferirem os ReUI parec:eres. 

O Sr. Mario Wor6- Sr. Presidente, peço a palavra 
pura uma questio dt ordem. 

O SR. PRESID~NTE ll.omaniD J6nior)- Tem a pa
lavra o nobre Smador M urilo Badar6 para uma questllo 
de ordem. 

O SR. Ml/RILO BAOARd PRONliNCIA DIS· 
CURSO QUE. ENTREGl/F. À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÀ I'UBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O Sr. Alo)'U a.-- Sr. Praiden!e, peço a p~lavra 
pura uma questio de ordem. 

O SR. PRESID~ (lomaniD JGnior)- Tem 1 pi
lavra o nob10 Llder do PDS. Senador Aloysio Chavoo. 

O SR. ALOYSIO CHAVES I'RONl/NCIA DIS· 
Cl/RSO (}l/E, ENTRF.Gl/E À REYISJO DO 
ORADOR, SERÁ I'UBUCADO POSTERIOR
MENTE. 

O IUL P•ESIDENTE l'-antoJOnlorl- Concedo 
a palavra ao nobrC' Senador Itamar Franco para JWOitrlr 
o 1<lat6rio, como Presidente e Relator da Comialo de 
Finanças. 

OSR.rrAMA•FRANCO(PMDB- MO. Para pro
ferir pa.....,.. Sem mrislo do orador.)- Sr. Presidente: 

Nlo vou apresentar o meu rc:lat6rio. Hoje .. tarde citei 
Guerra Junqueira e fembro-me. aaora. de umanpreado 
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dele, ao ouvir o Lrder do Ooverno ralar: M(Jue rem&lio, 
meu filho! A1sina tudo, assina tudo!" Guerra Junqueira 
me lembra iMo. 

Sr. Presidente. antes de me retirar deste plenirio quero 
di.ter a V. Ex• que. se de: alguma coi11 me arrependo em 
minha vida. hoje, neste momento, nata mad1111ada. eu 
me arrependo. . 

Quero agradecer ao Senador En6as Faria. do meu Par
tido. pela tentativa que fez para que nlo ae calase a voz. 
a voz do 6nico representante. lamentavelmente. do 
PM DB, da dr amado sarro de 1974, que ..,I!Ou • eotc ple
nArio. Depois de percorrer mail de 400 cidada de Minu 
Oerais, aqui retornei com mais de doia milhões e meio de 
votos e prometi, por 1110 que voltei. aer coerente n01 
meus princrpim. e!Cerc:er o meu mandato Federal. E te
nho pr«urado exerci-lo. 

Lamento a decisdlo de V. Ex•. lamento-a como ~eu 
a miJo e aeu admirador, como Prn.idcnto do IC1J&do. Elia 
manchu permanecerA durante muitos anos nm Anais do 
Senado. Lamento que a Con1tituiçlo Federal nio me 
permita, nc:~te in5tante. largar o meu Partido. porque la
menlavclmenle, a constituiçlo diz: 

'"PerderA o mandato no Senado Federal", -e 
nilo o cunqubnei raLilmente- ••na Clmara dO& De
pUhldllli. nas d~~temhliiils lcgild•Ui\o·as c: na• cãmaras 
municipais, quem por atitude~ ou pelo voto st opu
Kr i11 diretrizes legitimamtnle estabdec:idas pelos 
6raào5 de dirtc;:i1o partidãria. •• 

Aqui, Sr. PreRidcnte. eu iria provar no meu relat6rio. 
se o fi7.e!Uie ... 

O Sr. E ... Fn- V. Ex• me permite um opar!e? 

O SR. PRESIDENTE (lomaniD J6nior)- V. Ex• 
niiu pode apartear ·a orador. 

O Sr. W..FII'Ia- Eu não queria apartear, Sr. Presi
dente ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto J6nior) - V. Ex•, 
em seguida. poder4 pedir a palavra, que a Mesa a conc:e· 
dera\. 

O Sr. ED&s Faria- 56 para dizer ao Senador Itamar 
Franoo que 6 no seio do seu panido, que:~ no seio da di
vergf:nl.ia, que e: no seio dos entrechoques das id~as que 
S. f.x•. o eminente Senador Itamar Franco, haver6 de 
crescer, de se altear, pela sua luta, pela 1ua competl:ncia, 
pelo seu lalento. Porlanlo. recebemos. com muita trilte
Zd, esse desabara que S. Ex• for, na c:erteza de que iato 6 
um acabar de madrUJada, sabendo que o eminente: Sena
dor Itamar Franco ... 

O SR. PRESIDENTE (lomanto J6nior) - Solicito a 
V. Ex• que permita que o Senador Itamar Franco proui
aa. 

O Sr.~ f'lltla- Sabendo que o eminente Senador 
Itamar Franco haveri de amanhc:cor mail lortalcddo. 
maia era:uido, mais enersizado para lutar pelu arandes 
id6iu que nosso Panido acalenta. 

O SR. rr AMA. FRANCO - Eu qradeço, mais uma 
vez. Sr. l'!aidente, u palavra• de carinho do Senador 
En6aa Faria. Mas ele vai wnificar com o tempo. Sanador 
En6as Faria, V. Ex• vai ter o tempo do sol'rlmento e c1u 
amar1uras. Mos, 011 &tiril. Sr. Presidente, que o Conlli
tulçlo diz que perde o mandato aquele quo 10 opu10r b 
diretri,.. J,.itimamenle ostabelocidu pelos 61"(1ioo de di
reçio panidAria. Eu ia provar. • a fizcue. ao meu Pare-
cer, que cu defendo liCita noite, nlo apenu numa abs
truçio, que oerio llc:ito flz6.Jo, o quonlu - n6t, da 
Opooiçio, jA n...,ao obotruçlo nosla Cua. 

O Sr.-.._ -Senador llamu Franc:o, V. &• .•• 
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O SR. PRESIDPITE (lomanto J6nior) - Eu peço a 
V. F.x• que ni.a insista em apartear, porque a Mesa tem 
lido lolerante, mas de: IJOrB em diante vai cumprir riJo
rasamente o regimento. 

O Sr. EMu Forla- Eu nlo vou dooreopcilar a Mooa, 
Sr. Presidente, mas apenas quero dizer que o Senador 
Itamar 1-'ranco cst6 apenas praticando um ato da mais 
alta democracia, divergindo dos HUI companheiras ... 

O SR. PRESIDENTE (lomaniD JOnior)- V. Ea•, na 
bora própria diri ao Senador Itamar Franco, nlo qorE 
que cst6 infringindo o regimento. 

O SR. rrAMAR FRANCO -·Sr. Presidente, entlo, 
tomo diria eu e provaria, diuc h6 pouco ao Senador fer· 
nando Henrique Cardoso e ao Senador Severo Gomes, 
nilo leria alguns discursos aqui, e trouxe 01 Anais do Se
nado, em respeito Aqueles que Governam alguns Esta· 
dos, mas mostraria, Sr. Preaidente, que as dirctriza par
tidárias eatilo sendo violadas nata noite. Mas nlo pouo, 
Sr. Presidente, porque: a Constituiçi.o me impede. quan
do diz que ao deixar o Partido, sab cuja leaenda fui elei· 
lo, eu teria que panic:ipur, como fundador, de oulro Par
Lido. 

O Sr. Ea;aa Faria - V. Ex• jamais deh;arA o seio do 
povo. 

O SR. ITAMAR FRA~CO- Mas, Sr. Presidente e 
Srs. Senadure5, eu já dis.w que uma vez fiquei sozinho 
pura linear. no meu l::stado. o PMDB mineiro; e vou me 
retirar daqui, Sr. Presidente, deste plenário, neste mo
mento. jA. que V. E.x• agiu - permita-me 110ra - de 
uma maneira urbizréria, frju, c:alculada.. V, EJ:• rem o di
reito dt eontinuar fria .•. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Lomanto J6nior) - Sen.ador 
ltumar Franco, permita-me: interromper V, Ex• A Maa 
vai interrompO-lo porque não aceita a injultiça clamoro
sa: não pa550 aceitar, oom todo o respeito que tenho par 
V. l:x•, mio vou dialogar com V. &:•, V. ,Ea• esbi sendo 
injusto, está sendo lh!re. V. Ex• e1t6. sendo amargo com o 
5eU colegu, que tem procurado, por todos os meios, con
duzir esta 51CS5ilo como jui7 .. sem nenhuma preocupação, 
sem outm intere5111C aenl.o o de honrar, de valori7-&r o car
IO que: ocupa e de honrar a Ca5a a que penenc:e. A reti
rada de V. Ex• 6 uma grosseria, e me dnculpe, a todos os 
seus COIC'Jils e 6, sem dllvida alguma, um insulto A Presi· 
dhcia. 

O Sr. Jao4! LI•- ""'"h democracia que el .. conhe
cem, Sr. Pre~idente. 

O SR. rrAMAR FRANCO- Que V. Ex•, entlo, Sr. 
Presidente continue com o aeu pensamento, e continuan
do Nm o seu peonsamento eu lamento. Senador Lomanto 
Jllnior. Eu IIIi o que me passa na alma e o que cu nlo 
po110 dizer nnte instante. V. Ex• continue cntlo com a 
aua posiçi.o de Presidente desta Casa e, a panir deste 
momento. V. Ea•nomeie o relacorquequiaer,daComi .. 
aio de Finanças, para relatar o que entender. 

Eu 111e retiro, om oinal de proleiiO. Peço l Taquisralla 
que anote, porque daqui • trczeniOIBIJOI eu lenho ccne
za, Sr. Presidente, ol1u6m bA de ler, bl de vcriOc:ar que 
V. Ex• fal1ou com um companheiro, faltou com o Sena
do, faltou com o RCRimento da Cua, e panicularmentc. 
Sr. Praiden!e, JameniD o silencio do Llder do meu Pani
do, e me retiro neste instante. sob o protesto como repre. 
aentante de Minu Gerais, que aqui c:hesuei pelo voto 
ouado, dillcil, mu para cumprir u minha obripçi!eo. 

O SR. PRESIDENTE (l.omanto Jdnlor) - Senador 
Itamar Franco, eu ainda vou enderel;ar am aPelo a V. 
Ex• Nlo faça eue psto. que i110 nlo hoara a aua delica .. 
dc:za, a aua intel~nc:ia, o aeu talento. 
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Eu solic:ito ao Senador Jo" Lins, Vice-Prcsidente da 
Comissão de Fimmçu. que profira o relatório da referi .. 
da Comilsilo. 

O Sr. AlexoDIIN Colla (PDS- MA)- Sr. Praiden· 
te. pc:c;u a pulavra pela ordem. 

O SR. PRESIDE~TE (LomaniO Jdnior)- Tem a pa· 
lavra, pela ordem. n nobre Senador Alexandre Costa. 

O 511. ALEXA~DRE COSfA (PDS - MA. l'llla 
quatilo de ordem. Sem revido do orador.)- Sr. Presi· 
dente: 

Eu quero conaiJ,nar, aqui, o meu protclto pela violin
cia com que a Mesa acaba de dar ata decido. 

Eu acho que o Senador JOJ6 Lins pode tudo neaaa Ca
sa, mas não sabia que tinha poderei de fixar 15 miautos 
para um Senador dar um parecer. 

Acumpunho aqui, há 8 an01. a ohstruçlo que laz per
manentemenle a Opoaiçio. 

O Sr. Eaha Futa - E. democraticamente, vamos 
qucntar a obil.r~. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- E, democ:ra<icamen· 
te, 11. Oposiçio ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo J6nior1 - V. &• 
deve ro.:lamar do PlcnArio e nilo da Maa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Da Meoa, Sr. Presi· 
drnte, porque a Me5a errou. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Jdnior)- Da M .... 
nAo. Se a Mesa errou, competia ao PlenArio corrisir o 
erro da Mesa. SC' o PlenArio apoiou a Mna 61inal de que 
u Me.sa estava cerla, porque o PlenArio 6 soberano. 

O 511. ALEXANDRE COSTA- Mu V, Ex• ru um 
di11."Uno paralelo. Eu nlo vim discutir com V. EJ.• 

O SR. PRESIDL"ff"E (LomaniO Jdnior) - Nem cu 
tampouL'O. Tenho a maior admiraçlo por V. Ex•,caou 
seu amiso pessoal. 

O SR. ALEXANDRE COSfA- Nem rallar o rapei· 
to ,. V. E!!. • Nem uma das duas coiiBs, 

O 511. PRESIDENTE (Lomanlo J6nior) - Nem de 
leve= csLou pensando 1111im, nem dCICjo Lambem fallar ao 
rapeito a V. &.• 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Quero apenu dizer 
que a dec:iaio correta da Mesa. pelo que me 6 dado co
nheCC"r durante qua51 30 anos de Leaislativo, 6 que o pa
recer imediato 6 praxe. 6 tradiçlo, e sendo tradiçlo 6 R• 
gimento. Agora, o tempo! Eu nem acreditaria que num 
assunto de tão pouca importiincia, como 6 o projeto da 
allquola do ICM, foue mais do que lO minutos. 

Foram dados IS minut01 ao Senador Itamar Franc."O, e 
hii mais de 40 minutos discutimo.• IC devcmm dar 01 15 
minutos ou 51 niio devcm01 dar os IS minutos e com is
so, levamos uma hora. 

Eu sou inRUiipeito. Sr. Praidente, porque eslou aqui 
puril votar o proj~n do ICM. por um pedido e uma IDii
cita~io de um coebJa que 6 o Senador Fernando Henri
que Cardoso. 

F.stou bem insu11peito para podc'r dar a minha opiniilo, 
mas nilo dei!l.ou de !ler uma vioiCncia. Nlo deimu de ser 
um ;a violincia prime-iro os aplauso& que fazia o Senador 
J05i Lins de apoio a V. Ex• pelo desrespeito que estava 
sofrendo e cu nio vi nenhum desrespeito, porque diiCO,. 
dar de Presidente- da Ca~. um Scandor que tem &I&Cnto 
nesta CB5a, 6 o mail comum que existe em lodos os Le-. 
gi•l~tivo•. E V. Ex• que aqui t meu colego h6 12 anos ... 

O SR. PRESIDEIIoTE (Lomanlo Jdnior) - E ~eu 
amiso. 
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O 511. ALEXANDRE COSfA- ... oabe perreilamen· 
te que jA assistimos a inlimcros fa101 como esse., e que 
nilo praram inoonfonnações semelhantes a CJIIB, Entlo. 
o que eu acho, o que eu penso, 6 que a Meaa, por umaau
aestilo poUL"D feliil:, muito pouc:o feliz. cometeu um erro, 
fikõlndo um prolZo de 15 minutos, sabedora a Mesa, po,.. 
que V. f.x• 6 um homem muito sabido e muito inteliaen
tc, que este parecer nl:o poderia, por maior ob•truçl,o. 
por maior que fosse sua obstruçio, ir alfm de 30 minu
tos. 

AsrudLoçu a atençio de V. Ex• e muito obripdo. 

O SR. PRESIDE~TE (Lomanlo Jdniorl - Senador 
Ale-xandre Coata. leia o an. 382, do Reaimento. e V. Ex.• 
me durt razio. 

O Sr. Joof Llllo- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (LomaniO J6nior) - Concedo 
a pa~lavra. pela ordem ao Senador Jos6 Lins. 

O SR. JOSe UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBUCADO I'OSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Peço a palavra, Sr. 
Praidente, para uma oomunicaçio de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo J6niorl - Coneedo 
a pala,·ra. para uma comunicado de Liderança, o nobre 
Líder do PMDB. Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCE,VA PRONUNCIA 
DISCL'RSO QL'E. ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mi110n Cabral)- A Presidõn
cia uaradece u judiciosu CODiiideraçf,es de V. Ex• Pode 
ficar certo V. Ex• de que agi moa. a Preaidincia e o Ple
nário, com acerto porque o art. 382, diz o aq:uinte: 

Art. 38:!. Na diac:usdo e no enc:aminhamenlo 
de volaçlo das proposip1 em rqime de urafncia 
nou:aoos do art. ]71, "a" e "b",116 poderio usar da 
palavra, e por -ade do prazo pnviato para u ma• 
terias em tramitaçlo nonnal. o autor da proposiçlo 
e 01 relatores, al&n de um orador de cada Partido. 

A Maa nlo qiu, cm momento alaum, precipitada
mente e a 10berania do Plenério. confinnou a decislo da 
Mesa. Nós temos a conscibcia tranqUila de que. mesmo 
jé madrusuda adentro. alamos cumprindo com o Resi
mento e fazendo c:om que todDA111iam01 daqui com a 
Nnit.:iin~ia uanqUila de nio termo& violentado nin
au~m. de nlo te-rmos aaredido ninsuém. 

O S.. BelffiiiO Ferreira- Peço a palavra pela ordem 
Sr. Pra;idente. 

O 511, PRESIDE..,TE (Lomanto Jdnior)- Concedo 
a palavra pela ordem ao nobre Senador Benedito Ferrei
ra. 

O 511, BENEDITO FERREIRA (PDS- 00. Para 
uma questilo de ordem. Sem revido do orador.) -Sr. 
Pmidcnte. Srs. Senadores: 

Embora sem invocar nenhum artigo do nouo Regi
mento. mu ciludo, bem sei sem intençlo de maldade por 
S. E-.• o Senador Jos6 Lin1, cuja posiçlo. atitude e com
portamento nesLc Plen6rio t perfeitamente compreenll
vel, S. Elli• como um Vice-Uder zeloso e cioso de seu pa
pel, de!ioC'mpenha..o 6 altura datMrefa que lhe 6c:ometida, 
S. f.x• h6 de permitir que eu as1inale, que eu repudie sua 
incontinenciu vcrbul, quando, h.l. poucos inalantes, pm
tcstavu por growrius c agreskles que a Me1a estaria 50· 
frc:ndo por &rés i50lado1 mosquctcirn1, dentre ela. o me-
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nor, este modello Senador por Goiú., que paarosamen
te constatando aquela poaiçio equivoca em que nos co
locamOi quando., preuuro101. percebemol que I lr&Dde 

maioria chega ao absurdo de determinar que IC profira 
um parecer quanto ao m6rito numa mat6ria da responsa
bilidade desta que estA aqui em exame. A maioria, nlo a 
Maioria do Governo, do PDS, mas a maioria do Senado. 
A unanimidade eu diria, nz que asa foi a atitude da Li
derança do PM DB, tendo como escoteiro isolado o 
nobre Senador Itamar Franco. que 1e retirou do ple
nário, ressentido e maaoado pela violincla em se deter
minando que um parecer de tamanha responiBbilidade 
fOIR proferido num curtluimo espaço de um quarto de 
hora. 

Sr. Presidenle, nlo quero cometer a illj6ria de imqi· 
nar que a nobre Opooiçlo, o PMDB nesla Caoa, eotcja 
denlro daquda deqraçada c:ondiçlo de "quaniO pior, 
melhor''. Mas n:almenle ala 6 a pooiçlo, hoje, do 
PMI>B. Sabem S. Ex'" 011 nobres Senadorea do PMDB 
como eu sei. como sabe a Casa. o Poder Executivo an
gusLiado. sua Bancada da Cimara doa Depuladoa. 1ua 
Bancada no Senado, por sua Liderança, que cometeu um 
paclo, um pacto que seria dar o reforco ... 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo J6niorl- lnrormo 
ao nobre Senador que ICU tempo CltiÍ DIOlado, 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Vou concluir. 
O que verifico, Sr. Presidente, com asa atitude do 

PMDB- pa~ra o qualjA usei, aqui, a fiaura,porqueelat 
muito adequada, daqueles que querem a liberdade de 
aolteiro e o CiJnfono de casado -que nio ni votar a fa
vor da mal6ria, mas muito mai5 e pior que isso, YBi votar 
contru, mas YOtar contra aprovando. E com qual prop6-
5ito, Sr. Presidente, com qual prop&ito Srs. Senadores 
do PMDB'! Senilo com o mesquinho propósito da politi
cascm. du falia de c:oragem moral de dizer ao povo que 
!!.lu Paulo preciaa p ... r ICUS 700 mil runcion4rios p6bli· 
cos. vale dizer, Sr. Presidente. 90 mil funcionlrio1 pllbli
c05 a mais do que tinha todo o Bruil em 1960, Sio Paulo 
exip dinheiro. para paaar 1eus 700 mil rundonArioJ. 

O 511. PRESIDENTE (Lomanlo J6nior)- Peço a V. 
Ex• que conclua. pois o seu lempo jé ultn.pusou em 
mais de dois minutos. 

O SR. BE~EDITO FERREIRA - Eatou concluindo, 
Sr. Pteiidente. 

Sio Paulo precisa tanto, que n61 ouvimos, aqui, Sena
dor do PDS. dizer que aqui estava, nlo pan cumprir 
uma convocuçlo do nosso Lfder, mas para atender pedi
do do ilustre Llder do PMDB paulista. o nobre Senador 
'Fernando Henrique Cardoso. votando favoravelmenle a 
eua mat6ria. Sr. Presidnete. que o PMDBtenhaa bravu
ra mor-.al de auumir o õnus deua. aprovaçilo, ma• nio 
com o Rolismu do voto contra e dando presença neste 
Plenário como vem, rciteradamcnle, fazendo em todu as 
questões de ordem, ao que nós nua opomos. Opomo-n01 
YCCmenturnenle e vamos demonstrar à Casa &I nouaa ra-
7.ÕCS do porqui: da nossa volaçio contra. 

O S.. MorDo Badoni- l'llla ordem,.Sr. Presidenta. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Jdnior) - l'llnnila· 
me que eu cont:edaa palavra, qora. ao nobre Senador 
Almir Pinto, para proferir o relalório da Comisslo de 
Finanças e, em IC&Uidu, darei a palavra pela ordem a V. 
f::x•. 

O Sr. M..Uo Bo..,. - l'llla ordem, Sr. Ptaidenle. 

O SR. PRESIDENTE (LomaniO Jdnior) - Coneedo 
a poluvra, pela ordem, ao nobre Senador Murilo Badar6. 

O Sr. Murllo Ba-- Mui lo obriJado, Sr. Presiden
te. 
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O SR. PRESIDEliiTE (LomaniO Jünior) - A110ra. 
nllo ultrapBIIO O limite previsto no na;imento. 

O SR. MURILO BADARO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDEI\TE (Lomanlo Jünior) - Com a 
palavra o nobre Senador Almir Pinto, para proferir o pa
ra:er d01 Comiuão de 1:-inanças. 

O SR. ALMIR PINTO (Para emitir parecer.) -Sr. 
Praidente, Sr!l. Senadore~: 

NUJ termos do llrtiso 2J, parâsrafo !li•. da Consliluiçlo 
Federal, o ExcelentiSlimo Senhor Presidenta da Repllhli
c:a !liubmctc ._ dcliberaçllo desta Casa o projeto de rcso
J.uç4o que ora nus incumbi: rela!M, eJev~o a aUquota 
máxima do imposto sobre operações relativas l eirc:u.
luc;iliJ de merca.dorii.s. 

Rrferida alleração do ICM. devidmncnle autorizada 
pelo Da:n:h>-lti n' 2.065, de 26 de outubro de 1983, em 
ternios de dois pontos pcl'\.-entuais, teve aua elevação li
mjlada em apenaJ um ponto percentual, em virtude do 
que ficou arontado nas negociaÇÕeS politicas que anteo.."
deram a recenle vut&Çi,, da c-hamada ""Emenda Pl55os 
Pórto", 

t:slando, portanto, a matúia ora relatada em perreita 
c:onsonãncia cum a opinlilo das lideranças partidlrlas, 
ali:m de atend« 105 objelivos de rcfon;ar 11 finança!l .,.... 
taduai1 e rbunicirais, opinam05 por sua aprovaçilo, n"os 
termo!i da pro('Osta da Podtr Executivo. 

P. o PuTOL-er. Rr. Pn:sich:nte. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jünior) :.._ 0a pa...,. 
teres si.n ravorbei!o. · 

Compltla a instruçio da matti-ia, pa55a·se A sua dii
cussilu, ern turno único. 

Sohrt a ma.a, emendas que serAo lidas pelo Sr. I•· 
Sa.·retú.rio. 

Silo lidas a5 scsuinle~ 
E.'IF.SDAS AO PROJETO DE RESOLI.iCXO N• 123, 

DE 1913 
Emeodo ntl 

Aef'ft\.-ente-u, &J'ÓI o arl. I• do projeto, o ~gui.nte 
~rtigo, renumerandu~ p artigo aeauinte: 

'"Art. 2Y A aliquota mãx.ima prevista no item 
III do an. I• da R...,luçio n• 129, de 28 de no· 
vembro .de 1979, com a· redaçlo dada pela RCio
luçio n• 7 de 22 de abril de 1980, oeri de 12" (doze 
por cenlo). . 

Parágrafo único. O disposto neste arti&o nio M 

aplica às allquotas fixada1 no parqraro úniço do 
mesmo ilem III." 

Jollllll<acio 

A presente emenda tem por objetivo suprir lap10 da 
proposta, 5CIJI no entanto contrariar seu uphiro e. ao 
mesmo tempo, re5peitando em sua totalidade o trata· 
menta privilqiado dado às regiiSn menos desenvolvidas 
do P:li5 nos lermOJ do parágrafo iinim do item Jll da 
Rosoluçilo 129/79 com a ndaçlo dada pela Resoluçlo 
n• 7/80, ambas do Senado federal. 

C'om efeiro, determina o art. 44 do Decreto-lei n• 
2.065/83, a reme~11a de proposta de aumento ••na alfquo
ta do lmpn5lo ~abre Circulaçllo de Men:adorias". Ora. a 
aJiquola aluai foi fixad;~ pela RCJOiuçllo n• 129/79 em· 
seu artigo I' o qual, no entanto, fui acrnc::ido, pela Ralo· 
luçlll n• 7 f80 de um item III relativo ""às operaçõu inte
ra:ladllaill que de5tinem merc:adoria!i para lin1 de indus
trialil.açil,, ou comercializaçilo", ata lixada em ll'l:. A 
propm.ta do Poder Exc:c:ulivo, no entanto, reterc-ae ape
nar ao ilem I, dcb:ando de lado a ilem III. 

A correçlo da aliquota tamb6m nato item, sobre sua 
dec.:orrCncia obriptória do próprio Decreto-lei nt 
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2.065/83. torna mais equainime a distribuiçlo da receita 
arrecadnda. 

Vale re111altar que a emenda se preocupou em limitar o 
aumenlo em ... e nilo dDII pontos percentuais como pre
visto no Deccretoalei n• 2.06'Jj83 e em nilo alterar u alf· 
quolas do impo5IO na11 operaçc}es promovidas nas Re
giões Sud~11te e Sul com de111ino às Regiões Sane, Nor
de!Ue e Centro Oeste, que ruram mantidas em 9._ (nove 
por cenla). - Fenando Henrt,ue Cardos o. 

Emeodo rt' Z 

Inclua-se onde couber: 
An. O rato seradar do ICM dar-H-é no local de con

sumo da mercadoria ou transformilÇio da mlfltéria-prima 
sujeita à inc:idCncia do tributo. 

Sala da11 Sessclcs, lO de novembro de 19MJ. -IIHtdlto 
Ferreln. 

Jollllleoçio 

Ser4 reila oralme~te pelo autor. 

E11eoda rt' 3 

Aci'CHCC:nte-se onde c-onvier: 
Art. Osl!stadui nilo poclerlo reter as quotas do ICM a 

que lêm dire-ito os Municlpio5, devendo as mesmas se
rem entregun no mCs se(l!uinte à sua arrecada.;lo, sob 
pena de responsabilidade. . . . 

Sala da• S...iie&, ~O de no\'embro de 19113. - MorDo 
Bodani. 

JU5tilicat;ãu oral a er prurerida pelo autor. 

O SR. PRESIDE!IiTE (Lom•nto Júnior)- Ao omen
da~ ap~5entadas pelo11 nobres Senadores Benedito fer
n:ira e Murilu lllldar6 deverilo ser justificada11 oralmente 
pel01 aUIOres. . 

Concedo a palavra ao nohrc Senador Benedito Ferrei
ra. V. Ex• dispiles de cin.:o minutoi para ju5tincar a sua 
emenda. 

o SR. BE!IiEDiru FERREIRA (PDS - 00. Pro
nun~ia o •eauinte discurso. Sem revisão do arador.)
Sr. Pre5idente, Sn;. Senadores: 

Ao pretendermo• a mudanÇK do raLo gerador do ICM 
para o local de consumo da rncreadoria ou da ttanaf~r
ma~lu da mat~ria~prima, aujeilo A incidf:m::ia do tributo, 
hu~Camos ~rrigir a lrandc distorçlo, os arandes de~nr
vei5 regionais que se agravaram de maneira a1.:entuada, 

Sr. Prc5idente. eu e1tou tentando ser ouvido pelo Sea 
nado para ju~tilicar eblfl emenda, numa tentati\l'a de cor
rigir a• iniqUidadn do ICM, \l'ez que a partir da sua im
plantaçlo ar estilo as ntatlsticas a demostrar que se qraa 
varam, de maneira acentuada, 01 desníveis rq;ionais. A 
rclaçilo de trocas entre 01 F.stadns forncc:edores de pro
dulO!i primários e matE:ria-prima com os Estados indu•
trializados jà atingil'llm a n(\l'eis que, em breve tempo, 
mantido o sistema, corremos o risco at~ mesmo da diSJo
luçilu da Federação. Ainda hli pou,:o lempo, vimos, aqui 
nesta Casa, em vinude da violinc:ia tributAria. propu~ta 
pura a separado do Nordate, que reclamava rofaltles 
juSlos p-.ara o seu petróleo. 

Sr. Pn.'liidc:nte, eom.o eJLemplo do dcsequiUbrio, temos 
ai • série de: modir~QÇC)es nu alfquotas interestaduais 
com diren:n.:Ws nus vaJoreJ que nem para 01 &lalor ri .. 
cus e d01tes para os pohrc5, como Lam~m aliquotu difo.. 
n:nciadu entre 01 Estados pobres e seus iJ:uaia. Contu~ 
do. ala culch11 de retalhos, eslJI teniJiüvJt de eorriair 11 

disturçi)e.s c:onainitas do tributo, alán de aerar multa 
conrudo paro 01 L"Untribuintn e nlo haver resolvidos os 
desnh"Cis. pelo conU"Ario. tem agr»vado., e muito, o indc
scjndo rcsKCntimento enlre os E&tados irmilus. 

Lemhru aqui, Sr. Presidente, o exlraordinirio traba~ 
Jhu do ~~·Senador, hoj&.· Depu1ad~ Aaenor Maria, quan~ 
do S. Ex• derendia um direrencial maior entre as alfquo .. 
tas. entre o aeu Estado 1ofridu, do Rio Orando do Norte, 
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que enviando duas arroba de alaodilo Como se vf:, sr. 
Presidente, com a jun"i.o do capital e em funçilo do mes
mo. o U50 in1i1nific.:ante de milo-de-obra e alguns segun· 
dos de IUil maquinaria, com as duas primeira& arrobas de 
als;od;lo, tila duramente produzidas nu· sorrlcio Riu 
Cirunde do l'lione. de Agenor Maria, sujeito a tanlu in
ltmpéries, em poucos liCSUndos, etl repito, do gerar de 
suas m4quina5, o indu1trial paulista.' conlru a ronnac;lo 
da5 .lO quilo5 de algod::lo ... 

O SR. PRESIDE:IITE (Lomanto. J4nior - 'razendo 
soar a campainha)- fnr~rmu a V. l-::11.• que o M:U tempo 
L"!!16 agntado. 

O SR. BENEDITO f"EirREIRA - Sr. l'rc!oidento, eu 
pL'Ciiria a 'l. Ex• que relevasse ... 

O SR. PRF-'õiDE:IITE (Lomanrc Júnior) - A Me .. 
~~:oncedc mai5 um minulo para que V. F.x• conclua o seu 
pronunciamento. 

O SR. BEIIiEDITO FERREIRA - Sr. l'rc!oidente, eu 
me ntgo a proMC@.uir, porque tm um minuto é impmsi
\'el. E esla matéria PJft'C\.'C qut ,;,isnifi.:a pouco para o ,Se. 
nad,,. Com o meu pn,te,.to, dei\O de ju1ti~.:ar. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanlo Jliniorl- V. F.x• en
caminhe ii Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (lomuniO J6niorl- Con<edo 
a rnlavru uu nnhre" Senadllr M urilu Badaró. para justifi· 
C".Jr 11ua emenda. S. t:x• dispõe: de cinco minulus para 
raR-Iu. 

OSR. Ml'RILO BADAR/1 PRONitNCIA DIS· 
CI'RSO QUE. liNTREGL'E À R~'I'ISÃO DO 
ORADOR. S/iR.4 PL"BLICAPO POSTf."R/OR
loiENTE .• 

. O SR. PRESIDENTE ( Lomanto Júnior)- ~oclureçu 
ao Plenário qut ai Comis~~oões seria chamadas a prorerir 
parecer 1nbrc as emtndas após o encerramento da dis
cuMiln. 
•· f.m discu!!olo o pmjeltl e as em~endu. 

O Sr.llaedllo F--Sr. P,..idonte, peço a pala-
vra para discutir a malf:ria. · · · ! ' · • 

O SR. PRESIDENTE (lomantu Jilnior)- Cun.:edo 
a palavra ao nobre Senador Bcn""-dito Fetrefia", para dis
L"Utir a mat~ria. 

O Sr • ....,,.,._.._ Dtquantw minutos eu dis
ponho. Sr. Presidente, 11ara discutir a marCrin? 

O SR. PIIESIDV.TE (Lomanto J6nior) ~ V. &• 
di!ipÕc: de IS minutos. 

O SR. BElliEDITO FERREIRA (PDS - 00. Para 
di!lcutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn. 
Sc:nadores: 

Awm:ntamo5 a carp trih~tiria. a c:&ta altura do que 
estamo5 vivendo no Bra1il de hoj~ quando já conqui
mo5. olimpicumente, ocupar sozinhos o pico da pirãmide 
tributária do Mundo. quando. com a aprovação do 
Decreto-lti n' 2.065, eliminamos os doil í.lltimos compa· 
nheii"U!I que tlnhamos nesta tri~te e vexatóri., posic;lo de 
primeiros C..'oloc:ados. No entanto, supc:ramos o Jrã, supe-
ramos a Turquia. Nw o Irã pode conHJuir aer nosso 
c.:ompanhciro n~ pico dessa pirãmide. O primeiro, numa 
f•e dificil e tri!ile da sua história. e o Jqundu a~tado em 
permanente beligerância. 

Aumen(ar aliquotas do I CM, como de resto qualquer 
tribliU> hoje nu Br!WJ, será, no mJnimo. uma tenlati"a 
que rec:eiu bL-m sucedida, uma tentativa a mai11 para ma
tar a galinha de DVOii de ~Um, que i: a única pradOJil de 
rec.'UrsM para o erd:ritl: a iniciati"a privada. 

Seria. Srs. SenadoR~. premiar a omitsilo dos 80\'er
nante!i que ra1.em a poliliquic:e. a polilicn )lCquena. atra .. 
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ris da nio fiacalizac:lo e nnanciar o mais que desresrado 
empreguismo oficial. Este Pais, e1te infeliz Pais do em
prq:uismo pOblico, em 1960. repito, Sr. Presidente. aoa 
pou~o.-us interessados Sn. SenadorCIII, e&te infeliz Pais do 
empreguiamo p6blico, em 1960, em todos 01 escalõa da 
admini!itraç!o pCablcia, nos Municlpioa, nos Estados e na 
l:niio, inclu&ivc nos Ministtrio!l militarei, linha 661.111 
funciunúrios p6bliet'5. em todo!l 0111 acalõcs da adminis
traçio. Ma1, n65 chegamo5 em 1982, Sr. Presidente. com 
2.17R.80R fur~cion.&rio!ll p6blicos. correspondendo a I 
funcionirio para cada 56 hahitanlat. isto nlo se mmiide
rando que, cm 1960, Unhamos I para eada 106 habitan
tes, Mo ae considerando a modemizaçilo du serviço 
p6blicu, o equiramento e a introduc:io de mt10d01 mo
dern!JI de administraçin. A verdade. Sr. Pnsidenle, nio 
estll nna nllmeros aqui contido11. Os outros milbõa de 
servidores diiS chamadas autarquia,;, das tais 10Ciedade1 
de eo.,nomia rnist11. as tais cmprawa p(lhlica• de aerviçoa 
que, hoje e de a:rto tempo a esta parte. desempenham o 
papel na administraçio que era cometido 10111ervidora 
estatutirios. Mas. Sr. Presidente, nós temos que finan
ciar. A iniciativa privada deste Pars, mais que combalida. 
precisa financiar essa orgia do empreguismo oficial. 
Aqui es1ama1 nós. Sr. Pmlidmte, sequer interasado11 em 
ouvir ... 

O Sr. I_. fnplll- V. E•• dA licença de um aparte? 

O SL IENEDITO FERREIRA - Com muil<l pr•· 
zer, Ex• 

O Sr. lool FnpiU - Quero me con&ratular com V. 
Ex• com os dados que apresanasobrc- va11101 dizer
O emprcauismo ort<:ial. V. EJI.t lloptC!iCRtB n\\mei'UI que 
aiio mamo de a;tarrecer. E eu nlo compreendo me5mo 
como que administradora ataduais e as adminiatraçt1es 
rederais puderam ChL"J3r a e5Ae ponto. l"ào ~ 1/Ó questiO 
de dar emprego I;'Or politica, por politiquice, por intem-
51 eleitoral. Acho que E: por que5tllo, tambE:m, de incom· 
petilteia admini•trati,·a. F.,;,tou dandn esle aparte porque 
fui Ciu"Vt:rnad"' neH!IC perlodo a que V. Ea• se refere e, 
ainda quero trazer - posllivelmcnte amanhl - aqui, 
para V. Ex• e para o PlenA rio, m&J~lrando que, quundo 
encerrei o meu Governo em Mato Grosso. em 1974, a 
deiJ'Cia com o pe5!10al. nu meu Eslado, roi de 2S,6 e 2S. 7 
e, contando apn~entadoli. pen5ioni1ta1 c tudo mais. nlo 
cheJOU a 28%. da receita c:1tadual. E. nas mesmas ba5C5 
me inForma o Senador A.lbLTloSilva, que deiJLou o Piaul 
na me,;,malituaçào. Dou esse: aparte para mostrar que há 
E'stados, e Estados pequenm, que Kmpre zelaram pelas 
finanças do povo dr 1ua terra. nio o sacrificando com 
c:ua pr.a do emrrquilmo. 

O SR. IENEDITO n:RREIRA- Recolho o dcpoi· 
ma'll\a dt: V. E~o•, eu. nio d.itia aparte, mas o dcpoimen\o1 

de um homem lh'iu, de: 11m 1estor da cai• pllblic:a que: 
niliJ prrdeu o I'Cipeito próprio. E \enho eencza que todos 
que procederam como V. E11•. preservando 05 recursos 
do eré.rin. nnn tem por que. sem dGvida alsuma. 
a~vc:rJonhar-lle perante: a História c seus descendentes. 
Ma,; a verdade. nobre Srnador JosE: Fragelli, deqraçada
mente. rurece que no Brasil de hoje o prestlsio do carau, 
:1 importãn~o.ia do car1o ou do ~:estor do car1o não es16 
mai1 5Cndo arerida pela c::ficiencia L-om que de aera 011 rc
cursm pllbliL"'5. A sua imporu1nciu ou a do cargo oti. na 
5ua di1ponibilidade financeira. c:st6. nus centenas ou na1 
milhai'C'ô de: &uhalternos que c:&lejam ali pa.ra fu.er coil8 
nenhuma. mus que: pelo menos estejam lhe: cortejando, 
porque. lamentavelmente. na maioria dos órJios p6bli
cas.. hoje. parece-me considerado o rato de que nio mais 
,;,e tem L'uletoria5 neste Pais, nio hã mais pmtos de arre
cuduc;iio ne'ite Pais. AtE: mamo a arrecadação i: rc:ila 
.:nravh ck15 bancos. 

Se em 1%0 a Uniio tinha 211 mi\ funcian.irios. dos 
quais 100 mil prestando 5erviç(15 no Minis~rio de Viaçio 
e Ohr-o~!il Púhlicus. do vejo como. Sr. Presidente. cum 
hmla5 emrrcs.a11 de: srrv:iço p6blicu, com tantos a~bidCfi 
de empre1o criado nestr Pufs. pouamos hoje ter, ma
m:andn no!il corrct~ da t;nii,,, mail de 6.50 mil C\lnciu
nârio,;, rllhliC05. 

~="'· Sr. Pra.iden\e, dcqraçadamente.. 0!1 'IKii.SOS mu
niLipi05 ~Juiram a mesma uilha. 05 Estados. eu dilia 
uinda hA pouco. o 1rande E•nado bandeirante:. o 1rande 
E!ltad'' que realmente trahalhuva. atualmc:nte, segundo 
o,;, dado,; ra:olhidos com um iiPstre Deputado do PM DB 
rauli!lta. qur ainda hA pouco aqui conosco ralava. Slo 
Paulo. hoje. e'it6 realmente rreci1andn de muito dinhei
ro. rnrquc. 5o.tinbo. \em "100 mil funcion6.rios C!'\atu~ 

ttiri1'!11. 

~1as. Sr. PreAiderue, tenho aqui mail algun1 dado1. 
Em 1%0. Ctlm umã populat,;üo ec:nnomicamentr ati,·a, 
ocur'ada de 22 milhlkllii e 7S0mil brasileint~. Unhamos J4 
lrabalha\JOR'!il para !õUitmtar cada Um runcion6rio rllbJi~ 
ro. 

f.m 19RO, Sr. Presidente. quando 1:1 população JlobKI 
tre~Ct"u 69'f. em rclado alfl idos de 1960, 01 funLionflrioa 
rC.blicol n1Hii municipiO!I. nos E'sla.do1 e na 1;nilo, M'l· 

mente o5 runt.:ioni.riol eslatutârio~t, Sr. Pra;idente. cres
~o.-cr:.am ern 2C'J:!'i. 

São hti r'Ois, Sr. Prc:s.identc, como, mc:smotendn hoje: 
uma população economicamen\e a\iva, efctivarnente 
ocurada, 5Uperior a SO milhões de patrrcios, mas. Cl5e5 

que trabalham, Sr. Pre!lidente. 23 deles. nio os l4 de 60, 
:!J hoje trahalham para C'UStear um runt.:ionll.rio público. 

l-ala-se Sr. Presidente, cm mâ dislribuição de: renda. 
Falta. Sr. Prcsidc:nte. di5lribuiçlo de res,onsabilida~de. 

Eu mesmo, Sr. Pre,;,idente, jã embarquei neKI.c: plenArio 
e nes\a canoa furada, de que pred5flvam05 dar mais di-

nheiro uo5 municfpios. Mas. aqui Gtil.o 05 números Sr5. 
Senadore;. Aqui e1Uilu os númer05. Sr. Pra;idente. Em 
ICHiJ, atentem bem O!l Sr.;. Senadom intc:re~ad05 nos 
r'rnblema5 brasileiros. em 196~. para uma arn:c:adaçi'iu 
de Cri 11. 9:!8.600.000.00 da é:poca, 1:1 LI niào ficavu com 
16.)7. 

O SL PRESIDENTE I M ihon Cabral)- A Prcsiden
cia rediria licença para interromper o seu di5eurso. 
do perdl'ln aos ronlribuintr'i, vai d:1r ma i,; essa h~~rdooda, 
ncs,;,a mais que exauflla e combalid;a iniciativa priW!da 
d&."21ote P.o1is. 

1-.ru !J que eu tinha a dizer, Sr. Presidenlc:. I Muito 
bem~) 

lembrando uo Plenlirio que hã um orador na tribuna, e 
lambem lrmbrar que v .. f..!l• dispõe de apenas 2 minutos 
puna concluir a sua inlervern,;iin. 

O U.JENmrro n:RRI!IRA- Bem l<i, Sr. Pmi· 
dente, que atou ralando sobre: matl'ria vencida. Bem &c:i, 
Sr. Presidente, que, realmenle, alamos ralando sobre 
um rato consumado. A Liderança du meu Partido, com 
honra e com diBnidade. cumpre u 5CU wmpromi111o, c: o 
PM DB cumpre o seu triste papel de morder 111 10prar, 
rnrque, em rc:alidudc:. o PMDB aqui esti maia praente 
d11 que u própria Bancu.da t.avcrnista, paru. as5qurar o 
,_. .. , rara votar contra, para ficar bem com o povo e 
et'm os eleiton:s, ma1 volar e Wilegurar a arrovac;ão. 
C NUo apoiado!) 

Sr. Pn:sidentc:. os municlpios. coitadinho!i dos munid~ 
rios. rC'.'ebium S,3Hif. de toda a rendil tributârhl arreca
dada nu Pais. Chc:Jam05 a 1968. com a; municrpiol par
ticipando em K,24.,.. E., çoncluindo. Sr. Presiden\e, o 
quadro que \"OU encaminhar à TaquiJrafia para aquc:ln 
que e'iliverem realmente inlei"C!I511dos em di111lribuiçi\u de 
renda. :1..,_ qur L"'liitivercm 1obretudo em bWica da verda
de. par11 qur \·eriliquem que, em 1980, o5 coitudinhOIIii, 
entre :1spall. do1 municipil'lllii, jã e5tnam participo~ndo em 
I!'.J::!Gj: dr Ioda a arrecad~il,l nat.:ional. 

Mao;,, parque que eMC tr\pl" de IW.O não di\, Sr. Prai
dente? ~ verdade que IIli cidadc:~~~ innaram, e verdade que 
cortejando c bajulando o homem urbano, nós saquea
mm a o:onomia rural, e truuxemo5 o homem do campo 
para sc:r ravelado. para crillr problemillii para as adminis
trii\,"ÜL'S municipais. Mu, muito '11uis do que i1so, Sr. 
Presidenle. ~o ~o.-abidr de empreso. ~ cmpreguiKmo de5a
\"r:rg.onhlldo com o direiLU e L'Dm o suor do conaribuinlr. 
que: e55a noite. desaraçadumente, o Senado, de: jodhos. 
Sr. PI'L"'IIidente. pedindo PLTdàu a Deullii, por ceno. redin-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR BENEDITO FERREIRA EM SEU D/SCUR· 
SO: 

MÃO-DE-OBRA- PESSOAS OCUPADAS DE TODOS OS TRABALHOS, SEGUNDO RAMO ATIVIDADE 1960/1982. 

Di~riminaçio IMO 1- fllj/fld 19111 10/11 191Z 11/IZ 80/BZ60/IIZ 

Populaçio Geral Total ..•.••••...•• 70.119.071 119.070.865 69.11 119.691.556 + 0.51122.507.125 + 2.35 + 2,88 + 74,71 
Populaçlo ocupada!OIKI .•......... 22.750.028 47.166.350 107,32 48.259.956 + 2.31 50.403.963 + 4.44 + 6,86 + 121,99 
• Agricola .........•...•......... 12.276. 9Cll 14.118.011 14.99 14.117.315 -0.004 15.266,229 + 8,13 + 7,85 + 24,35 
• lnd6slria de Tran5formação ······ 1.954.187 7.316.267 m.97 7.229.265 2.17 7.589.677 + 4,911 + 2,75 + 288,38 
• lndW!tria daConstruçio ········· 718.247 3.393.545 372.47 3.889.043 • 14.60 3.696.058 5.9% + 8,91 ·• 414,S9 
• Outras Atividada Industriai• ..... »1.808 716.470 249.82 797.428 + 11.29 820.S::!!Ii + 2.119 • 14,52 +300,63 
• Comercio de: Merc:adiJrias .•.•.••. 1.478.270 4.427.618 199,51 4.976.385 + 12.39 5.348.225 + 7.47 +20.79 • 261,711 
• Prestação de Serviço ............. 3.028.933 7.635.168 152.07 8.655.633 + 13.36 8.347.772 3.68 + 9,33 • 175,60 
• Transpartc:srComunic3ÇÕe5 ...... 977.345 1.955.223 100.05 1.876.660 4.18 1.977.183 + 5.J5 + 1.12 + 102.D 
• Atividadel Sociai1 ............... 755.043 3.279.174 334,)0 3.473.576 + 5.92 3.761.576 + 8,29 + 14,71 + 398.19 
• Administrado P6blica •••.•••.••• 661.911 1.9SI.S73 194.83 1.946.724 • 0.24 2.178.808 + 11,92 + II,M + 229.16 
• Outras Atividades ..•.......•.... 580.383 2.303JOI 196.85 1.297,9:!R -77.45 1.417.910 + 9..::!4 -62.44 + 144,]1 

Obt.: 05 n6mero11 rel'erenta a Administraçilo Pllblã:a ati 196Ó en~:loba todo5 011 Minist~rio1, inclusive: os Mini!ilérioa Militares. 
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O SR. PRI!SJDENTE !Milton Cahr•ll - Continua 
em dise1111si\o o prÕjcto. 

O Sr. lloela F-- Sr. Pmidcnte, peço a palavra. 

O Sr. Pnold•oiMilton C•bral)- Cona:do a pai•· 
"'a au nuhrt' Sr. krntdor Enéas Faria, pelo PM DB. 
(PUU!W.I.) 

O Sr. lttW F•ola - Dedino, Sr. Pmidcnte. 

O SR. PRI!SJDENn: (Milton Cabral!- Em discuo
sii.o o projeto e us emendas. 

O Sr. Eltho Fulo- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
pura di,;cutir. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Cona:do a 
palavra ao nobre Senador Enhs Faria. 

0 SR. ENIAS FARIA (PMDB- PR. Par• discutir, 
~em revido do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores 

AndumOI' nál. do PMDB soltos nu n011as idtia1, li
vres 11011 110!1501 entendimentos. e nem poderia ., dife
rente, em ru.!lo da natureza da ma~ria. Comportamos
nos conforme 01 ditames do nosso entendimento. E, por 
isso. os Senadores do PM DB aqui hoje vim reOetindo a 
r.llidadc. os anseios, as ncceuidades e atualidade de cada 
um d .. ...,, Ellodol. E bem por W., Sr. PmidL'Ote, 
quero inic::iur c5te encaminhamento. fBZ~endo a homcna
Jan que deve ser prestada l inteireza de procedimento 
do Llder du meu Partido. que aqui se comportou como o 
wá'tK:e d01 entendimentos de cada um da: n6s, livres e 
soltQ~; nl't!i nns101 componumenlo!l, procurando linteti· 
zar uquiln que cada um de n6s pensava. e diRcilati=, por
que" cada um de nós peniCava diferente e, muitas vezes, 
utt: colidentemcnte. 

Mais umu \'C'7. o PMDB reverencia CMa figura &c:rena, 
n."'a r !Jura firme. es!oil rw:ura tranqUila mas en~Jica que 
a noga deciMiio o colocou como timoneiro da nossa 
Bancudu. (Muito bem~) 

~b,; venho, aqui. Sr. Pre!lidente e Sn. Senadores, pura 
colocar uma posi~ao eminentemente peHoal, já nesta 
mudrupada, ji ncsle uvanç11r de amanha f. ão tempo em 
que rcverenciu a fig:ura de meu Lkh •. T, eu so~otaria de tam
b~m lr.uer uma humtnJem l inteligên.:ia superior e 
ethn:ir.1 que consc:Juiu elaborar esla álpula. em que nos 
encuntrilmOJ, aqui neste rb. onde estamos. a penumbra, 
e lá em cima a iluminado: a mostrar a todos n61 que 
convivemos di:• e noite, noite e dia com o dia e com a 
noile: 11lhe1 .. ":t para cima: ~ o clarear: fixemos o olhar 
para buill.o: é a penumbra. Isso pa.ra liur bem na cons
cii:ncia dn8 Senadun."5 que nJo temo• nem dia. nem noi
te. nem noite. nem dia: que o nosso trabalho ~ diuturno: 
que nilo importa a hora que nos c:hame o trabalho e que 
no5 chame o dever: e que aqui estejamos 1empre. porque 
1empre 11 cada momento e a cada minuto. nos chama a 
aflh;io, o anseio, 1 reivindicaçlo e o desejo do povo bra-
5ileiro. 

Sr. Prnidenl< ~ Sr.1. Senado,.._ olho para tm e .._;.a 
r.,uru do Patrono desta Casa: Ouvistes o aldrabar que 
YUii chuma ao trabalho! Cuno IC rlZCI'am os diiiS pllra 
que 05 desdohrAs~~tmOII madrusando~·· Ji1 di:r.ia. ne!lta 
Cu1a, Rui. 

Curl05 se fizeram "' diu para que os dc:sclobrú~tmos 
madnqr.ando. Nilo imponam aa5 madruaud111~ Importa 
que hoje, mais uma vez, eslc Senado 1t de!ld'obra para 
dL-cidir 10hre questões qUe haveria de influir na vida de 
todo!t e de cada um dOJ hra~ileirm. 

Tr3Jo uma J101içao pes5oal que renete. eminentes Se
nadortli, muilo do que pcn~a o meu Eslado, e quem 18· 

hem ai~ a unumimidude do meu EMIICio. Lã. trabalhado
res. u;ulariados. IA, empi'CI6riofl estio c:ontra C'S!ia ma
tfriu: 16. patrões c empregados, ricos e pohre1 11e dio u 
mrl(l!i pa~ra repudiar o que hoje le pretende aprovar. 

VolliJ a dizer, uma po5içio pe5SOBI, refletindo uma ai
luaçno que pern.o lJ'udiU.ir domou &lado. resreitando. 
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h."5J'Ieitosamcnte. o interesse e a aflição dos demais Esta· 
dOA brasileiros. 

Alestâ. uma matéria fruto do qui? Fruto cteratol6ai· 
L"O de um decreto que nós abominamos, como inco!ititu· 
c-ional, oomo injuridico. como ilegítimo, fruto do 2.065; 
no IIC'U L-arpo, embutido. veio a determinaçlo de que esta 
Cwra dc:cidiue sobre o aumento do imposto, sobre o au· 
menlo da alfcola do ICM. Por !ii IIÓ, por iuo mesmo, ji 
devia merecer o rcpÍidio. Mas, vamos • Frente. Que con .. 
~eqUtnL;as IrarA • sociedade bra!iileira a aprovaçllo dasa 
mati:riu? Majoração de ICM, matiria innacioniria. e 
nilo vou ma estender e não vou me aproFundar. Haveré 
sim. e51a matá'ia, de introduzir os s.crma capazes dera
zer dervnc:er. e cada vez mais, a maldiçio dasa inRaçio 
que corrói, e que dustrói a capacidade econõmicu cl'o 
povo bra1ileiro. 

Avulta. ainda. Sr. Presidente D Srs. Senadores. a viru· 
lênci;1 da regres5ividade que ai csl& embutida. Quem pa· 
Jilrú'? Sobre que ombi'OI I'C\:airã o ônus daquilo que este 
!!:nado Federal se apm;ta a votar'? Sobre o ombro da· 
quele quejA se encontra curvado; sobre o bolso daquele 
que jli nada tem. ~ impo5to que se reparte por todos, e se 
atinge o rito. e ae atinge o abastado, vai atinair em capa· 
cidade maior: vai atinJjr em volume ainda maior; vai 
ating:ir em escala ainda maior aquele maltratado no seu 
sulllrio. aquele aviltado na sua renda, aquele apequenado 
na própria dignidade do seu viver. 

Hb. ainda. e Jeria preciso que ate Senado ponderasse 
um pouco. ao lonso desses 6ltimo1 an01, que n6l ••isli· 
MO!i u uma escaladu da apropriaçao dos reçui'SOI, da 
11propriaçlo da cconõmia, da apropriaçio da poupança 
do lillad"- do particular. • empresa cedendo KO Estado. 
t o enxUJar do recurso da atividade pa.rtiadar: ~ enxu
pr c o apropria utividade privada. drenando para o &
lado. drenando para o Governo. 

Aqui il10 !IC Falou, Sr. Presidente e Srs. Senadon."S, que 
isto poderia. que alu m1uhia, que este aumento poderia 
truzer um iiNOSSCIO. uma tranqUilidade a aovernantes 
Hladuais. e municipai5. Tenho para mim que, Governa· 
dores e PrcrL;IOti eleitos pelo voto e pela vontade popular 
dcVC"riam, acima de tudo, ser pulrióticos e patriotas para 
repudiar o canto de ~~ereia delliniano. nio aceitando o 
tncuntamenlo prtiu que ellfl contido nesta matbia. que 
est& no ventre dt~~a majoração, c acima de tudo. serem 
L't'IC'rcnlc" com o compromisso maior. com o compro mi• 
so mui51enero10 com as suas comunidade~o Governado
res e Prereito1, porque tãn o compromis10 maior e mail 
generoso com o povo bruileiro, 1abendo que ale nio 6 
o caminho, que ada nilo ~a rota, o caminho e a rota 6 a 
autentica e detiva democracia que ainda nl.o conquista· 
mlll e ela acabarA por ~igenar a vida p6blica brasileira. 
onde entlo Governadores e Prefeitos, h averio de haurir 
o oxiJ,Cnio nCCC!ISârio para ir buscar, ai sim, o verdadeiro 
o au~ntico. o justo, o reprodutivo Sistema TributAria 
Nacional. 

Vim apena11. Sr. PreAidente. nnlC encaminhamento de 
VOla~!,iO, para truzer Uma posiçlo pe110al, contrflria, For· 
m.•l, total, V\:ementemente contra esta ma~ia. 

EstL serü o meu voto. Não ai uaim, no simplismo 
du aumento das impo1101, que revela, na verdade, o 
apoucamento da inteJisincia dos govcmanta, nlo falto 
da inteligCncia daquciL'S a quem cabe comandar a vida 
píiblica nocional. e~otadual e municipal, vim para dizer 
que. como refiexo do pen1amento daquele1 que pensam 
no meu E~otado. vim dizer que esta nlo t a melhor. ao
lução. esle nlo ~o melhor caminho. Cf'ta nio ~a posiçio 
que vou udotar. Vollarci contra. Sr. Pre1idente. • pretcn
didil majoraçlo deste impo1to. 

Era o que Linha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDEl\'TE (Lomanto Jdnior) Coniinua cm 
discus5ilo o projeto t' a5 emendas oferecidas. (Pau&B.) 

Nilo havendo mai!l quem queira usar da palavra. de
claro encerrado a discu~o!ldo. 

Dezembro de 1983 

Encerrada a discu5Sio do projeto com o rec:ebimento 
de emendas e alando a ma1fria em resime de urpncia, 
a111 ComiSIÕCIIC manifeatarilo. em HBUida, 1obn: u mes
mo),. 

Soli~ito ao nobre Senador Murilo Badar6, o parecer 
da (.'omiuilo de Conslituicão e Justiça, sobre u emendas 
de plenário. 

O Sr. MuDo S.àr6- Sr. Presidente, desiano o emi· 
nentejurista e acudCmioo Senador Aderbal Jurema. para 
emilir o parc.:er. 

O SR. PRESIDE:'ITE (lomanto Jdnior)- Cona:do 
a palao,ra ao nobre Senador Aderbal Jurema, para emitir 
o pun.'CCr da Comis5Ao dé Constiluiçio c Ju•tica. 

O SR. ADF.RBAL JUREMA (PDS- PF.. Para emitir 
,arec:er. Sem revido do Dtador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

A ata altura da madrugada, como hã pouco falou um 
colep. o meu para:er vai ser muito sucinto. 

O parecer da Comiuilo de Consthu!çlo e Justic;a e 
pela constitucionalidade e juridicidade das emendas 
apreRentadas cm plcnii\rio. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Jdnior)- Cona:do 
a palavra ao nobre Senador JoR Lins. para emitir pare
cer da Comilllio de Eoonomia sobre u emendai. 

O SR. JOSt LINS PRO.VUNCIA DISCURSO 
QUE. ~"NTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, 
SERÁ P_UBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (lomanto Jdnior) -
Con.:edo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos, 
para cmilir o pal'lleer da Comisslo dos Munidpios sobre 
as emendas. 

O SR. PRESIDENTE (PMDB - MO. Par• emitir 
parecer. Sem revisão do ~rador.J- Sr. Preliidente. Sn. 
Senadores: 

A Comissilo de Municirios 6 ravorávells Emendu n's 
I e l. e contniria ii Bnenda n• 2. pur inconveniente. 

O SR. PRESIDE:-.TE (Lomanto Jdnior)- Concedo 
u palavra ao nobre Senador Almir Pinto. para emitir o 
parC\."Cr da Comiuao dC' Fin:mças. 

O SR. III.MIR PI!VTO PRONUNCIA DISCIJR· 
SO QL1F.. ENTREGLIF. À RF.VISÀO DO ORA· 
OOR. SERÁ PUBI.IC'AOO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID!MfE ILomKniO JQnior)- O parecer 
da ComiWo de Constituiçilo e Justiça conclui pela cons
titucionalidade e juridicidade das emenda. A1 Comis-
16el que examinaram u mat&iu quanto ao máito ae 
manifestaram pela aprovado das emendas ntR 01 e 03 e 
L-onlrariamenle A de ,.. 2. 

Pu!UII« • votaçio do projeto. 1em preju(zo das emen· 
dil!l, em turno dnico. 

f.m votaçio. 

O Sr. Mdo Bdlr6- Peço a palavra para encami· 
nhar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE.'nE (lomanto JQniorl- Para en
caminhar a votaçlo, concedo a palavra ao nobre Sena· 
dor M urilo Badar6. 

O SR. MLIRfLO BADARO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QL1E. ENTREGUE À REVISAO DO 
ORAOOR. SF.RÃ P[tRI lrAOO POSTERIOR· 
ME.'>Tf.'. 

O Sr. EaHo Filia - ~o • palavra. Sr. Pmidente, 
pura uma reclamaçio. 

O IR. PRESIDENTE (l.omanto J6nior)- Concedo 
a palavra. para uma reclamado. ao nobre Senador Ene
aJ Faria. 



Dezembro del983 

O SA. ENt.\S FARIA IP!YIDB- PR. Para umu ,.._ 
dam;u.:lln. Sem revi5lla do orador.)- Sr. Presidente. Sn;. 
Stnudomc: 

hta i uma matéria de alta indagaçio, de larga reper. 
c:u55àu. de prorundas con5eqU~ncill.'l, de de5dobramenloR 
mais graves na vida nacional, pois atingirA a ~aciedade 
l'lra,;ileria inteira. 

Alirb, a l:ederac;io das lnd6strias de Slo Paulo tem 
um estudo public::ado ontem. na11 jornais, que informa 
que essas n:fonnulaçõe; tribul.iria.'i todas haverilo de 
acarretar, a custo de hoje. a partir de I• de janeiro do 
próximo ano. 4 bilht\eA e 100 milhõeli de cruzeiro& sobre 
"bu1!K'I do contribuidor. 

Se considerarmos, Sr. Presidente. que a populaçilo 
cçonumicamente atiVH do Bruil hoje estA em tomo de 40 
milhtle!ll dr pessou. vamos ter, vamOA entender e c:onhc
cer que. a pa.nir de I• de janeiro elo ano que vem. 01 br• 
sileiros tn-ilo na 111ua auJa tributAria, alfm do que alio 
p;~~:ando a cuslo de hoje. mais 100 mil cruzciroli. qual· 
quer coisu em lnrno de 1/6 do aal.l.rio mfnimo anual. 

A n:clamaçilo, Sr. Praidente. i: contra a pressa. contra 
ii a:leridade. f.5lil mattrio, que merecia um estudo mais 
colmo, que mrrccia uma anAlise mais aprofundada. que 
mCI"C\:ia uma atenção mais tranqUila, foi Clllapultada no 
seu ritmo normal, para a tramitaçio ati: aloucada deste 
toque de caixa que estamos aaistindo hoje. 

('onfeuo ao Senado da Rc:p6hlica que. como Senador, 
nilo conheço. nilo !lei, nio tenho juizo enio po.uo firmar 
po111içilo sobre as emenda~~ que ai estio e que foram, Sr. 
Presidente, .._,.... dos eminentes Relatara, lliUperfi
cialmc:nte anuli1adas aqui e asara. 

Muito obri1ado. 

O SR. PRESIDENTE I(Lomanlo Júnior') - !;m ..,. 
tgçiio o projelo. sem prcjulzo das emendas. em turno 6-
niw. 

0• Sn. Senadores que o aprovam o projao, I'C5rlalva
da5 as emenda~. queiram permanecer ICIItiHiol. tPau1a.) 

Artrnvado. 
Em votaçilo as c:mendll5 n's I c 3. com parecer favorA· 

vel. 

O Sr. AJar11o Clomo- Sr. Presidcnle, peço a ralavra 
pura cn~uminhar a vulaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (lnmaniO Júnior)- Concedo 
11 rtal:l\"ril a'' nobre l.lder. Senador .o\loyllin Chaves. 

OSR. AI. O YSIOC'I/.4VES I'RO.'il'.''CIA DIS
C"(:RSO QL'f.". f.",\"TRF.Gl"l" À REI"ISÀO 1>0 
OR.WOR. SF.R.4 Pl'BI.IC ADO I'OSTF.RIOR
.\11!.\"TE." 

O SR. PRESIDENTE (lomanlo Júnior!- Em vu
ti.ldll us F.menda• n•s 1 e 3. de parecer fa\·orfl.\"el. 

O Sr~~o. Sc:nlldorL"fi que a5 :lJiro"·am, queiram J'C'fmanc-
"r sentado!'>. (PaUAõl.) 

1-:stiio artravad:ul. 
Em 'VO,ação a f.menda n• 2. de rarecer \:IJntrS.rio. 
Para enc:n11inhar a vcnaç~o. L'Oncedo a palavra ao 

nC'hre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDrrD FEIIIIEIRA (PDS - 00. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Prellidente, 
enviudos todOfl 01 esforços para. convencer os nouos pa
res da inconvcnil:ncia de mai11 esse: aumento na. carga tri· 
bi!IArio. ma5 1abendo ser um compromi1110 do Governo 
ao quul o noao Partido serve. e sabendo do empenho da 
Bancada do PM DB para atender 01 ICUS Oovernadoi"CII 
em aprovar a matilria, pela primeira VCl, com leilldade 
antecipadamente comuniquei ao meu Uder que eu me 
L"Umponaria como um rebelde, e nio lll.cndcria ). educa· 
da 5olicitac;io do cmineme Llder Aloysio Chaves. para 
qLie vota11se favoravelmenle. Mu, manifestei·lhe o mc:u 
pçsur por uatamente na pstilo dele, exatamente o Llder 
que tem pontificado na nossa Bancada, como o maia cor-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO!IIAL(Soçiio 11) 

dial. C"omo o mai"' afeiUO'i4l a~m os seusliderado1, vieSK 
eu. nesses quasa vinte anos de CXLTclcio de vida parla.
menlur. e!latamente !iDhre a batuta e a orquestração de 
Alo)·t~in Chnvc:'i.. o melhor do5 ret~entcs. ser a nota des
luomte. 

Mn'i. Sr. Prcs.idente e Sn. Senadores. 111bendo eu por 
untrciJiaçi!lo, que estivamos laborando em causa perdi· 
doL lal o eomportamento da bancada 1overni5ta desta 
('a. .. u. ti'llo bem comandada, 5endo um cumprimento da 
rtarte do F.~ecutivu. d" um aeurdo pri:vio firmackJ eom as 
Opo11içõc:M, com as Oposi.çõe5 que nilo queriam compare
cer cnmo antipálicat~, vntandu a favor do Decreto-lei n' 
2.065, nilo pela enorme cwr1a tributít.ria. que ele trou1esae 
no !CCU bojo. mas porque queria, mais uma vez, conejar o 
pov.ilo e Cltllr bem COm 01 Ulalariados, e raxando-IC 
~mo ronto de honra naquilo que Rria um mal menor 
elo que a Dccn:LO-Ici 11' 2.o65, porque 6 uma modidu 
lrun5itória. que era a rnat~ria que: &ratava apccificamen
te do pmhlema 5Biarial. 

F.m momento alaum. Sr. Praidente. elementos da 
Op05ido in1urairum-se contra a QII"IB tributAria. Mas, 
ciente poi11, Sr. Presidente. que era mat6ria de um acor
do. o que deveria ser realmente aprovada, Mpi"CIIC!Itei a 
Emendo n• 3. Vou entrar no mf:rito, Sr. Presidenle. 

O SIL PRESIDENTE (lomanlo Júnior)- O tempo 
,•e V. Ex• eslé. ag(,tado. 

O SR. BENEDITO FEIIREIRA -Sr. Praidcnte. V. 
E11r.• ni me permitir fcnerm.amcnte, a a.emplo do que 
ucurrcu c»m todos que me antecederam. que cu conclua 
o meu pcnsamcnlo. 

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - V. E .. 
pude concluir o seu pc:n11amento. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Pmidenle, a 
Emenda n' 3 6 uma rcivindicaçio de quantO!' tiveram 
tempo de se debruçur sobre o ICM. de quantos se preo
cuparam com o ICM c seus efeitos mali:ficos na relação 
de trocas entre os Estados produtores de matéria·prima e 
01 esladu11 industrialia.do1. 

O meu l::sta.do. Sr. PI"Ciidente, -em 1980 eu denun· 
L"la\"a, ne~ta Casu - cum esse regime de tfOC'as, vinha ao· 
frendo uma de'il:apitaliza"ilo continuada atingindo, à
quela altllra. a nossa economia, um endividamento da 
ordrm de: tal bilhões de c:-ruzciro.1, divida suj~:ita a. juro5, 
~.:urrcçdo monelúrio e, em muitos casos, corrcçlo cam
h•al. r.:ujo ~tr\"i(o eu pude eslimar e lntzer no conheci
meniL' deslu Co'ia, implir.:an na abslJrçii:o l\llal, na~o~uele 
exerdl.:iL', Jo1 tuto•lidilde dn PIB produ.t:ido no t-.stado de: 
Guiá,;. 

Como exempl'' muili ei,~Lk:nte, oomo exemplo tai\"C/ 
mais ao a.ILun~o."C das api"C!i~ados, eu tra1ia um outro falo 
q\1\: eu n:pihl i\~ui: tado u nceden\c agricola c: pa.1toril 
dL' l-:!ilad,, de Goiás daquele ano ger!Ju ~O hilhõc:J; de C'ru
'e•rus, a11 pnoço de 19!$0. 

No enlanhJ. Sr. Pre1iidente. só o pearóleo consumido 
em Gaiâ!l., I millu\a e 150 milt.oneladas de petróleo cus-
tou ;l econom1a do meu &.lado S4 bilhé\e5 e ROO milhões 
de cru1eiros, ~ale di.t:cr, Sr. Presidente, todo o petróleo, 
todC' o no!I50 excedente asrupastoril. a qua~~e tolalidade 
daquilo que: temo,; eomo ea.cedentel para a cumeNiali· 
la\·ilo. pur11 as lroca5 wm 01 demais Esladoa nilo foi se-
quer suli~ienle para. pasar o pc:lróleo conaumido em mel! 
F.stado. Ora. Sr. P~sidente, ao proporm01a troca da in· 
cidi'ncia do fato prador do ICM, em realidade, o que 
nós pretendemos i: que os Estados consumidora nilo tc
nhllm mui5 aJravadaii&S suas situaçcle5, visto que, forne
cendo a mati:ria·prima, recebem uma partk:ula insignili· 
c-.ante desta mC5111a mal6ria-prima manufaturada, para 
pagamenlo de todo o nfo-rço da noua populaçlo traba
lhadora. l>af porque, Sr. Presidente. na certeza de que 
nle a.umenlu de aliquotas aprofundarA mais o fouu, di· 
li~ultará mai11 a açi111 da empresa privada, aabem01 tu· 
dos, Sr. Presidente, que o Governo fabrica dinheiro, o 
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Governa fabri~ dinheiro ati atravis das ORTNs, mas 
recursos. Sr. Plbidente, recurso5, em verdade, quem 
produ7 i: a empraa pri"·ada, visto que as nossas atatais. 
a r.:ada dia e cada vez mui1, tran11formam-se num 110rvc
douro de tudtJ o esforço nacional, e aquele segmento da 
economia que: ainda poderia Sr. Presidente, com o bom 
sen!iO, L'Om di11cernimc:nlo do Senado, dando c:ua opor
lunidude para u melhor desempenho da economia inte-
riorana. 

O SA. PRESIDE.~! (LomaniO Jdnior)- Nobre Se
nador, V. Ex• ji falou o dobro do tempo a que tinha di· 
reito, peço a V. Ea.e' que conclua as suas considerações. 

O SR. BE.'iEDITO FERREIRA- Concluo Sr. Pmi
dente, concluo pedindo ao Senado, aos Sra. Senadores, 
tàn preocupados cm dar rec:ui"IOI aos executivos ata· 
duais que vio, lamentavelmente, consumir CSICS recur· 
sos, Deus sabe como, prados pc:la empresa privada, vai 
consumir, nlo para promover o desenvolvimento, vlo 
consumir, sem diivida alguma, para custear a mAquina 
administrativa o empreguismo aqui aponUido. 

Mas. pelo menos Sr. Pruidente, atcmuemoa o mal, di· 
minuamos a con.eqaincia nefasta de55e projeto que roi 
aprovado, adotando a noSII emenda, mudando como 
nós estam01 propondo. Que o fato aerador paue a ser, a 
exemplo do imposlo de consumo, prado, cm realidade, 
na lira do eonsumo da mercadoria. Era o que eu tinha a 
dizer Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDEIIoTE (LomaniO Jdnior) - Em vo
taçilo a Emenda n" 2, com parecer contrf.rio. 

Os Sn. Sc:nadon:s que a aprovam queiram permanecer 
scntado>S. (Pausa.) 

Rejeitada. 
A mat~ria vai A Comiuio de Redaçlo. 

O SA. PRESIDE~TE (Lomanto Jdnior) - Sobre a 
me!lil, reda"àu final que serâ lida pelo Sr. 1'-Secret.l.rio. 

e lid3 a K(&Uinte: 

PARECER N• 1.094, DE 1983 
DaComllolodeRNacio 

lledacio ftnl ~. Projefo de llooo(uçio "' 113, de 
19113. 

Re'-'lor: Senador S.l~onha Donl 
A Comi55ll:o apresenta a redaçio final do Projeto de 

Rnnluc;ã,, n• 123, de IQ83, que eleva a alfquota mbima 
do imposto 11ohrc upcr~es relativas l circulaçlo de 
mel\:udurillfi. 

Sal3 das ComisM,e5, 30 de novembro de 1983.- Joio 
Lalta, Pn:sidenle - Salda••• Derzl, Relator - Pa1101 
l'llrl:o. 

AJI;f.XO AO PARECER 110• 1.1194, D~ l98l 

Redaçio ftool do Projoco de R-otei• "' 113, de 
19113. 

l-aça saher que o Senado Federal arrovou, nos termos 
do arl. 23, 1 5•, da Conslituic;ilo, e eu. , Presi-
denLe, pmmul1o a. seguinte 

USOLLIÇAO N• DE 1983 

-. "'"- ooúl• .. ....,_-~ nlotloat l olnolaclo •• _...... .. 

O Senado Federul resolve: 
Art. I' A allquola mAxima prevista no item I do art. 

I• da Rcsoluçlo n• ):!9, de 28 de novembro de )979, ..,., 
de l7"- (dctessele por c:eniO). 

Art. :!t A aliquota máxima prevista no item III do 
art. I• da Ruoluçlo citada nu aniso anterior, com a re
daÇI).,, dada pela Raolwo:il.u n• 7. de 22 de abril de I Q80, 
será de 12% (doze por cento). 
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Pariip,raro llnico. O di5posto neste urtigo ni~ se apli· 
cu à" aliquoUI5 lixuda5 no par6graro único do mesmo 
item III. 

Art. )t 0!11 Estudos nilo poderio reter as quotas do 
IC"M a que tCm direito os. Municipios, devendo &5 rnes
mus serem entregues no mã seguinte 6 sua arrcca~daçiln, 
!ioh pena de respon!iahilidade. 

Art. 4• Esta Rnohuwilu entra em vigor na data de sua 
publicaçflo. 

O SR. PRESIDEI\TE (lomanto Jdnior)- Achando
se em regime de urgênci:a a propÕsic;lo cuja rcdaçio final 
a~.:aba de IC'T lida. de\-e ser wa submetida Imediatamente 
A aprecia.:lo do PlenG.riu. 

Em di""'lllllo a rod•çlo final. (Pauoa.) 
Nilo havendo quem peca a palavra, encerro a discos

silo. 

Em "·otação. 
O!o Sr5. Senadore~ que u arro,·am queiram permanecer 

sentados. (P.JU53.) 

,\provadu. 
O projeto vai l promulgação. 
O SR. PRESIDENTE CLomant'l Júnior) - Pauu·&C' 

qor:1. à ap""-'iaç-J,, do Requerimento n' 880. de 1983. 
lido no F.xpcdienu: de urgincia. para a Menggem n' 
22::!, de 1910. 

Em votaçilo o requerimento. 
Os Sn. Scnadetre5 que o aprovam permaneçam senta

dos. (l•ausa.) 
Arro\·ado. 
Aprovado o requerimento, pa!lla·SC ii aprcciaçio da 

matf:ria. que roi distrihurda à1 Comiuiles de Economia e 
de Cnnstituiçlo e Juslic;a. 

Solicilo ao nobre Sr. Senador Josê llnli, o parecer da 
Comis5llo de Economia. 

O SR. JOSt LI:-!S (PDS- C~. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente. Srs. Semtdon:s: 

Com a Mensagem n• 443/MJ. o Senhor Prcsidenle da 
M.cpüblica 5ubmcte it delihcrado do Senado Federal 
rleilo d,, G,wcrnn do l-:5lado de Santa Calarina. que ob
jcci,·a n.-gistrar no Ham:v c~mral do Bra1il uma cmis.slo 
de 1.127.0~~ obr.gações do T~ouro do Estado de Santa 
Calurina- Tipo Re;ljuRt.ih·el (ORTCJ, dllitinada A. com· 
ph:mentHc;ilo do girl) de suu d(,.·ida c:-on5olidada interna 
inlralilnitc mohiliária. venc:ivel durante o pre~Cnte 
e'll.ercício. 

2. Curacleris.ticas da emiSiàl) pretendida: 
""K) •llnlldade: 1.127.052 Obripçclco do TC!IOuro do 

E01udo de S.nla Catarina- Tipo Reajustável (ORTC~ 
equi\'Uientes. ao valor nominal reajustadl) para o mis de 
jun/MJ (Cri 4.224.54) • CrS 4.761.276.256.08; 

b)n.-follooolloldlaloo: 

~~~~ ............. .. 
Jorao Comcia 

M.-1111(1) 

Sanas C 9\a.a. ICIIIeRUal mensal P-EC2J 008.106 

• 
008.290 

( IJ - identica l das ObriJaçàeo do Tesouro Nacional - Tipo ReajustAvel (O:>!TNJ; 
(21 • P - ao portador · 

E - nominativa- endos&Avel · · 

c) e._.,. ............ _._.,. .. , 

OUT/83 
OUT/83 
NOV/83 

TOTAL 

v ........ 

JUN/88 
JUL/88 
JUL/88 

370.212 
604.900 
151.940 

1.127.052 

01».: A JCJ'IJD coloeadas com pmzo decorrido da data 
de emiaio. 

d) ron.a•ooalooocio: atravh de ofertas pública~ nos 
termos do item VIl da Reooluçlo n' 565. de 20-9-79. d ... 
te Bai.co Central: 

e) ••rboclo llllolotloo: Lei ri' 5.165, de 27-11-75. e 
Decreto-lei n• 692. de 13-S-76." 

3. O Banco Central do Braliil pronunciou-se favorá· 
w:lmente ao pedido. por entendi-lo t6cnico e financeira
mente viâvel, c informou qne. para ser efetiYBda a emi~o 
sàa pretendida, hBYerã nec:e&sidade de autorizada eR

pec:lf'"aca do Senado Federal, uma vez que, me11111o ante1 
da realização da rererida cmi•iio. o endividamento con
solidad~ interno daquele F..stado ji ultrapuSklu o limite 
que lhe foi fixado. para o presontoea.erck:io, pelo item III 
do anigo 2' da Raoloçilo n' Qf1S, confonne se verifica 
no Anexo I do preRCnte pare.."Cr. 

4. No mér.ito. dada a grundc pen6ria enrrcntada pela 
maioria dl)S Estadl)s brasileiros c, oo particular. pelo F..s· 
tudo em que,;lào que enfrentuu uma terdvel calamkiude 

que abalou prorundamente a sua economia, entcnck:mos 
que a solicitação dL"Va mer«er o n:ferendum da Caaa. 

Assim tendo, opinamos pelo acolhimento da Mcn5a
f.Cin, nm: 1ern101 do ~eguiniC 

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 125. DE 1983 

Aalorba o Gow..,. •l!ltado .. &•• Clluhlo 1 

o1oYu em Cr14. '761.2'76.256,(18 ( .. troltlll8oo, •• 
...... I --..ta I - m.lbitl, llatniDI llllfttB I .......... -.. ....................... .. 
eentn•l o -• .. - .. ,, .. -Ilda- I• -· O Sen•do Federal I"OIIOIYO: 

AniJ;o I' ~o Governo do Estado de Santa Catarina 
autorizado a elevar, temporariamente. o parlmetro fixa-

do !'110 kem III. arti;o 29 da Resoluçlo n' 62. de 28-ID-
7~. modificada !'Ola de n• 93. de li de outubro de 1976. 
ambas do Senudo Federal, de modo a permitir\) Rli51.N 
de uma emissão de l.lrT.052 Obrigações do Tesouro do 
Estado de Santa Catarina -Tipo Rcajust.t.,·eltORTCI. 
equivalente a Crl4. 76U76.256.08 (quatro bilhões. sete
centos e se•nta e um milhões. duzento!l c setenta e seia 
m ii, dutento5 c cinqilenta e liCis cruzeiros e oito centavos) 
considerado o volor nominal do titulo de CIS 4.224.59 
(quatro mil. duzcnt05 c vinte e quatro auzcirOli c cin
qUenla e nove ~ntavos) vigente em junho de 1983, desti
nada A. complementac;io do giro de aua diYida con5olida
da interml intralimite mobiliAria. venc(vel durante o pre
&cnte exerc:icio, ohedec:ida1 as condiçõa admitidas pelo 
Banen Central do Brasil, no resrcctivo processo. 

Art. 2• Esta resoluçio entra cm vigor na data de sua 
publil::atriàO. 

ANEXO I 

DltldaC-IIdodo 
Ia .... , ......... .. 

I -Montante &lobal .......... . 
II - Crescimento real anual •....• 
III- Dispi:ndio anual miximo ..•• 
IV- Resronsabilidade por tftuloo . 

u ............... .. ......ur.. :zo dalloo. 
62/15 IIUL I• 
nRAlD/76 

(19.528.0 
34.150.9 
25.613.3 
59.764.0 

Paolçio 
A !IIII 

145.010.0 !A) 
10.027.0 (bl 
43.585.8 
13.010.8 (c) 

SltuociopolllorlorA 
Colaacio ú TIIaloo .......... 

145.010.4 (DI 
10.02"7.0 (~:, 

44.014.4 
13.010.8 (F) 

(A) e (C) • As ca.trapl)laçi.1a do da:orrinda da autorizado '-'Ona:dida p.=lo Sem1.do Federal. atr.ná dH. Re;u
luçiio n> 59/82. do 17-9-82. relativa I emisslo de 6.533.879 ORTC; 

(A) • (DJ; CBl = (E) e (C) • (F) em face de a emissio e ~oloca,;lo "'b exam.,er d~stin•da •o &iro da divido 
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O SR. PRESIDEI'iTE (Lomonto J~niorl- O pare.:or 
da Comis5õlo de F.~o:onomia c:onc:lui pela aprc!ientaçio do 
PrnjehJ de Re~oluçl:o n' 125. de 1983, que autoriza o Go
verno dn Estado de Suntu Catarinll a eiL-var em Cri 
4. 711 1.27ft.2S6,08 o montante de sua dr vida eonsolidrada. 

Concedu a palavra ao nobre Senador ('arlos Ch1arclli, 
para proferir o paro.:t·r da Comis~ de Con1ti1uição e 
Justi.;u. 

O SR. CARLOS CHIARELU (PDS- RS. Para pro
reri! parecer.)- Sr. Pmiidcnte. Srs. Senadores: 

O pre»Cntc Projeto de Ruolu~:ilo, da Comiuio de 
f:O)nomia. do Senado Federal, como conc:lusio de seu 
J)llr«er sobre a Men58gem n' 22:!/8.3, do Senhor Presi
dente da República, autoril:a o Governo de Sunta Cata
rina a emil:ir 1.127 .OS2 Obrip"'ões do TCiliOuro do Estado 
do Santa Catarina- Tipo Roajuotivcl, ORTC, conaido
rodo o VKior nominal da Titula do CrS 4.224.54, viaento 
em julho de 191U, destinado a complemenlllÇio do Oiro 
de 1ua divida con10fidada interna íntralimite mobiliirio, 
venclvel durante o pre5ente excrcfcio. 

O Reaimento Interno estabelece, no art. 41S, letra •· 
que, por propo1ta do Pre!liidente da RepdbliCII, cabe ao 
Senado Federal ''lixar limites globais para o montante 
de divida L"'nsolidada dos Estado11. e Munic:lpiOI (Consti
tuiçilo, an. 4.:!, \'1)"', e. no an. 415 "que tal mattriaaerl 
objeto de Resoluçilo do Senado, com tramitação própria 
ao5 prujet(1A de~t!la natureza. 

De fa\u, a C nns\itui,;l.o Federal. em seu an. 42, i\em 
VI, pre11creve c:umo ('('mpetencia privativa do Senado 
"lixar, por proposta do Presidente da Repllblica e por 
resolu!iàO, limites globais para o montante de divida wn
M~Iidada du!l Estados r dos Munic.ipiw: .•. ". 

O Poder Exetutivo, como jA 1alirnt.ado, torhou 8 lni
ciati\·a con5titucional de propor 8 alteraçlo dos limites 
du Resoluçilo n• 62 de 1975, modificada pela de n• 9J, de 
lll7t., ambas do Senado ~edcral. 

A Comi~tWio de f.L"Onomia da Cllli&, apreciando a ma
teria, nu ãmbilo dr sua r:ompetbcia regimental, apresen
tou e aprowu o presente projeto de reaoluçlo, que ora t 
submetido ao e~~;tudo dC5te óralu tá:niL"D. 

Trato-se, t."'RIO !le vC, de proposiçiu elaborada II:On· 
soan\e ali pn:scrições legai5 e regimentais aplicáveis A es
pécie, me~ndo, por isso, o nosso encaminhamento ra
\"Orah·el. no que tange ao11 aspa..1os de constitucionalida· 
de, juridic:-idade e ticnica legi5lativa. 

O SR. PRESIDDITE (Lomaoto Jlioiorl- O pa.....,. 
da Comisslo de Constituiçio e Justiça conclui pela con&
liluC"ionalidade e juridicidade do projeto. 

Completada a instruçio da malf:ria, pas&a« A. 1ua 
fproo.iaçlo. 

Discussio, em turno 6nico, do Projeto de Reso
luçlo n• 12!', de J98l, que autoriza o Governo do 
E.sladu de Santa Catarina a elevar em CrS 
4.761.276.256,08 (quatruc:on101 bilhacs, sct..,.n!Oio 
scssenla e um milhões, duzentw e setenta e seis mil, 
du.tentLls e cinqUenta e seis aureiros e oito ..:cnta
vo5) o montante: de sua divida con101idada interna. 

Em discusdo o projelo. (Pau!i.a.) 
Nio huvendo quem queirá discuti-lo, declaro-a enc:cr

rada. 

L:m \"Uiação. 
Os Sn. Senad!Jres que ~ aprovam permanec;a&m lenta

dos. (Pausa.) 
Apruvadl."l. 
O projeto v11i à ("omiSBAo de: Rcdaçlo. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Lomanto Júniorl- Sobro a mo
la, redaçilo tinul 'lUC vai ser lida pelo Sr. lt..Secretãno. 

l':: Ud;a a sepuinte 
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PARECER N• 1.11115, H 1!113 
DoC-IolioaRIIIoclo 

ReUclo IMI .. ,....,_*~-'-cio .,IZS, a 
1911.1. 

Relator: Senador J-' U. 

A <."omissão apre5cnta a redaçiu final do Projeto de: 
Rnolul,iàu n• 12S. de 1983, que autoriza o Governo do 
Estado de Sanla Catarina a ele"·ar em CrS 
4. 761.276.2!'6.08 (quatro bilhões, selecenrn.c e ICQenta e 
um milhões. duzenlus c: setenta e aeis mil, duzentos e cin
qUenta c: seis ~ru.t:ciros e oitu c:entuvus) o muntanle de 
sua dl\"ida consl)lidllde interna. 

Sala da5 Comiwoltes. lO de novembro de 1983. -AI
- SIIYo, Presidente- Joot Uoo, Relator -1!111-
Donl. 

ANEXO AO PARECER N• 1.095, DE 1983 

lhdoclo llul .. ......., * Rooolaclo ., IZS. ··-
filiO ...... !loudo f ...... -· --

Hut..U.- VI, .. C-lldclo, ••---
P-,,.-po..POio 

RESOLt:tXO S• , D~ 1!113 -.c-no .. lo!Ho .. S.oloC-oo 
...... - Cd 4.'761.Z76.Z56,11 ( ....... IIII .......... -·-·-·UIIIIo,-·-·· .... .u.--·· ..................... .... 
--~·-·- ........... ...... 

O Scmtdo ~edernl raolve: 

An. l• f! o G\lovernu du ~1\ado de Santa Catarina 
autc,riZddCJ a elevar. temporariamente, o parimelro fixa· 
da rolo ilcm III da urt. 2• da Rc:wluçlo n• 62. de 28 do 
outubtl)de 197S. aiLeradu pela de nv93,dc li de outubro 
dc.l976.ambasduSL-nlddo Federal, de modo u. permitir o 
repi!i.tro de uma emissão de 1.127.052 Obri~B~õÕCii do Te
souro do Estudo de San la Catarina - Tipo Rcajustbel 
- ORT<", equivalentes a CrS 4.761.276.:ZS6,011tquatro 
bilhõel. se.~lL'IS e SIICsse:nta e um milhões. duzentos e 
Kt.en\u e seis mil. du1.ento5 e cinqUenta e sei1 cru1.eiros e 
Oito centavoal), conaiderado u \"dlor nominal do lilulo de 
Cri 4 . .:!24.59 (quatro mil. du7.c:RI.05 e vinte e quatrl."l cru· 
.t:eirm, o cinqUenta e nove centavo5). vigente em ju
nho/83, datinada 1 complementaçio do &iro de 5UI 
divida consolidada interna inlralimite mobilillria, vend .. 
vd durante o presente exerclcio, obedecidas as condiçõe& 
admitida.'i pelo Bant.u CL'11ttill do Brasil no tc!lopCL'liv~ 
pru~o.-a"'-"'· 

.o\rt. 2• E5tB Reso1uçilo en1ra em vigor na dala de: 
sua publi.:ado. 

osa. PRESIDENTE tl.omantoJúnior)- Achando· 
se: em regime de url~ncia a rroposiçlo cuja redacào final 
8C"uh::1 de ser lida. deve 5er Cl!lta submetido imcdiatumcntc 
11 aprtC"iado do Plcn.irio. 

Em d*:ussão a tcdacio limu. tPama.) 
Não h=IVendo quem peça a palavra, encerro a diiCUII

.do. 
Em vota'"ilo. 
Os Sr'i. Senadores que attravam a redaçãa final, quei

ram permanecer !lentadC"I5. (Paula.} Aprovada. 
A mali:riu vai à rn1mulp:aç.!o. 

O SR. PRESIDENTE !Lomonto J~niorl -A Pre.i· 
di:nciu convoca scs!i.1hl conjunta do Congreao N acinnal 
a rcalitltr-sc:, hoje, l11 li hora5, no plenirio da Câmara 
. do5 De:rutudm.. dc=!ilinada à prumui~JaçH.o solene da 
"Emenda Conlililucional, oriunda das propostas de 
F.mendil à C"on5tltuu:ào n•s 22. 23, 28. 39 e 40. de 1983. 
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A se11silo ordin:íria a realililr-!ie lls 14:JO horas serã 
destinada. em carliter C5('C:Cial. u homenagear Adolfo 
Bl~lch. de a~ordo C'om deliheraçãn anterior da Plenâriu. 
uo ••rr•lvur tn(Uerimentl' de autl'riu dl' Senadnr Odu~.·ir 
Sl'u~ e nutras Sr5. Sem1dores.. 

O SR. PRESIDENTE ll.omanto J~nior)- I'Siã cn
a:rradu o sessão. 

r 1-Piflnla-.lr a .,r.udo bs l hdfll!f ~ J."i mi'"''''·~ dt1 dia 
lmrdiuw.l 

DISC"L'RSO PRONL1.\'C'UDO P/;.'1.0 SR. 
JOÃO C'AI.MO.\' NA SESS.40 DE 19-IJ.IIJ t: 
(ll'E. f:.V1"REGI!E À REVISÃO /JO ORADOR. 
St'RIA PL'BLIC'.WO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOlO CAL'\tON (PDS- CE. Para diocutir.) 
- Sr. Pn:!iidente, Srs. Senadotc!i: 

~c:Jilil sa.5ill' o Senado Federal vai aprovar a aut"ri
zadu rara que n l!slado du Esplrito Santu contrate: um 
emprb\imtl e" terno nll "alur de ll milhões e 600 mi1 
dólam. 

1-:ISil prtnridC:nciu C: imperativa porque O Ülado do 
l!!lipirito Santo está ne,:essitanda dc:Siie linun~:iamento 
L."Ont u muior ,urgência. En\re as vliriu finalidades a que 
se: destina u emprf:slimo. ora submetido ilaprc:cdaçihl do 
Senado. cu dHtacaria duas: a construç;\o de: um .. ntrada 
cntre Silo Roque e Cnlatim.s e enlre Calatina e Marilãn
dia .. -\s oulras obras a: re~tem de ex.uaurdinâ.ria im
portãnciu. mas em relação a estes dois itens do projeto, 
ora :~.ub dprecia!fil.U do Senildo Federal. u nobre Presiden
\c Moac)r llalla c ~te Senador que ""05 fala, tC:m um in· 
tere!<>~ C!IJ)e!:iill, inclusive (hlr morivLl de urdem .senlimcn· 
\ul.jã que es~s.duasc~~;trada~t \"iiu beneficiar o nos!i.n mu
nicípio natal, u Municípi~ de Culatina. 
~umu hora en1 1.1ue o Brasil enfrenta lil11 1raves difi~ 

cuMude11, inclusive em rclaç;'hl à divida externa, nós te· 
m~J!I o praa:r de puder colaborar L"Om o Gu\-ernu do 
Eltpirito Sanlo, hoje 1ob o I"C.IIpnnsahilidõlde de um lider 
du PMDB, Gerson C".amal:.l, o que mmtra, em úlrima 
anúli,.e. 1.1uc ,,,dl,;: nós e11amo5 irmanado~~; no mesmo a.
f''"'' e~:umi:niL"o e suprapartidãri,,, para dar uma aMoi~t· 
tCnciil uo nouu l:!stad,,, que atraveRSa uma (a5C de crise. 

Purtan1o, ao encaminhar a \"Uta~i.u, desejo des\acar a 
boa \Onlude c: o c:spirill' de ~olaboraçio que marcaram 
toda a tramita!i.!io deste pl"\)jeto, que há de merecer o 
apoio do Scn.:ad.,. Federod, ~ra sessio. 

Era o que tinha a di.ter. Sr. Presidente:. (Muita bem~) 

/JISCL'RSO PRONUNCIADO I'EI.O SR. 
HUMBERTO l.l'CF.NA NA SF.SSilO DE29-I/-IIJ 
E QLIE. ENTREGl!/:: À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA I'L'BLICADO I'OSTF.RIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCL'IIAtPMDB- PB. Como 
Udcr, pronuncia o seguinte di!ICurso.)- Sr. Presidente. 
Sn. Senadores: 

Soh a mais in\ensa emod.o. a1sis\l ontem em Macci6. 
cm companhia dOi Senadores Fernando llmriquc Car· 
dolo e Severo Gomc:!i., representando a nosn Bancada 
no Senuda. c de: dezcna!rl de Deputados Federais c: ESIII· 

duais. ao xpul\a~m.-nta deo!.se imenso br85ilei.ru q~ fui 
Teotónio Vilela. 

CinqUenta mil J'CIIIIU3ll 5eguramente acompanhuram o 
esquife dn nosso ex-Colega, a cuju memória ontem o Se
nado Fc:derul pre~slou a lilla primeira homenagem, que, 
ser6 amplillda numa selililo tonjunta do C"ongrc:Do Sa
cinnul. que "·ou requerer l MHa oom os demai5 LldL-re&. 
pura !iC'r reali1ado oportunamente. 
~ln prec.iso dele r-me neste instante. no que r,,j Teotõ

ni\l Vilela. no que: ele reprcscntou de pre~taçl.o de a· 
viços ia Piitria c. M"!hrclud~l, à cau=iil doa Direitos da Pe!i
sua Hum:1na. da liberdade e da democracia . 

o "Menestrcl de Ahlg:oas··- rara lembrar a mdsica 
de Mihun SruocimL-nto- ahalou a alma nocional. Ou-
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rantc: meses. com as suu andança1 de peregrino p.-lu 
BraAil arara. tirou do mais prorundo do seu ser as &UB5 

dltimas energia• para a elaboraç.ilo do .. Projeto Emer
,t:nc:ia ... em que SUJL"I'ia suluçilo pa.ra u quatro dividas 
rundamentail do Brasil; 11 divida a terna. a divida inter
na. a divida IOCial e a divida polflic:a. 

Sr. Presidente. Srs. Senadora. se ontem diante da se
pulturu de Teotõnio Vilela. que recehia naquele in•tantc 
u homenapns de todo o Brasil. porque nio havia um 
Estado que ali nãoativesiC representado,ICja por pollti
cos, ~~eja por lideres de outros selore5 10c:iais 1e ontem eu 
liVC:Siie pi'ORURC:i&dO alguma palavra. O que Rio faz. pOI'

QUC: deiu.moa que o 110110 Prelidente Uly~~e~ Guimarles 
fodasiC por todoo n6o do PMDB, teria, .. m d!lvida, ali 
repetido, o diM."Uno de Pinheiro Chasu diante do corpo 
inRpulto de JOio Pessoa: ""Este homem deveria ser cn
lerrado de p&. De p6. como JCmpre viveu. Com o eo
rac;i.o acima do at6mago e a cabeça adma do coraçlo'". 

Para terminu. diria como o juiz Cunha Melo, tambem 
sobre Joio Peuoa: ..,.eot6nio Vilela. vivo nio te vence
ram. Morto, nlo te venceria!'' 

Ollr • .u.,üa.-- Permite-me V. &•um aparte? 

O U. HUMIIEIITO LUCE."'A - Ouço V. Ex• 

o Sr • .ua,ü a-- Na ICBsiO de ...... da-feira, 
ausente que eslava da liderança. no PlenArio desta C•a 
o meu Partido jA 1e woc:iou •s ••neles manirestaç(les de 
pesar da Naçio brlllileira pelo falocimcnto do inolvidA
w=l Senador Teot6nlo Vilela. Hoje que V. Ex• raz um re
aillro sincero. eloqUente. das cerimônias de sepultamen
to da;5e pande alasoano. e•prc110 que o pesar do meu 
Panido nlo t menor. Na anlip ARENA. da qualae ori
(ãnau o PDS. militou por muitos anos o Senador Tcot6-
nio Vilela. O fato de haver diM:repado deste Plll'l.ido, pas
sando a intesrar o partido de V. E••· nlo diminuiu o 
apreço com que sempre roi tido nesta Casa por todos os 
5CUR Para. Perde AIIISoas. perde o Partido de V. E••. 
perde o Brasil um filho Dustre. de 10rte que o registro 
qut V. E~~o• faz hoje nellla Casa ~ tamb~m o registro de 
lado o Senado Federal. 

O SR. HVMBEIITO LUCENA- Muito arato a V. 
F.x•. nobrt Llder AlayRio Chavc:s. cujas considerações 
rrestigiam este pronunciamento, ao enaltecer a mem6ria 
do grande br111ileira Teolünio Vilela. 

Sem dCavida alguma. &e l0da1 a1 n011as instituiçõe5 
politicas sofreram com a perda irreparâvel de Teotõnio 
Vilelu. o Senado. entre ehu.. talvu seja a mail atingida. 
p....-que- camo.se dizia ontem nas manchetes dos jor
nais e nas cmi!ll50ra5 de rádio e teh."Vislo ... Teotônio ViiL"
Ia era o Senador do Brasil. 

Sr. Pm;idenle. Srs. Senadores. ne~te momenlo em que 
relembro a notivel p:nonalidade de homem pCablioo qut 
roi Teott\niu Vilela wn aiValeiro andante pelo Brusil afo
ra. em defL-sa dos ideai5 democrAiicoa. nio poderia 
pre5tar-lhe maior homenagem do que a de trazer ao co
nhecimeruo do Senudo o Manifesto que hi poucos dias 
oo; Governadare~ da Oposic(io lançaram em São Paulo. 
em ravor do rcstabdecimenta das elci~i5es diretas para 
Pre!iidCncia da RepL1:hlica.. 

Ei-lo. na sua lntqra: 

"A NACÃO TEM O DIREITO 
DE SER OUVIDA" 

.. A eleição direla do Presidenle da Rep6blica ~ o 
caminho para a superaçlo da noua criae econõmi
ca. polftica e social. 

1:. a possibilidade de novoa rumo• para a econo
mia braaileira, com a reaDrmaçlo de nossa aober• 
nia e o primado do mercado interno. 

1:. a oportunidade de mudança que aubstituiri u 
decis6es centralizadas pela consulta democritica 
aos grandes ICiores da 10ciedade. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scc;ào li) 

1: B forma de auegurar B mn0ança da cidadania 
naquele."i que do rc5ponsâveis pela conduçlo de seu 
deilino. 

E: a melhor alternativa para os l:stadOB e os mu· 
nidpim. que pra:i1am ter sua autonomia fortalecida 
em bcneRcio da populaçio o do PIIIL 

1: o alento de qut necessitam os que viwm de 18· 
lirio e as empresas. 
~ a esperança para a juventude. 
~ a arando opçio pKtrl6tlca para o Governo Fe

deral que. acima de lnteres~e~~ de arupoa c ambiçaa 
pessoais. poderA a•surar ao Par. o inltrumento 
democrAtico capaz de permitir que a própria Naçlo 
fi1e os rumos de sua hiatbria. 

A cloiçlo direta do Presidente da Rep6blica 6 
uma reivindicaçlo da conlcihcia nacional. A imen
sa maioria dos brasileiros a reclama. 

A Naçlo tem o direito de •r ouvida." 

Aainam o manire~~:o 01 Governadores Franco Mon
toro. de Slo Paulo; Leonel Brizola, do Rio de Janeiro; 
Tancredo Neva. de Minas Cieraia: Oerson Camata. do 
Eoplrlto Santo; Wilaon Martina, de Mato Grosso do Sul; 
lris RCICndC. de Goiêl; Joo6 Richa. do ParanA; Jadcr 
BKrbalho, do ParA: Gilberto M•trinho, do Amazonas e 
Nabor J6nior, do Acre, todoa eleitoo pelos Panidoo de 
Opoaiçilo ••• eleiçMa de 15 de novembro de 1981 

Ora. Sr. PreAidente, Sn. Senadora. a mim me parece 
que. neste inalante. evidentemente. cresce. em toda a 
Naçio, a campanha pelo reatabclocimcnto das eleiçilco 
diretu. que. antes. era um mero 10nbo, Iii vez um tanto 
romãntico ao PMDB. Dei .a leU programa, e, por que 
nllo dizé-lo, da maioria eomapdora de todos .. braoilei· 
rosque. numa pesquisa dé apinilo pllblica responderam. 
num percentual de lN, que eram ravorAveis ao proce110 
de acolha popular do Chefe da Naçlo. 
Al~m dCMC manifesto. ouU'Os fatal a( estio. AI recen

tes clcclaraçilco do pr6prio Presidente Joio Fisuoiredo, 
na Arrica. manircstando a aua tendinc:ia pe110al pelo ra
tabelecimento du eleiç&es diretas e revelando que o PDS 
era contrArio a cua reforma constitucional. se bem que. 
como ji diue aqui nate plenArio, o propama do Partido 
DemocrAtico Social clese como um dos ICUS postuladoa 
rundamentail .. eleiçõea diretas em todos os nfveis. 
como de resto fazem os programas dt todos 01 demais 
panidos registrados na Jwniça Eleitoral brasileira. 

A l&n dis5o, a imprenSB nos d.t. noticia de que na C l
mura dos Deputados começa a surgir. dentro da Banca
da do próprio PDS. um s;rupo atuanle de dezenas de par
lamentares que jA estio-se movimentando no sentido de 
aderirem a essu mobilização nal!ional pela restauraçlo 
do voto popular na escolha do futuro Pre1idente da Re
pílblica. na sucessio do Pmidente Joio f'igueiredo. re
pondo. auim, uma tradiçio republicana no Brasil que 
n6s nl.o podemos desconhecer. 

O Sr.MarloW11'6- Permite-me V. Ex• um apartll"' 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honrL 

O Sr. Mttrllo IIUor6 - V. Ex• f•lou em trKdiçio re
publicana. e eu estou querendo chamar a atençl.u do 
eminente Llder para uma declaraçlo de uma das maiores 
autortd:adu que temoa aqui na Casa que ~ o Senador 
Luiz Viana. ni.o 116 como historiador que 6. pesqui1ador, 
em~rito da Academina Brasileira de Letras. ennm. um 
dos colcaas que mai1 ilustram o Parlamento br•ilciro. S. 
Ex•, em dl:daraç6es l imprensa, informa extamente o 
contrArio, que nlo 6 da tradiçlo republicana os pleitos 
diretos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - A nlio Hr no1 

perlod01 de mise. 

O Sr. Mur1lo Badanl - Nlo, nio 6 da tradiçio re
publicana ... estou 1endo. tanto quanto poafvel, fiel ao 
que li nos jornai5, como dedaraçio do Senador Lulz 
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Viana. E apenas estamo1discutindo em tese. porque, evi
dentemente. V. Ex• aDrmou bc:m. faz parte do prosrama 
do PDS L"Omo um dos postulado• bi.sicos a elei.çlo di re
ta. Asura. o que estou contestando 6 esta tradiçl.o re
publicana que niO Clti ajustada BOI fat01 hist6ricos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Neste ponto nlo 
concordo com o Senador Luiz Viana. Se nós nos voltar
mOI para a Hiat6ria do Brasil, antC!I de lO. ao que me 
consta, m•mo ~em o voto secreto. todos 01 pleitos presi
denciail roram feitos pelo voto direto. E, depoia de 30. 
n6s tivemos, a aceção de 34, ap61 a Revolução. quando 
o Congresso eleaeu indiretamente o Presidente Ciet61io 
V&I"JIU, e a fase do Estado Novo e o p6s-64. 

Portanto, como excedi o das fues de autoritarismo. de 
anormalidade, o que se encontra. dentro da hist6ria polf
tica. brasileira. ~. aem d6vida alguma, a tradiçlo republi
cana da eleiçl.o direta. 

O Sr. M..a.....,.- V. J!xO me permitiria outro 
aparte, se nlo sou Impertinente? 

O SR. HUMIEIITO LUCENA ...: Pois nio. 

O !Ir, M.U. llldar6- V. &• poderia me apontar 
cinco paf111 duenvolvidoa •.. 

O SR. HUMID.TO LUCENA- V. E•• jA cllli mu
. dando de assunto. EstA 11.indo da nossa tradiçlo republi

cana para ~e~uir o Dh·eto Constitucional Comparado. 
1110 t outra hist6ria. 

O Sr. Mtdo lodn- Se V. Ex• nlo admite a per
gunta, deiu.rei de (azi-IL 

O II1L HUMIIEIITO WCENA- Eu admito. Apco 
nu me rejubilo porque vejo que V. &• nio teve arau
mentos para auatentar o ponto de vista do Senador Luiz 
Viana. 

O Sr. Mdo lldor6- Nlo, ao contrArio. ~que nlo 
quero tomar o tempo de V. EK'. e certamente, na medida 
em que tendo sido cilada.. estou certo de que o Senador 
Luiz Viana virA • c:olaçlo. a qualquer momento. Mas. 6 
cntamente o contrArio. 

O SR. HliMBERTO WCENA - V. Ea• trqa os fa
tal para comprovar o que diz. 

O Sr.M.aoB.unt- Certamente vam01 faz~:r isso. 

O SR, HUMBERTO LUCE.'IIA- e uma pena que V. 
E'' !ICja de~favorAvel li eleiçl.o direta. 

O Sr. MarDoladan1- Ao mntririo. ~ ao contrArio. 
Ex•. nós !K'mOR completamente B ravor. totalmetne Ira-
v..-. 

O SR. HUMiERTO LUCENA - Avalie oc foooc 
contrArio ... 

O Sr. M1tlllo ..__ Apcnu, como n6ocomparece
mos b pracas pCiblicas em I' de novembro para pedir 
apoio para eleiçl.o doa amadores e deputados. com a 
explicita manifestaçJ.o de que eativamo5 buscando aque
le apoio para obtermos maioria no Col~gio Eleitoral. 
nlo hA por que interrompermos o cuno deste proce~~o. 
o que certamente acontecerA tio loso seja ultrap1111ada a 
rue da atual sucessi.o presidencial. Nlo tenho ddvida 
nenhuma quanto a isao. 

OU. HUMIIEilTO LUCINA -Nobre Senador 
Murilo Badar6. eaae acu 61timo aqumento nlo reaiste 
tmnb6m ao reoullado de uma -uioa de opinlio polbli
ca que roi divulpda amplamente pela impren18. 

Ollr.M..U.IIodani-A -ui•• foi feita em 15 de 
novembro. 
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O SR. HUMBERTO WCENA - Nlo, hA poucos 
dia1, empresas e~pecializadas ... 

O Sr. M•rlo Wu6- V. Ex• me pennite mais um 
pequeno aparte? F.stamos inteiramente de acordo com V. 
Ex• 

O SR. HUMBERTO WCENA - ... - eopere um 
momento. Scnudor Murilo &daró ... - empresa,; e&PL ... 
~iali111das fizeram uma ron5Uita au1 eleitores sobre 11e ao 
votarem no dia IS de Ol)vembm o fi,t:cram certos d.: que 
estavum c:Jes:rndo deleglll 01 para acolher o futuro Presi
dente da RerlibliL"tt., e a resposta foi negativ11. 

O Sr. M ... o ..... - Niio, E<•.- ..... ! 

O SR. HUMBERTO LliCENA - Mai• de 70% dos 
a,nsultudo1 resf'Onderam llo. Ponanlo. o que diz V. 
Ex• nilo tem a menor pmwdencia. 

O Sr. Marllo ..._.-V. Ex• me permite mais um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Com prazer. 

O Sr. M..ao ·--A pesquisa mais importanle 
que foi Feita no Pais foi a de IS de novembro. quando 
compareceram mais de 54 milhões de bruilciros. um dos 
muiorcs eleitorados de todo o mundo. E cua paquila 
OUlOrJou aa PDS maioria no Col6a;io Eleitoral. 

O SI. HtJMBERTO LUCENA • Mas .,.a POIICIUisa, 
hã rouco realizada. roi juslamente 10bre o pleito de IS 
de: novembro e 01 que roram consultados dissa-am que 
ntio &&hiam q\Lt 01. parlament1ra. eleitos iriam t:M:olber o 
Pre~denle da Rep6blica. 

O Sr. M.Uo Wu6- V. Ex• me permite mais uma 
inlervençilo'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois nio. 

O Sr. M..to Badud -Os virio5 mrrelifion.flrio5 de 
V. F.x•. em enlreviRtB!I. pronunciamentos e discurso•. de
ram enra.se apeei ai u o;. ta "ircunllincia, de que era pred-
50 votar na Opnsido. n1.1 PM DB, para obter a maioria 
no {"uli:~Jiu r:.Jeitoral. 

O SR. HL'MBERTO LUCENA - Se houve isso, 
nobn: Senador M urilo Badarb ... 

O Sr. Mlllllo _.- F. iuo houve orlll ot 01111. 

O SR. HUMBERTO WCENA- Enllo, foi aiJum 
pc:emedehista que nil.o eldava muito dentro do proarama 
do Partido. A campanha do PM DR em todo o Brasil foi 
czntrada no 1eu pqrama. e. no que lange i quatilu 
eleitoral. rundamentalmente no restabelecimento das 
eleicõcs diretu em todos 01 nfveis a partir da Praidisru:ia 
da Rep6hlica. 

Volto um pouco atrã&, para dircr a V. Ex•. ji. que me 
rc, u pc:I'JLinla sobre Direito Constitud.onal Cumparado 
neSia matt:ria. que. pelo menos em termos de trudiç!lo ua 
Amí:rica Latina. 05 pleitos llio diretoll. 

O •· Mullo Badn- Só na Venezuela. Na Araenti· 
na, J'Or excmplu, t indireto. (Cru1.am-sc apartes) Osjnr
nai5 de hoje dão conta de que ontem o col61io eleitoral te 
reuniu para esc:olher o Pre!iidente Argentino. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. F.x•aceila sub .. 
c:rever uma propoitu de emenda conatitucioal inltituindo 
no Brasil o sistema da Argentina? 

O Sr. M•lla Blllln1- E1t& au:rito e estfl noajomais 
de hoje. F.x• 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. J::x• accila o 
proc:eASU Arsentinn? V. F.x• di.t que nlo roi direto ... 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se,;ão 11) 

O •· M_.o lldar6- Estamos inteiramente ao lado 
du• di retas, Ex• V. Ex•e~otil querendo discutir um IIIRunto 
que nlo ~ este. 

O SR. PRI!SIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
cotmpotinba.) -"obre Llder Humberto Lucena, o aeu 
tempo estA encerrado hã cinc:t" minutos. 

O SR. HL'MBERTO LUCENA • Sempre houve 
elcido din.'lu na Am~riea Lu tina. no Chile. no Equador, 
na Venezuela, nu Urquai. nu Arpntina. em todos esses 
pai1i~. Onde nl,, há elei~u di reta, nn5 paiRe~ de sistema 
pnrlnmcntarista e. assim mesmo, ainda trmoR elriç&s 
parlamentarismo rranch que. inclusive. ati. sendo at~ 
objeto de estudo para efeito de implantação no Brasil, 
ponto de vista aliii.spatrocinado por liJUrHS exponenc.iais 
do Partido de V. l:t•. entre 1100 quaiR destaco o Sl.:nador 
Jorge B,,nhauscn. que E-u relator da mattria n.i. Comis
Rilo Mistn e que j6 apresentou o seu parecer. c:om substi
tutivo incluindo as eleiç&s dircta.s, no casn dt l'er adO\a
dn n emendo parlamentarista nu Bral'il. 

O Sr. M..Oo ..._.- Permite V. Ex• mais uma in· 
lcrvenção? 

O SR, HUMBERTO LUCL'IIA- Com muila honra. 

O Sr. M-....... -Com o meu pcdidu de descul-
pas ..• 

O SR. HUMBERTO WCENA- ~ oempre um pra
zer debater com V. Ex• 

O Ir. M.Uo ........ - .•. por e5tar tio intensamentr 
aparteando V, Ex•, e privando a Casa de ouvir a sua 
!lemprc lúc::idu e fac:undiosa palavra. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- E!llamos aqui para 
di5C'utir. nobre Senador. 

O Sr. Mllllla ...... - Muitu obri(lado. Faço uma 
amtraprova c:om V. Ex• Por que V. Ex• nlo coloca a 
Bancada do !ICU partido para votnr a emenda da1 deiçôa. 
dirctas nas. Capitail'? 

O Sr. J'Dii Fnplll- 1:: vai .:alocar! 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. J::x• apóia a 
emenda Mauro Benevidc:!l'! 

• O Sr. Mda....,.- A emend11 Armando Pinheiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nlo, Mauro Bcno
vides! 

O Sr. M- lodal6- Que i: uma f6rmula melhora
da da emenda Mauro Bencvida. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eslou JIOI"JUnlan
dn se V. Ex• aceita a emenda Mauro Bcnevides, queres
tabelece aR eleiçiia; direlas em toda1 as capilai11. sem ne
nhum circunlúquio? (0 Sr. Pmidentc raz IIO:U acampai
nha.) 

O Sr. Mlc. Cllltnl - Go!ltaria de ter a honra de 
aparlear o nobre LfdC'r. 

O Sr. M .. o ..... - Vamos votar a emenda Ar· 
mundo Pinheiro, que i: mais ampla e mai!l apurada. 

O SR. HL'MBERTO LUCENA- A mim me pare.:e, 
indu5ivc. injurfdica. V. Ex• ~um bacharel em Direilo ... 

O Sr. M1rle War6- Ao c:ontrãrio! 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... doo maio c:ullo1, 
dos mai5 atuantes da Cumi51ilo de Jwttiça. Uma propm
ta de emenda que delcp lu. Assemhl~ias Lq,islativas di· 
rcito eleitoral nllio me para:e ... 
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O Sr. M•llo Bodor6- Nlo e deJepçid de Oireilo 
I: lei &oral, data vi:nia. 

O SR. HUMBERID LUCENA- ~ uma delqaçiio. 

O Sr. Jllll Fntplll - Pmnile V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCE.'IIA - De aoordo c:om a 
Cun5tituido Bra,;ileira. quem esti incumbido de def"inir 
n direito clcitural ta li'niio. Portanto niio h6 comu ~~:ei
tarmos do punto de vilita jurídico, essa proposta. 

O Sr. M .. o lodal6- Dota-·· Ex• 

O SR. HL'MBERTO LUCENA- A(IOra, •e V. Ex .. 
qui5erem prc."Sti(liar a emenda Mauro Benevide.c, que ta 
primeiro, porque a outra estã anexada, convido V. Ex• 
amotnhii. a do1r o seu \'OIO ravorõlvel, na 5CASào de 10 ho
raoo da manha, no Cons:resoou ~ac:iunal. 

0Sr.M.OOBdar6-ScV.t:x•pude~~etamhl:mnos 
qiudar com Rua autoridade pnlftica. orientar alsumas 
Bancudil5 C5taduuis do 5CU Partido a permitir que raçaa 
mnt~ rleiçi1es direta5 nat~ estãnc:ia.•. porque IA cm Minas. 
por n.emplo, a bancada do PM DB resiste bravamente à 
vutaçio de um projeto que raz elcif,"ÕCII nu at.inc:ias hi
drominerai!l. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Se exisle, merece a 
minha cenaura, nobre Senltdor .•. 

O Sr. M .. ..__ Exatama11e. Queria obler essa 
c.-cnsura que t exatamente iJual A. n01sa. 

O SR. HUMBERTO LJiCENA- Fi<o rigorosumen
te dentro do proarama dn meu partido, que alifl1 tu 
mnmo, neAte pilrtic:ular. do de V. Ex• 

O Sr. M.UO Badan1- E5tamos inteiramente de ac:or
du, c:tlm relud.n 11 ililo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eotamos e muho 
di5tantC!I. purque V. E~•. embora dizendo que I: a ravor 
dou;. elei~'\es diretas. arrcsenta ar(lumc:ntos contrArias ê. 
mes.mu. 

O Sr. M ... lllldlrd - Ao contrArio, Ex• 

O Sr. MIIIIO Clllnd- Permile V, f.x• um ap•rtc:? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois nloo, ouço V. 
Ex• 

O Sr. Mata. Clllnl- Meu caro Senador Jlumberlo 
Lucena, em realidade, estamm diante de duas táticas 
pela di:~~puta do poder nacional. Annal de conta5 os par
lidos atia af, para conquistara poder. A tAtica escolhi
da pelo PMDB e peloo partidoo de Opoaiçlo ~a Iram 
d1111 eleiç&"l direta!l.já que em I~ de novembro ck 19H2,o 
PM DB conquistou uma Jr&nde parcela do poder nac:io
notl atrB\'~1 de importantes s:cwernos ataduais. Mu, nlo 
Aatis(eitos- ~i: natural - dncju cm nova tentativa, .. 
nhar o poder central. a Presiãenc:ia da Rep6bliea ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quer dizer que V. 
Ex• ji nos antecipa a vitória. 

O Sr. Mlllo• Cldlrol - ~ a tAtioa do PM 08 com a 
preten1illo de conquistar o poder. A tAtica do PDS, do 
partidt' que sustenta n Oovemo. que lamhi:m teve uma 
expm;siva vitória em I~ de novemhro,de 1982, e atravh 
da maioria que dettm no Colt(lio F.leitoral. C manter a 
reprn do jos:o estabelecida a IS de novembro de 1982, 
i!lll' ~partir para 11 eleições indireta5., cumprincLJ indu
sive aquilo que e1tA previslo no pmsrama do partido, 
porque eleido di reta i: o objetivo. aJora para alc:ançâ-lo 
evidentemente o Pafs ainda não estA suficientemente prc
p:~rado. como bem rec:onhec:c a Opo'liçilo. porque para 
chqwnnOR b deiçôes diretas. hã nec:e11idade de K razcr a 
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rdonna da Constituido. e todos nós consideramos ser 
aquela grande c."Oicha de rct.alhos, com a Con1tituiçio re
novada e modernizada, entilo reuliza.rcmos o pleito dire
to jA com a Naçlo oraanizada. soh todofl os aspeçtos: 
polltioo e econ6micu. P(l'tanlo e1tamos diante de duas 
tãlicas. e me parece. com muito mais coeri:ncia, a defen
dido pelo PDS. 

O SR. HVMBERTO LUCENA - Vqa V. Ex• a in
justiça que V. Ex• pratica com a Naçilo bra!lileira. ao di
ter que o Brasil nio est6 preparado para deíçlo di reta. 
Ora. nobre Senador. em termos de crise ec:onómica a Ar· 
pntinu estA muito além de n65. A inOaçlu de lâ 6 de 
JOOq:, a nos5a ainda csti na aasa das lDf:m: no entanto. a 
Argentino fez u deiçltcs. 

O SR. PRI!SIDENTE (Moa<yr Dalla) - Peço aos 
Srs. Senadores que nio mais aparteiem, porque o tempo 
estA e111otado. 

O SR. Ht,"MBUTO LUCENA - S6 concederei um 
61timo aparte ao nobre Senador José Frqelli. 

O Sr. Jaoi Fripul- A Emenda Armando Pinheiro 6 
um solpe haiao, porque se a provada o que vai acontecer 
6 0 scauinte: por principio, todas as Assemb16ias do 
PMDB aprovarão a cleiçlo nas capitail c todas as A&
~emb~ias do PDS não por principio. mal por vicio. por 
que o uso do cachimbo faz a boca fiCar torta acnhuma 
delas aprovari as elciç6cs nas respectivas capitais. ~ um 
solpe baixo, 16 isso. 

O Sr. Murllo BaUnS- Protesto contra a expressão. 

O SR. HUMBERTO LUéJ::oiA - Muito obris•do 
pela lUa colabor.:lo, nobre Senador JoK Fragelli. 

Sr. Praidente e Sn. Senadora, pelo debate que aqui 
se verifiCOU durante este meu pronunciamento 1obre as 
eleiçõel diretas, o que se verifica i que quem está com a 
razãt, é o Sr. Pn."!lidentc da Repllblica, General Joio 
Baptista de Oliveira Figueiredo, quando diz que, embora 
peH&Oalmente, seja a favor das eleições diretas. o ICU Par· 
tido é contrário. O chefe da Nação colooou sobre os 
ombros do PDS a grande responsabilidade pelo nio res-
tahele~o.imento imediato das eleiçÕes diretaS no Brasil. E 
hli. de se indagar por que S. Ex• t&:ria feito isso? Não que
m entrar na a:onomia interna do Panido ofK.ial, m1111 
sem dúvida alguma. o que me pare.:e é que o Senhor Pre
sidente da Rer6blica c"omeçou a sentir que a eleiçlo di re
ta i um reclamo nacional. inclusive. para a 1alda da crise 
a:onômica e da crise social e, além disso. Sua El.celéncia 
ati. um btnto dec:epc:ionado com o seu Partido, porque, 
apesar de ter rea:bido uma delegaçio de poderes para 
coordenar ._ iucessiio no Colég,io EleitMal, o que IC 

sabe é que o PDSji tem um candidato praticamente C~-' 
IXllhido. que 6 o Deputado Paulo Malur, hoje imbatlvel 
na prôxima convenção de setembro do pról.im.o ano. 
pelo voto scc~to. Tanto usim, que jA houve até quem 
qil:a~~e. no Pal.kio do Planalao. cW uanlforDHir para 
de,;cobcrto o voto seaelo na convcnçlo do PDS. Esta i a 
grande verdade, Sr. Presidente. Sn. Senadores. e isso foi 
o que mais contribuiu para aquele desabaFo do Senhor 
Presidente da Rep6hlica, duro~nte a sua viagem • África. 
aos jornalistas. Sua ExceiCncia. estl·se 5entindo desauto· 
rizado c. naturalmente, quer entrcaar ao puvo a solução 
do rroblema politico funda.menlal do Pais no momento 
que, é a CKolha do ICU sucessor. 

Portanto neste momento histórico que estam01 atra· 
ve•ando. c::ube ao PDS a sronde resronsubilidade de de· 
cldir se o povo brasileiro vai ou nio, na aucesdo do Pre
sidente Fipciredo, voltar a tcr o direito 1111rado de CSOO· 

lhcr nas urnas o seu futuro Presidente da Rop6blica. 
Termino estas palavras fazendo um apelo veemente a 

todos os Sn. Senadurcs e Deputados do PDS para que 
reOitam bem sobre o aSfounto, no Intimo de sua consciên· 
cia e pratigiem o que estl escrito no prop:rama do seu 
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Partido. isto ~.eleições dirctas em todos os n(veis. a par· 
tir da PreKidenc:ia da Repllblica. para que possamos ai· 

minhar. ~leranenJe, para um país realmente democrAti· 
co, como o deseja a imcn110 maioria de todo o povo bra· 
sileiN. (Muib> Bom!) 

DISCURSO I'RONUNCIADO !'ELO SR. 
HUMBERTO LUCENA. NA SESSÃO OE lP./1-
RJ E QUE. ENTREGU& A REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERIA f'(IBL/C"AOO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMOB - PB. Para 
encaminhar a votado. pronuncia o seguinte discuno.) 
-Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Como todoJ RÓIBI:bemos -e illo foi enfarizado pclu 
Comissão de Constituiçlo e Justiça do Senado Federal 
- a Cãmara dos Deputados. há poucos dias, j6 criou o 
precedente de aplic:açlo do art. 3:!, § 3•, da Constituiçlo. 
que diz texLualmcntc: 

"'N01 crimes comuns. imputáveis a Deputados c 
Senadores. a c.tmara rapectiva. por maioria abso
luta. poder6. a qualquer momento, por iniciativa da 
Mesa, suslur o proces5o." 

So ca5o em cspk-ie, trata·sc. realmente, de processo 
por crime comum. ao pas110 que na CAmara dos Deputa· 
dos se teve ali a sustac;ão até de processos que enquadra· 
vam Deputado• Federais no art. JJ da Lei de Squrança 
N&~cional. 

No seu parecer. na Comi&5IO de Constituição e Jus· 
tiça. unanimemente aprovado. o nobre Senador Mar
condes Oadelha argumenta: 

··F.m justificação sucinta o Exeelentl&5imo Se· 
nhor Pre1idcnte Nilo Coelho e mais membros da 
Ma;a explicam que a propo1içilo cm tela vi1a a asse· 
gurar o pleno eerckio do mandato de Senador da 
Rep6blica. conferido pelo povo, ao reprt:sentante 
do Ami17.onas." 

E mais adiante faz S. &• uma rt:fcrl:ncia expressa aos 
caso1 gmelhantes de sustaçlo de proc:enos que ocorre
riam na Cimara dos DepuLados, ao dizer: 

"Ainda assim, a Comis5ào de Constituição e Jus-
liça da Câmara dos Deputados, por unaaimidade, 
considerou legal, constitucional ejurldic:a a mati:ria, 
que encaminhada ao Plcnirio se transfonnou na 
Resoluo;il> n' IJ de l!lliJ, daquela CKSa, a qual foi 
afinal acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. em 
Acórdio cuja tmenta transcrewmos: 

,.._....,.. Porlom•tar. -.;., .. -
Cd .... ~ Ca•ro I 5eiiii"BICI Nod•ol. (Pró-
prlao ... l•prolprlao). Art- n, 1 ,. • s•, .. c-1-
llricia- ....... oP D n C,_aro .... Doplllldao. 
Nos c:rime5 comuns. inclusive os crima contra a • 
IUranca nacional impróprios, imput;\veis a Dcruta· 
dos ou Senadore5 que se encontrem no exerclcio do 
mandato, a Cãmara respectiva tem compctCncia 
c:onstilu"ional para resolver aobrc a sustaçlo do 
processo nos termos do an. 32, § 3', da Con!ili· 
tuic;lo. reconhecendo-se ao parlamentar, a partir do 
ato sutatório. e enquanto durar o seu mandato. a 
imunidade proce5sual. Entretanto, o privilégio da 
imunidade proceuual, definido pela Constituiçao 
em resJ~:uardo da funçio congressual, não é c1ten!li· 
vel BOI crimes contra a Segurança Nacional pró· 
prioL em vista do di5posto no§ ~do art. 32. Rc!IO
Iuçilo su5latória de proceSiõo·crime que se acolhi!. •· 

E ainda CKiarece o Relator da matúia. Senador Mar-
'-'Onde'i Gadelha. 
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"P.o~rec:c-nus aobejamentc demonstrada a legiti
midade do expediente proposto pcl• Mesa. A ob
jeçio que se poderia crsuer, nada ob1tantc, contra a 
tramitação do Projeto de Resolução n• 108 de 1983 
é a manifestação de vontade do próprio Interessado. 
Senador FAbio Lucena. cxpre&5a cm aparte ofereci
do em Plcnârio c, constante no5 Anais da Casa, no 
qual pede à Maa para nio sustar os procesii)S cm 
que está incurso. 

Sobre isto. poré:m. não COJita a CoiUitituiçlo. que 
tem por 5oberalkJ o colegiado diripnte de cada Cl· 
mara, cuja iniciativa na csp6cie IÓ se subordina (e 
ainda assim telenlogicamentc. isto 6. na c:onclusilo) 
à vontade da maioria absoluta." 

E termina proferindo o ~eu voto: 

'"Não há obstâcui!JS oonstitucionais. jurfdicos ou 
de tb:nica lesislativa ao pro~~cauimento ela matiria. 
Opinumo5, pois peltl sua aprovação.'' 

E ri:m. então. as assinaturas de todos 01 membros da 
Comi•ilo, que votaram favoravelmente ao parecer de S. 
Ex• 

Portanto, o projeto de molução deve ser aprovado 
-pelo Plenário do Senado, aobretudo l'-'fldo cm vista, in
contclblvelmentc. que o nobre Senador FAbio Lucena. 
au acurar a Tribuna do Senado. ll!!iu de plena boa-ll. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
bem!) · 

DISC(IRSO I'RONl'NCIADO !'ELO SR. 
ALOYSIO C"HA I'ES NA SESSAO OE 19-11-IIJ E 
Qt'f:. ENTREGUE A .REVISAO DO ORADQR. 
SERIA I'UBL/C.400 POSTERIORMENTE .• 

O SR. ALOYSIO CHAVt:S (PDS- PA. Para enca
minhar a volil~iilO.) - Sr. Presidente e Sra. Senadores: 

Como verific:a o Senado Federal, cogita o Projeto de 
Resolu"ii.o n' 108, de 1983,suslllr, nos Lermos do an. 32 
da Constituição, os processos an curso perante o Supre. 
mo Tribunal Federal, contra o Senador FAbio Lucena. 

Tudo rauka da contrU\'i:nia na doutrina do Direito 
Con5titucional. a respeita da amplitude sem limite das 
imunidade5 parlamentares. O no11o cUi11ico Joilo Barba· 
lho e Aurelhnw Leul já faziam I'Citrição A. imunidade ah· 
soluta, e encontraram o 11uporte na doutrina lntemacio; 
nal, 1obretudo, Hans Kel~~:n c na autoridade, tambl:m 
incontestivel, de Oerard SouBer, que esc:r"oveu uma obra 
di11ica, no Direito franc&, sobre as imunidades parla· 
mentare5. 

A nou.. Constiwiçio tem .pi'Ciientado altcraçÕia a 
rcsreito dessa imunidade material c da imunidade pro· 
CCS!IUBI. O fato ~ que. da 61tima emenda constitucional 
ra.ultou a reincorporação. au art. 32, da!l palavras que 
rc55alvam os crimes ~ontra a honra. E. nesse particular. 
o direito brasileiro se ajustou mais ou menos a uma 
orientação que está consolidada na lei fundamental da 
Repfiblica Federal da Alemanha. 

!W1s não vumo5 di.~~o.""Utir es5a mat~ria, Sr. Presidente. 
sob o ponto de vistajurldi~o."tJ, subo ponto de viita consti· 
tucional. &ob o ponto de vista formal. Estou apenill 
ac:entuancfu a origem dL' IOda ew coutruv!nia,dt' toda 
essa questão que 111ora 11 aitua na apreciação desse pro
jeto dt re501uç3o. 

A Câmara du5 lleputadofl tomou idêtltica providàl· 
cia, e a Mes., do Senado. agora, também a rrorõe nos 
mnmos term,,. estabelecidos pelo an. 32 da Consti· 
luiçii.o. Apenas lembraria au Senado qucoemincte Sena· 
dor Fábio Lucena. qu.: n:i.n e~lá pn:senle- o deplora
mos a 1ua uu5encia por motivo de grave enfennidade
discur5andu. rt:iteradas vemH. da tribuna desta Casa. 
urelou para que o Senad\l nlo tom:151e de futuro nenhu· 
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ma '"'dida para obstar o proucauimento do procaao 
per1111e o Suprano Tribunal Federal. Era o apelo fonnal 
que ele fazia. E ase apelo, que estA consignado nos 
Anais do CongreSIO, constituiu, aem d6vida alsuma, 
um• diroouldadel apreciaçlo feita pelo nob .. Senador 
Marcondes Oadelha. E a~~a dif"JCuldade ele a contornou 
nesles termos: 

.. Parece-nos sobejamento demonstrada 11 lcgiti
midade do .. pediente proposto pela Mesa. A ob
jeção que se poderia CrJuer, nada obstante. conll'a a 
tramitação do Projeto de Resoluçlo n' 108 de 19RJ 
~a manife~taç3o de vontade do próprio interes511do, 
Senador Fábio Lucena, exprcua em aparte ofereci
do em Plenirio e, C'ORiitante nos anai!J da Caaa, no 
qual pede à Mesa para nilo sustar os processos em 
que está incurso. 

Sobre isto. pnrf:m, não coai ta a Constitui;ão, que 
tem pt.U" 10berano o colcgiado dirigente de cada Cl
mara. cuja inicilltiva na e1pkie só se subordina (e 
ainda aaim teleologicamente, isto !. na conclusl~) 
à vontade dd maioria absoluta. 

Demais, hi um tempo considerá~l. prospera 
esta propOfliçio, sendo sua evoluçil~ de amplo co· 
nhecimentu públiw, desde quando su.::itada pel05 
Senadores Henrique Santillo e Jaison Barreto, sem 
que a da o Senador Fábio Lu\Zna tenha oposto for
malmente qualquer embargo. ou manifestado qual
quer Q)ntrariedade. lnterpreblmos o 1eu silencio e a 
1ua omissão atê aqui, em mat!ria tiro relevante, 
como aquicscCncia. anuâlcia ou conentimento, 
oom a ""mpleta tramitação da matiria." 

Considera eua ~açio do nobre Relator tealmen· 
le import.anle, porque a medida que se propõe: ao Senado 
Federal 6 uma medida extrema que a Consr.ituiçio Fede
ral prevC para impedir a tramitado do prcx:eso, perante 
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o colendo Supremo Tribunal Federal. E se havia antes 
uma manifataçio fonnal contrâria e reiterada do nobre 
Senador,! daro que o Sen.to deveria ..xJnsiderar esae 
fato no momento em que apreciasse e dec:idisK a respeito 
de!l.u mat~ria. Essa mattria envolve uma das prerrosati· 
vas mais lcgftimu. inerentes ao exerdcio do mandato 
parlamentar. Pra.u a pn:rro84tiva 11 imunidade parla
mentaT, e evidentemente que esta dec:islo é: soberana do 
Senado Federal e pe5soal de aada um dos Srs. Senadores 
a Lidc:rança não pode impor aos seus colega !I, aufi seus 
campanheirDI de Bancada uma orientação a I'Cipeito 
dasa matéria ISHO ~de foro Intimo, pertence a con!ii:ié:n
cia de cada um dos Sn. Senachxes, que dc:,·erlo avaliar 
os fat011 e decidir comojulpr aczrlado, tendo em ~o.'Onla, 
tendo presente de: que se invoca aqui o req:uardo da pri
meira de 1od1111 a1 sarantia~t inerentes ao exercício do 
mandato parlamentar. que é: a imunidade ampla no 
exercício do seu mandato, na tribuna da Ca!la a que per
tcnt."Cue. 

Era e5ta a informado. Sr. Pteriidente, que eu dC~~Cjava 
trl1.tr ao Senado. no encaminhamento da votac;ào, para 
dizer aos meus ilustres pares, aos meus ilu5tres ~o.-olegas 
do PDS que rstu é uma q ue!itão que cada um dos Sn. Se
nadores dc:cidir.i como julgar mais convmientc:. mai5 
aa:rtado, tendo em vista 05 imperativos da sua cnn1cié:n· 
cia e do a.ercicio do mundat~ parlamentar. (Muito bem! 
Palmas.} 

ATA DA COMISSÃO 

ATO Nt 40, DE UID 

DA COMISSXO DIREI'ORA 

A Comissio Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua,; auibu~m regimentais, considerando a propo1ta 

Quinta-feira I• 5717 

contida no Projeto de Resoluçilo n• 132, de 1980.lviata 
da sistcmitica adotada na Cimara dos Deputdos c das 
informaç&:s prestadas pela Subsecretaria Financeira, re
oolve: 

I') A Administ.raçà.o do Senado providenciarA a de
sativaçilo sradual da frota de veiculas oficiais, mantidos 
exclusivamente os de rc:pre.u:ntac;ão do Senado Federal. 
oomo nu cuo dos membros da Comiulo Direton1, dos 
Presidentes de P.Jrtidu. Udc:re5 e Diretores com direito 
regulamentar a veiallo orJCial, hc:m a•im os de sc:rviçu. 

29J ~ a!IIIC8uradu aos Sc:nhorc:5 Senadore5 optarem 
pela manuten.;itl di) veiculo oficial. a.t! l6 de dezembro 
de: 198.1. mediante ~o.umunicaçL> escrita ao Senhor 
Primeim-Sc:crc:tário. 

39) Ao5 Senhora Senadores que não optarem pela 
manutenç;1o do veiculo oficial serA asseg:urado o pas;a
memo de um au~lio-tran!iporte no Distrito Federal. no 
valor anual de CrS 600.400,00, aplicando-se: o mesmo 
indice de: reajuste definido pela Comiailo Diretora para 
o auxfiio-transporte no Est;:~do de origem. 

49) 01 órgãos t."Ompetentes da Casa, dentro de trinta 
dias, remeterão ao Senhor Dn'Ctor-Geral estimativa do 
nllmero de veiculo5 a serem mantidos, nm t«mos do 
item 1•. rwcando a Admini1trac;ã~ autorizada a realizar a 
alienação dm demais, con1iderad~ desnecessários. 

SY) Os recurso11 obtidos na forma do item anterior se
rio utiliada!i como parte de papmento da renovação 
da fruta permanente. 

60) A si5tcmátiaa ora instituída, relativamente ao 
auxilio-transpone no Distrito Federal, a que alude: o 
item lt, lerã iniA::iu a partir de I• de janeiro de 1984. 

Sala da Comiuào Diretora, 24 de novembro de 1983. 
- M,..,. Dallll, Preoidente- Joll•lorniD, Rolna• 
.. Po-e- MIIID.o C. .. ol -H ...... Sollllllo. 
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I - ATA DA 222• SJ!SSXO, 
EM 1• DE DEZEMBRO DE 1913 

.~~.uao r.,p«<ttldttltirrtlda alatJnw.. 
nl/ll«<r Adolphn B/rx/r. 

2- COMUNICAÇÃO DA 
PRFSID~SCIA 

- Convocação de SC'slo a,. 

tnordinllria a realizar .. e hoje. U 
16 horas e 20 minubJI. com Ordem 
do Dia que de~igna. 

3- ENCERRAMENTO. 

Z - ATA DA ZZJO SESSAO, 
EM I• DE DEZEMBRO DE 1913 

2.1-ABERTURA 

2.2 - EXPEDIE.'IITE 

Z.Z.I - Ofteleo •• Sr. Jo. ........., .. c._ • ._D.,..... ... 

SUMÁRIO 
Encaminhando ll revido do So

nado autÓJl'afos dos seguintes pro
jctos: 

- Projeto de Lei dll Calmara n' 
272/83 (n• 2.715/83, no Cua de 
orisem). de iniciativa do Scnh\lr 
Pmidente da Rep6blica, que dis· 
pite sobre a concc•ilo de renna .. 
nbcia no Brasil aos eatranseii'OI 
rlli&trados JW"OYisoriamente. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
273fl3 (n• 1.719/83, na Casa de 
orisem). que modif"ICaa redaçlo do 
art. l9 da Lei no 6.334, de li de 
maio de 1976, que r .... idade ml
a.ima para inacriçlo em concurso 
p6blico destinado ao inaresao em 
empregos e caarao• do Serviço 
P6blico. 

- Projeto de Lei da Clmara nt 
274f83 (nt lJJ72f8l, na Caoa de 
ori&rm). de iniciativa do Senhor 
...... idente da Rep6blica que auto
riza o Poder Executivo a celebrar 
tranaoçilo c:om a Fundaçio Abriao 

do Cristo Redentor, para pôr fim 
ao litfaio que e~pecirlca, e dê outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Cimara n• 
27S/113 (n• 1.6SIIf83, na Cua de 
origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Rep6blica, que con
cede pensio e5pecial a Maria Joa6 
da Silva Costa e dA outras provi
dimcias. 

- Projeta de Lei da Cãmara n• 
276/113 (n' 1.716/83. 111 Caoa de 
origem). de iniciativa do Senhor 
PrcsideniC da Rep6blica, que con
cede pen1io especial A Sr• Enric:a 
Cerquetti Mic:hailowsky (Ven 
Grabinska). 

- Projeto de Lei da Cimara n• 
277/13 (nt 1.848/83, na c... de 
oriJem), de iniciativa do Prlllidente 
do Superior Tribunal Eleit.aral, que 
di•pile aobre a alteração do Quadro 
Permanente. da Secretaria do Tri
buno! R01ional Elekoral do listado 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA,l DE DEZEMBRO DE 1!183 

CONGRESSO NACIONAL 

EMENDA CONSTITUC10NAL No Z3 

Allon .,_III_ •• C_tlhllc .. F ...... 

As MeAI da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
deral. nos termos do an. 49 da Constituiçlo Federal, 
promull;am a ~eauinte Emenda ao lato constitucional: 

Arl. I• 05 dispositivos da Constituicio Pedel'lll · 
abaixo enumerad01, pas11m a vis,orar com as lfluinln 
alteraçõa: 

"Art. 18 .............................. .. 
11 - contribuiçio de melhoria, arncadada doa 

proprictlrios de imóveis beneficiados por obras 
p6blio11, que tori """"' limke total a delpeoa reali
zada." 

Art. 23. .. ............................. . 
11 - operaçiles relati•• à cin:ulação de merca

dorias tea1iud• por 'ProdubXCS, ind\11\rillis e oo
men:iantes, impoatos que não ICI"6 cumulativo 1 do 
qual &e abaterA., ROl tem\01 d4 dispotto em lei com
plementar, o monEante cobrado nu anteriores pelo 
mesmo ou por ou.tra &taclo. A ilençlo ou nlo
incldência, salvo determinaçio em conlririo da le
&illoçio, não implicarA 016dito de imposto para 
abaUmento daquele incidente nas operaç6cs seguin-
tes. 

f SO A aliquota do impooto a que se refere o 
item 11 ai unirorme para todas as mercadorias nu 
operaç&l internas e interestaduais, bem como nas 
interest.aduais realitadu com con1111midor final: o 
Senado Federal, mediante rcaoluçlo tomada pot 
iniciativa do Presidente da Rcpllblic:a, r1Xar6 aa alf
quotat mhimas para cada uma d•as opcraç&::s e 
para as de exportaçio. 

§ 11. O imposto a que 11 ref"ere o item II incidi
ri., tamh&n, 10bre a entrada., em 1111belccimenlo 
CXJmercial, industrial ou produtor, de men:adoria 
importada do exterior por ICLI tiEular. inchuive 
quando 1111 tratar de bens destinados a consumo ou 
ativo lixo do •tabelecimento. 

§ 12. O montante do imposto a que se refere o 
kem V do art. 21 intesrarl a bue de cAlculo do im
posto mencionado no item II,CKetoquando aope
riiC;iln c;onfigure hipótese de incid&ncia de ambos os 
&ributos." 

"Art. 2!5. Do produto da arrecadaçlo dos im· 
'PDstns mencionados nos itens IV c V do arl 21, a 
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EXPEDIENTE 
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Di-.Geral da Senada Federal 

ALOISIO IIARIOSA DE SOUZA 

WIZ CARLOS DE BASTOS 

Dlretor lnduotrial 

luo." MAUIEl ' ' 

Di-r Adminillrali"" 

da Slo Paulo~ di outras provkli•n· 
das. 

- Projeto do Lei da Ciman n• 
278/83 (n' 4.941/81, na Casa do 
oripn), de iniciativa do Senhor 
Preoidonle da Ropllblica, que auto
riza o Jaotituto Nacional do Colo
nização o Reforma A,r.iria - IN
CRA a transferir o imówl que 
maciona, M\uado no Municlpio 
do Rio de Janairo, Estado do Rio 
de Janeiro. 

- Projeto da Lei da ClmlU'I ... 
279/83 (o• 1.370/83, na Casa do 
or!Jem). que aplica aos denomina
doo "Soldad .. da Borracha" di•· 
poaiçõoo dao Leio n,. 5.315, da 12 
de sOiombro de 1967, o 5.698, do 31 
do qosto do 1971, o dA outras pro
videnciaL 

-Emendas da cama"' dos Do
puudos ao Projeto de Lei do Sena· 
do n• 34/79 (n' 4.050/80, naquela 
Caaa), do autoria do Senador Mau· 
ro Bcnevides. que dísp6e sobre o 
proceuo do nscalizaçio pela Cl
mar• d.- Depuladolo pelo Senado 
Federal, dos atos dn Poder E.ocu
tivo c os da Administraçio lndire
tl. 

- Suhltltu!ivo da CAmara d .. 
Depu!lldosao Projeto de Lei do Se
nado n' 145/76 ("' 2.942/76, na· 
qucla Casa), do auiorla do Senador 
Jaam• Frsnco. qiJCI aulori.M a 
Rode Ferroviária Federal S.A. a 
tranalerir para o MURU Mariano 

· Proc4pio, o vallo de transporto 
poiiOBI utUizado pelo Imperador 
Dom Padro 11. 

- Projeto da Decreto Leeiolati
vo n• 41/83 (n• 32/8), na Cimara 
doo Deputados~ que aprova a,.. 
rorma do lrahy Moutinho, aluno 
da Eseola Preparatória de Cado!es 
do Fortaloza.CE, do llfinistr.rio do 
Eai:rc:ito. 

- ProJeto de Decreto J.eeislali
vo n• 42/83 (nf ~~~. na Cilnara 

dos Dcputad .. ), que autoriza o Se
nhor Vi:e-Ptaidente da Rep4b6c:a 
a 10 ....,tar do Pall no perlodo 
compnendido entre 10 o 25 de 
março de 1984, om viaaem ... EI
rados Unidos da Am6rlca. 

z.U .,. c-c.c~o ........ 
.. lo 

- j'razo para ol'cr=imcnto de 
emendas aos Projetos de Lei da ca. 
mara n,. 275 e 276f83,lidos no Ex· 
pedionto o r.rorento a apreciaçlo na 
p,...nto 1011ilo, do Projeto do De
.,.to l.qrislori•o n• 42/83, lido. 
tambán, no EJpediente. 

2.2.3-R---

- N• 884/83, do urstncia, para 
a Monsaaem n• 225/83. oolicitando 
au!orizaçio para que o Oovcnlo 
do EJtado do llio de Janeiro _. 
realizar operaçlo de criclito, para 
os fins que especira. 

- N> 815/83, de dispensa de in· 
lorollcio o pmia diltribuiçlo de 
avulsos, para o Projeto de Lei da 
Clmara n• 86/83 (n' 14f83, na 
Casa de oriaom), que altera diapo
sitivo do Dacroto-loi nf 1.003, do 21 
de outubro do 1969- Lei da Orp
nizaçio Judiciiria MUi!ar, e di ou
tras providencias, a fim de que n
...... na Ordem do Dia da•slo,.... 

. IIUinto . .t._.ro. 

- Do Sr. Senlldor R.oborto 
Campos, que 10 aiiiCII!llri do Palo. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comilsio do Ro
lpçõn Exteriores 10bre a Men••
..m n• 202/83 (n' 390/83. na ori
aemJ, pela q .. l o Senhor """idon· 
!e da Repilblica submc!e A dolibo-

DIARIO DO CONGREsSo NACIONAL 

lmpre110 IOb a respolllllbiHdade .da Mela da S.nada .-..rar 

Via~· 

Semestre ........ " ... " •••• " ........ . Cri 3.cioo.OO 
Cri 6.000.00 Ana ................................ . 

Exemplar A<lllha. Cri SO.OO 
lirapm1 2.200 -!llfllGNI 

raçlo do Senado a eooolha do Se
nhor Maury Gurpl Valente, llfi
nil!ro do Primeira Clulc, da C... 
reira de Diplomata. para exorcor a 
ftançio da Embaiudor do llnoil 
jlnto ao Reino dos Palia Bai101. 

Apnolado .. --- Parecer da Coraiaslo de Ro-
laçila l!xter- oobre a Menu 
aem n' 203/Bl (n' 391/83. n• ori· 
aeml. pela qual o Senhor PreaidoD
Ie da Rcpllblica submeto A doiJbo. 
raçio do Senado a •colha do Se
nhor Joio AUJ,.to do M6dicis, 
Embaiudor do ~~!'asO junto l Ro
pdblica do Quinia, para. eumulali
••menle, .. ....,. 1 ftançio de J!m. 
bailldor do Brasil junto l Rop6bl~ 
,ca de Upnda. A-Ido •--· - Parecer da Comiaio do R• 
loções Exteriores sob,.. a Mona&
..., n' 204/Bl (n' 398/8), na ori· 
...,, pela qual o Senhor Presidente 
!la Rep6blica subme!c a delibo
raçlo do Senado I IIOIJiha do Se-. 
nhor Raul FornKndo llelronl Ro10 
Leito Ribeiro, MinisiTO do Primeira 
Cla10, da Carnoira de Diplomata. 
para .. ....,r • llano;io do EmbaiJ.&· 
dor do 8rasil junto lllopllblica Ar· 
aelina Damoer4tica e Popular. 1\fndado_ ..... _ 

- Parecer da Comisslo de Ro-
raça.,. E.!Oriores sobre a Monsa• 

. pm n• D/83 (nf 412f83, na ori
aem) pela qual o Senhor """idonlo 
d• Rop6blica .. bmote l delibe
raçio do Senado Faderala oocolha 
do Senhor Fóli& Baplilta do Faria, 
Minillro do Squnda Clauo:, da 
Carreira ele Diplomata, para exlllf'l
cer a 1\inçlo do Embaillldor do 
Bruil junto ao Reino Hachemita 
da Jordania. Apndodo .., -· ....... 

2.4- MATI!RlAS APRECIA
DAS AJIOS A ORDEM DO OlA 

Unilo distribuir& trint&e dois por cento na ronna 
aosuinte: 

I - quatoTJIO por ocnta ao Fundo do Partic;. 
paçio dool!alldco. do Dlotrito !'adorai e doo Toni
tório•: 

11--ii por cento ao Fullllo da Partici
~ dos Municlpioa; 

III- do ii por cento ao Fundo &pocial, que tonl 
ouo aplicação ,....Jada em lei." 

"Art.'26 ........... , ................... . 
1-sessenta por cento do produto da .,.,..... 

dação do imposto sobnolubriflCBntolo combultl'leia 
llquidos ou 11101111, mencionado no 1- VIII do 
ali. Zl, bem como doi adi:ionafu dcmala ITIVamos 
fcde"'is lm:i4ento110bre 01 lefetidos produtot; 

............................................ · .. 
t l' A .. Botadoo, Diltrito Federal c Terdt6rioJ 

serlo atribuldul doill tei'ÇOI da tran•ferf:ncia pravi•· 
ta no item 1: aos Municfpioa um terço." 

Ali. ~ A inciUiiO do Jmpollo loble produ!OI in· 
dullrializados na base do cilculo do impooto oobro opo
raçõoo relativas A circulaçio da moroadoriu,·incidonte · 
oobro ciprros, sorA fioita 1radualmonte. A razio da um . 
torçO no Ollel'Cfcio da 1984, cloil lerços no 'ourc!cio da 
1985 o in!qralmonl& a partir do ....,..feio de 1986. 

Art. Jt No ourcll:io fia...,.iro do 1984. a dio1r;. 
buiçio a que se referem oo ino I o 11 do art. 25 sori da 
12,5'llo (doz& inteiros e cinco diJcimoo por conto) c 13,5'llo 
ltreze intciroa e cinco dfleim.os por cento), •pectiv., 
mente. 

Art. 4' A participsçio dos Bo!lld .. , do Diotrilo F• 
dar&~ d011 Muni:lpioo e dOI Terri!óriot, na dillribuiçlo 
prevma ao i!em I do arL Z6, wl de: 

1-qUHrentaequauoporc:enlO,nouwdciode i984i 
11- qua~enta o oito por ecnto, no nen:ldo do 1985; 
III - cinqllontao dois porcento, no .....,leio do 1986; 

• 
IV- cinqUenta e lOis por oonto, no nen:lcio da 1987. 

Art. SI Bola Enienda Collllilucional onlrari em vi-
110' no dia I' de janeiro de 1984. 

Brasllia, 1• do dezembro do 1983. 

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Nrio 
Mud.,, Pmiden~o- PuJrao a... .. v-• 

. I•·Vice-Prosidonte - Walller Gll•arl•, l•-VIoe
Presidento- ,_ .... LJn, f'-Sccretdrio- Art ll:l'a-
1'1, 2•-Secrclirio - ........., Sllldart, l'-Seon:!lrio -
O•u Leltlo, 4•~rio. em a.•dcio. 
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- Projeto de Dcc:ret\l Legislati .. 
vo nt 42/83. lido no F.xpediente, 
em regime de UJBê:ncia. Apro•Mo, 
:.pôs p:arecercs das comi1siies com
l)l:'tent-. Ã Comi15ilo de Redaç.lo. 

- Redação final do Projeh, de 
Dec;reto Le11i!ilativo n' 42/R3, em 
regime de urgência. Apro-. .... .\ 
promulguc;ão. 

- Mcnoqcm n' 22S/83, em re
tt:ime de urgência. M!l termo• do 
Requerimento n• 814/83, lido no 
l::xpedic:nte. AplGJII*• ni)S tenno5 
do Projeto de Resnluçlo n' 126/KJ. 
após parC~.'Cres da5 comi5Wcs "om
pewntes, tendo usado da palavl'il os 
Sn. Bc:neditu Ferreii"'.J e Hélio 
Gueirus.. Ã Comi5Si\O dt RL"CCa~;ão. 

- Redaçii:o fin;ll do Projelo de 
Re110luçio n• 126/83, cm n:gimo de 
ui'Ji'nc:ia. ........... A promul
gação. 

2.S - DISCURSOS AP0s A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR RA/Mt'NDO PA
RENTE - lnc:iuoão d•>S Vale• do 
Madeira o Purus no POLAMAZO
~IA. 

SENADOR FERNANDO HE.Y
RI(!UE CARDOSO - Prosor
vaçiio da E11."Gia Livre de Soc:iolo
Bia e Palltic:a de Slo Paula. 

SENADOR MOAC"YR DALLA 
- 40P aniversArio da Campanha 
Nacional de Esc:olas da Comunida· 
de- CNEC. Conc:e5sào an praf. 
Felipe Tiaaa Gomes do grau de 
Comendador da Ordem Nac:ionul·· 
do Mérito Educnivo. 

SENADOR I.OMA:VTO Jli· 
N lO R - ObscrYK,-acs de S. Ex• 
sabre o Centro de Reabilitacio 
Saro1 Kubit.:hek, em Brasilia. 

SENADOR HELV(DIO Ntt
,"1 ES - Faleci111ento de Carias 
ferreira de Oliveira Neuo. 

SENADOR LOttRIVAL 11.41'
T/STA -Discurso proferido pelo 
Ministro Rubem Ludwis: ao para· 
ninfar tunna de formand05 da Es
cola Aarolbcnica Federal de Barbu
cenu. em Minas Gerais. 

2.6 - COMUNICI\Çii.O DA 
PRESIDIOSCII\ 

- ConviJCII.çào de se55iio ex· 
truordiniria a realizar-5e hoje. Aa 
UI horas e 30 minutos, com Ordem 
do Diu que desiana. 

2.7- ENCERRA~ESTO. 

DIÁRIO DO CONGRESSO ~ACIONAL (Seçiio 11) 

3 - ATA DA Z24t SESSÃO, 
EM I• DE DEZE.\fiiiiO DE 1983 

).I -ABERTURA 

3.2 - EXPEDIE'IITE 

3.Z.t - -- da Smbor 
Pnúlaue u Replibllu 

Restituindo autós:rafos de proje
to5 de lei sancionados: 

s• 226/83 (n' .WQ/8), na ori
aem ), referente ao Projeto de Lei n• 
16, de 1983-CN', que nxa os efeti
YOs do Edrcib.l cm tempo de paz e 
d~ outras providi:nc:ias. f Projeto 
que se trunsfonnou na Lei n•7.1SO, 
de 1•·12-83.1 

N• 227/83 (n• 450/83, oa ori
p:m). referente ao Projeto de Lei n• 
11. de 1983-C'\1. que fix.u os efeti
vus ck:Ofic:iuilli da Marinha em tL"m· 
po de paz e d;i ouUil" providC:nc:iu. 
(Projeto que 5C transformou na Lei 
n' 7.1SI, de 1•-12·UI 

N• 22H/8) (n• 451/83, n• ori
pm), referente ao Projeto de l..ei n' 
12, de 1983-CN. que dá novu re· 
dação a dh;positivo!ll du Lei nt 

S.983. de 1:!-12-7], que altera o 
Decreto-lei n' 610. de 4dejunhodo 
1969. criando os Quadru5 Comple
mentai'C!II dt Oficiai1 da Marinha. 
(Projeto que se transfonnoa na Lei 
n' 7 .!52, de 1• de de10mbro do: 
19R3.1 

s• 229/Bl (n' 452/83, na ori· 
sem). referente ao Projeto de Lei n• 
IS.de IQ83-CI\:, que uutariza.o Po
der E'ec:utivtJ a ahrir. ao Minis· 
~rio da Saúde, c:ré:dilo especialttb 
o limite de C"rl 2.RI4.666.000.00, 
pu.r11. a fim que cspt..-.:irlc:a. (Projeto 
que !liie trunsfnrmt'U na Lei n' 7 .I SJ, 
de 1• de dwcmbro de 19RJ.I 

3.Z.2 - Oficio do Sr. t•
lle<redrlo do C._oro doo Depota
doo 

Encaminhando à revid.o do Se
nado aut6J;rafos dos seauintts pro-
jetas: 

- Projeto de Lei dil Cãmara. D" 
280/83 (n• 2.674/80, na C.sa de 
origem) que e~labelec:e condições 
de a!IIDciado efetivo de entidade de 
Pm·idhlcia PrivaKla e di outras 
providencias. 

- Projeto de Lei da Càmara n' 
281fR3.Camplementar (n' 10l/11i 
na c... de oriacml que di"PÕC 
mbre a c:oncessiu do beneftc:io 
auxilin-doença ilO trilbalhador ru· 
ral. 

- Projeto de Lei da Cimara Jl9 
282fR3 (n• 6.030/82. na C••• do 
oritzeml que dA nova redac;io ao 
art. I J3 da Lei n• 5.1169, de 11 de ja
neiro de 1973 - Códiao de Proc:cs
!10 Civil. 

- Projeto de Lei da Cãmara n• 
28)/83 ln' 1.013/83. na Casa de 
origem) que dh;põe sobre o alista
mento do quem •enha a <OmplctaT 
dezoito anos de idude en1re a duta 
de encerramento do alistamento e a 
vbpera du dia da eleição. 

- Prajctu d.c Lei c:W Cim1na n'l 
284/83 ln• 2.101/76, nu Casa de 
origem) que ac:rescenla purAgrafo 
ünic:o ao art. 476 da Consolidação 
dus l.ei"5 do Trabalh!J, apro\-ad.a 
pelo O...TOto-lei n• 5.452. de 1• de 
mo.~io de 1943. 

- Projeto de Lei da Cãmaru n' 
285/83 (n• 2J53/76, na Cau do 
oris:em) que equipara a5 aSiiO· 
c:ia(C1cs de c:llUise aos sindic:utos 
pura ''s fin1 prcvistolli no Dec:rcto· 
lei n• S7.870, de lS de fC'o-creiro de 
1966. que inlliithui Proarama Espo
c:ial de Bol5as de Estudo. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
286/&3 (n' !.262/83. na Casa de 
origen1) que filW a. datu da eleiçllo 
dos vereadores dos municipios 
~iltdo5 pelu Lei n" 7.QOQ. de I' de 
jul!w du 19R2, o clã oulra• P""'i
di:ncias. 

- Projeto de Lei da CiimaN n• 
2R7f8l (n• 2.197/76, na Casa de 
orip:m) que revoga o art. ll da Lei. 
n• 5.R90, de 8 de junho de 1973, que 
alterou a legislado de previdCnc:ia 
SOC'ial. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 
288/83 (n' 4Jl0/HI. na Caoa de 
origem) que altera os arts. S23 e 
524 da Lei n• 5.869, de 11 de janei
ro de 1'973 - Códi@O de Proc:e5.11i0 
Civil. 

- Projeto de Lei du Cãma ra n' 
289/83 (n' 2.3Q7 /76. na Caoa de 
origem) que di!iiip3e sobre a obri@a
hlfiedudt de .:ICC"itar inK'ri._iio, em 
c:oncur!ID públic:o. de candidato 
que. niio estando de po511iiedo diplo
md do c:uno CKolar exigido. possu 
provar hav!-lo conduldo. 

- Projelo de Lei da Cãmara n• 
290/83 (n• 2.49S, n• Cusa de ori· 
acm) de inic:iu.tiva do Senhor Presi
dente d:1 Rcp6hlica, que dispõe 
!IOhre ii proa~são runc:ional a que 
se refere a Lei n' S.64~. de I O de de
zembro de I 970. 

- Projclo de Lei da Cimara n• 
291/831n• 661/Rl, n• Ca111 de ori
aem). que dá nova rcdacao ao arl. 
4• da Lei n• 5.371. do S-12-67, que 
autoril.a a in1tituiçüo da Fundaçio 
Nac:ionul do [ndio e di outras pro
videnc:iwl. 

- Projet!J de Decn:lo Lesislati
\'0 n• 4J/83 (n• 33/83, na Cilmara 
dos Deputados). que aprova o tex
to do Convenio sobre Imunidade& e 
l"riviléaios du OI..ADF. (Oraani
zução l.atino-Americ:ana de Encr
J:ia), adotado durante a VI Reu
niiio OrdinAriu de Mini5tro5 da 
Ol.ADF.. em 1975. 
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A MESA DO SENADO FEDERAL: Moaeyr DoBa, 
Presidente - Lama-ao IUiar, 1'-Yice-Presidcnte -
H-lq•• S.ndlo, 1•-Secretolria - Lonalr Vorpo, 2'
Sccrotário- "MILTON CABRAL,3•-Socre1Ario- Rol
- Pa~n~e, 4'-Secretârio. 

&\fENDA COSSTrrtJCIONAL N• 24 

--· • oilrllotarltdado de apllacio IMOI, 
pela Unllo, de ...a ........ tre• parenta, e pe· 
loo Estaoloo, Dllhllo Fed .. al e M ... dploo, ••• ., 
.............. - .... - .......... 111010 ... ·-· -.... _ ... -·o-.... do .. 1 ... 

A11 MC!iiia5 du C.imara dos Deputados e do Senado fe
deral, nos termos do arlilo 49 da Constituição Federal, 
promulgam a ~eguin\C Emenda ao ta.to conSlltudonlll~ 

Artigo único- O ani1o 176 da Conslituiçl.o Fede-ral 
passa a vigorar c:om o acr651:imo do ~eauinte pariiJ:rafo: 

""§ 4' Anualmente, ;I UniihJ aplicarA nunca me· 
nos de treze por cento, e ns Estados, o Dhnritu fe
deral e os Municipius \'inte e cinc:t." por cento, no 
mlnimo. da rec:eita resullilnte de impollo5, na ma· 
nutcnção e deiiiL"Rvolvimento do ensino.•• 

Brillillia, I' de dezembro de 1983. 
A MI:St\ l>A CÁMARA DOS DEPUTADOS: Fll•ID 

MarcBio, Prc•idente - .. ,..,. Ckore .. v ..... co~eo, 
I'·Via:-Pre!lidente - Walber G•l••ria, 2•-Vic:e· 
Pr1111idente - fo'er•aado Lyn, 1'-Secretário - Ar, lfl'u.. 
ri, 2'-Secretário - Fnnd1r0 Stadut, 3'-Secretârio -
o...- Lelt.io. 49 .. So.:retáriu. cm cerc(cio. 

A MI:SA DO SESADO FEDERAL: .\foOCJr Dlllla, 
Presidente - LomaD Jd1lor, 1'-Yic:e-Presidente -
Hear .. ue Sandllo, 1•-Sccretúrin - Lenolr V~r~u, 2L 
Sec:rediri.., - Mllroa Calnl, 3'-Sec::retãrio - Ralmudo 
Pam•le, 4'-Scc:rc:tãrio. 

SENADO FEDERAL 

Faco saber que o Senado Federal aprovou, nc>5 termo5 
di) art. 2J, §.5',daCon5tituiçil\l,eeu, Moac:yr Dalla. Pre
sidente. promulgo a seguinte 

RESOWÇAO l'i' 364, DE 19113 

ElcoaoollquotoiÚ•ndol.,.lflloollreape
rocileo nloi"M I drnllll:lo de ... .,.dod•. 

Art. I• A alíquota máximil pm.·ista no item I do an. 
I' da Resol~io n• 129, de28 de novembro de 1979,serâ 
de 17'1- Cdeleucte por c:ento). 

Art. 2'1 A alfquota mbima prevista no item III do 
an. \• du R.eso1uçlo c:i1ada no aniao anterior. com are
da~iio dado pelo Resolução n• 7, de 22 do abril de 1980, 
Krâ de lN (dozo por cento). 

Parágrafo únic:o. O diiposto neste arliao nl.o se apli· 
ca b allquot1111 nudas no parlsrafo dnico do referido 
aniao. 

Art. J9 05 Estados não poderio reter u quotas do 
ICM • que lim direito os Munidpios. devendo as mil· 
mas serem entrepues no mi:s •eauinte li sua arrecadação, 
sob pena de responsubilidade. 

Art. 40 E!il.a RelkliÜçiu entra em vigor na data de Mil 

pul:llicuc;:ão. 

Senado Federal. 1• de dcambro de 1983.- MHeJr 
DaDa, Pre5idente. 
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.U.J - ._.....tal 
N's 886/83, de auroria dos Sn. 

Aloysio Ch.a,... e Humbeno Lu.,... 
na, de ur~ncia, no1 termos do art. 
371, allneu •• do Rca:imento Inter
no, para o Prqjeto de Lei da Cima· 
ra n• 271/83. que altera a atrutura 
d11 Categoria Funcionais de Mo-. 
torista Oficial e de Agente de Por
taria, do Grupo.-Serviçoa de Trans-· 
porte Oficial e Portaria, e di outi'BI 
providencias. 

N• 887/83, de autoria dos Srs. 
Aloysio Chaves e Humberto Luce
na, de urgi:nc:iil, nos termos do art. 
371, allneu •· do Reaimento lntor· 
no, para o Projeto de Lei da Cima
ra n• 270/83, que di•pi!e 10bre a 
I'ClOI'JBDizaçlo da estrutura da JUJ.o 
liça Federal de Primeira Instância e 
di outras providências. 

3.3 - ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei da Cimara n• 
86/83 (n' 14/83. na Caoa de ori
lerR). que altera dispositivo do 
Decreto-lei n• 1.1113, de 21 de ou· 
tubro de 1969- Lei da Orpni
zaçln Judiciâria Militar, e dl ou
tras provid~ncia5. ,\pnn'IIID, à 
~ançlo. 

PrOjeto de Dec=reto Legislativo n• 
8, de 1983 (n' 130/82 na CAmara · 
dos DeputadoS). que aproYB o ta
lO do Tratado de Amizade e Coo
peração enlre o Governo da Ro-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

SENADORA {RIS CtUA -
Atuaçilo d ... nvolvida pela Fun
daçlo de Asiistencia ao Estudante. 

SENADOR LOMANTO JrJ. 

p6blica Federativa do Brasil o o 
a • ...: •• da Rep6blica do Equa
dor, eoncluldo em BrasDia a 9 de 
f"ov.roiro de 1982. Af.......,,l Co
milsilo de Rodaçilo. 

NIOR- 21• anivenário da Com-
3_4 _MA TERIAS APRECIA· panhia Braileira de Alimentos

DAS AJIOs A ORDEM DO DIA COBAL 

Rndaçlo final do Projero de Do
creto Lesislalivo n• 8/113, constanr. 
do scaundo item da Ordem do Dia. 
Apnw ... , nos termos do Requeri
menro n• 888/83. A ..-lpci>. 

Projeto de Lei da Cãmara n' 
271f83, em '"lime de urs!ncia, nos 
termos do Requerimento n• 
886/83, lido no E•padienr.. A
tado, após pareceres das comissões 
competentes. À sançilo. 

Projeto de Lei da Câmara n, 
270f8J, em rosime de u~ncia, nos 
termos do Requerimento n' 
887/83, lido no E•pediente. A
Yado, com emendas. em 1• turno. 
após pareceres das comissões tá:ni
cao. À Comi~&ilo de Roda;io. 

35-DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR DINARTE MARIZ 
- Esc:larecimentOA do Dr. Josl: 
Dion de Melo Teles. relac:ionados 
c:om o projelo Barro Prr-zo-BA. 
tendo em vill.a discurso pi-orerido 
pelo Sr. Álvaro Dia1 sobre o assun
ta. 

SENADOR LOUR/VAL BIIP. 
TISTII - Trabalho desenvolvido 
na rcuniilo do Parlamento Lalinoa· 
mericano. realizado em Quito, J& 

qual S. Ex• compareceu como 
membro da Delea,açlo Brui1eira. 

3.6- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PROXI!IfA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

4 - DJSCUIISOS PRONUN· 
CIADOS EM SI"SSAO ANTE
RIOR. 

- Dos s... Aloysio Chaves, 
Humbeno Lucena e Almir Pinto. 
proferidos na sessilo de :JO.JI-83. 

5 - PORTARIA DO SR. IL 
SECRETARIO 

N• 881, DE t9Í3 

6- MESA DIREI"ORA 

7 - LIDERES E VICE·· 
LIDERES DE PARTIDOS 

I- COMPOSIÇÃO DAS CO· 
MISSOES PERMANE.'IITES 

Ata da lll• Sessio, Vargas- Carlos Cbiarelli- Pedro Simon- Octâvio 
Cardoso. 

Em 19 de Dezembro de 1983 

1 • Sessão Legislativa Ordinâria, 
da 47• Legislatura 

Prrsidencia do Sr. Moacyr Da/lo 

ÀS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

lris Cl:lia - Alt.evir Leal - M.irio Maia - Eunice 
Michiles - Raimundo Parente - Galvilo Modesto
Ddaeir Soon:1- Aloysio Ch.av.s- Gabriel Hermes
H~lio Gueiros - Alexandre Costa - Joio Castelo -
José Sarney- Alberto Silva- Helvldio Nune&- Joio 
Lobo.,... Almir Pinto- Joú L.ins- Carlos Alberto
Dinarlc Mariz - Humberto Lucena - Milton Cabral 
-Aderbal Jurema-Cid Sompaio- Marco !llaciei
Ciuilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalconte 
- Albano Franco - Lourival Baptista - Passos Põrto 
- Lomanto ld.nior - Luiz Viana - Joio Calmon -
Josl: lgnicio Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral l"eixe>
lo - Roberto Satumino - Itamar Franco - Murilo 
Badaró - Alfredo Campos - Amaral Furlan - Fer· 
nando Henrique Cardoao - Severo Gomes - Benldito 
Femira - Henrique Santillo - Derval de Paiva -
Gaotão Müller - Roberro Campos - Jos6 Frqelli -
Marçelo Miranda - Saldanha Dcrzi - Affonso Car
marso - Eniu Faria - Jorp Bornhau.en - Lenoir 

O SR. PRI!SIDENTE (Mo•cyr Dollal - Declaro 
ahena a sesoio eopecial do Senado Federal que, atenden
do • requerimen1o do nobre Sr. Senador O<Mcir Soarei c.· 
outros Srs. Senadores. destina« a homenagear Adolpho 
Bluch. 

Soh a rroteçio de Deu1 iniciamos nosaos trabalhos. 
De-signo Comi1são formada pelo Sn. Senadores Aloy

sk> Chaves, Humberto Lucena e Saldanha Derzi, para 
introdu1jr o homenqeado em plenârio. (Pauaa.) 

A<omponhatlo da Coml.•.•ilo d.Jiglllllla. dd tJtii"Otla 

~, ~. o Sr. Ado/jrlro Blndr.lntln O<llptlro/llfar 
11 Nrt.WtvtJdo. 

O SR. PRESIDEN"B (MoiiC)'r Dalla) - AnleS de 
conceder a palavra ao nobre Senador Odacir Soara. o 
Sr. 1'-Sccretirio procederá l leitura da c:atta do nobre 
Senador Nel10n Carneiro, alusiva a homenagem que va
mos prestar. 

~ lida a seguinte 

l'ew York, 19 de no,.mbru de 1983. 
&.mo. Sr. 
Senador Moocyr Dalla 
DD. Pmidenl< do Senodo Federal 
Brunia - Brasil 

A milllio de Observador Parlamentar junto a As
sembléia Geral das Saçaes Unidas impede-me de e11tar 

Detembrode 1911~ 

preoente l.sO!IIIio em que o Senado Federal saudarl 1 
Adolfo Blo.::h, peloa altos _.jçoo preotad01 I eomun~ 
caçilo, em nosso pais. 

Coube-me saudar o aparecimento da Rede Manchete. 
&em d6vida a mail ousada iniciativa, e em tio pouco 
tempo jâ vitoriOAa, desse br~o combatente da• bou 
cau~as, digno do aplauso e do reconhecimento do povo 
brasileiro, u.pre110 pela unanimidade que Qlrarcterizart 
CIIU ae~~~ilo magna. 

Sou um dos signatirios do requerimento apraentado 
pelo nobre Senador Odacir Soares e lamento que al nlo 
esteja para, de viva voz. em nome do Panido Trabalhista 
Brasileiro, diZlCr da justiça e da oponunidade da home
nagem. 

lnclll()o.me entre os velhos amigos e admirado1111 de 
Adolfo Bloch, havendo inclusive colaborado em revista 
de sua poderosa empresa, sob a dircçlo do uudosojor
naUsta Sarnud Wainer. Tenho para mim que o milagre 
der sucesso de aeus empreendimentos reside em Jrande 
parte no fato de loao intea;rar. como 10 fossem de sua 
famDia. todos 0111 que com ele trabalham, do5 mais humil
da aos mais credenc:iado5. 

Deve-lhe o Brasil um modelar exemplo de amizade. 
Foi na hora da desventura politica. quando poucosleva
"lm .s Juscilino Kubi:rrchek o fervor da solidariedade. 
que Adolfo Bloch estreitou os laços de areiçlo com o 
eminente bru5ileiro, proPiciando-lhe inclusive a pub6 .. 
caçào dos volumes que- resumem IUI b'ajrt6ria poJllil:'.ll e 
contam, tambán para os p6steros, as razões que o leva
ram a construir Brur6a. E mant6m 8CCIO esse culto, jA 
BJOra perpetuado no Memorial, erJuido no coração do 
Brasil. Ensina a sabedoria oriental que nenhuma estrada 
~ demasiado longa quando se tem um amigo ao lado. 
Amig.o certo da hora inc:ena. justo ~ que nesta hora in
certa da vida nacionlll se rcllnam os representanles do 
povo para 11braçar bm amigo certo do Brasil e do5 brasi .. 
leir01. 

Rogo aceitar V. &• os protatos de minha elevada es
tima e consideraçio. 

Alen.:iosamane. - Nellu C.IIHIIro. 

O SR. PRESIDENTE! IMoacyr Dai la)....: A comuni
c~~~:il.o lido vui A publicaç;lo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACIR SOARES (PDS- RO. Pronuncia o 
~guinte dis.:ur50. Sem revi!ilo do orador.)- Sr. Prc:si .. 
dente c Srs. Senadomi: 

Ao apresentar o n.-qucrimcnto de convOQiçlo de5ta 
sessão esrecioll do Senado da Rej,6blica - que Vossa 
Exr.:elênl!iu hou\·e por bem deferir - tivemos oportuni .. 
dade de di1cr: ""No en~o.-errar-1e deste ano Legi5lati\'O de 
19Hl - ano 75 da vida de Adolpho Bloch, ano 60 de 
Adolpho Blo.:h no Brasil, ano 31 de Manchete, ano um 
du Re~e Manchele de Televido, ano múltiplo das múlli
pla5 obras c::ulturais de . .1\dolpho Bloch, multiplicadllll em 
es.:olas, museus. teatro, ediç3es de cifncia, de arte e de li
teratura - nada mais justo do que lhe tributemos o tes
temunho da homena,em que o nosso Pais, que o seu 
Pais, está a dever-lhe"". 

E aqui. õi8''ra, Ul!rc&..""encamOI 11 tod.a5 u an1eriores, 
mai5 uma efemioridc que d4 um reiL"VO muito panicular e 
muito oportuno a esta homenagem: este ano de 1983 6, 
por drcilllo das ~açi)es llnida5, o Ano MundiaJ da Co
municação. Sado.~ mail certo, ponanto, que escolher o 
(tl:ho da!ii atividadc:s lcyislalivas brasileiras, neste Ano 
Mundio.~l do.~ Comunicaçlo. para pl'eltar este tributo a 
este homem, a ef.te brasileiro exemplar no campo da co .. 
munil!õlçii,O tiOCial em na!UIO Pa(tl. 

No próprio requerimento de cun\·ocaçlo desta ICS!IIlo, 
roi .. nn" possift'l, em pnuca!ro palavras, traçar um esboço 
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biogrtfico de nosso ilustre homenapado, que asora re
lembnlmas, c:omo introduçlo a u.ma visio mais detalha
da - embora 1empre irx:ompleta - do sua obra, na ver
dade J.ipnlaca. 

O menino que h6 pouco maia de 60 anoa, chesou ao 
Brasil. com pouco menos de 15 anos de idade. nascido 
em Jhomir, criado cm Kiev, e aqui &razido pel01 vcnda
vui5 poliliL"UI e sooiais que varreram a sua terra de ori .. 
sem no!il primeiroa anos do sá:ulo - t atualmenlC, um 
dos mais eminenlcs cidadilos de que se pode oraulhar o 
nn,.!kJ Pai5. O jovem imigrante que aponuu no Rio de Ja
neiro no ano em que o Brasil comemorava o centen6.rio 
de sua lndepcndéncia- em companhia de aeus dois ir
mlos. Boris e Arnaldo, trazid01 01 uCs, por seu pai. Jo
seph Bloch, um dos maia renomados arAficos de toda• u 
R 6ssia1 - L"Cdo conhecera na vida o h i to e a advenida
de. Sua ramilia pouulra uma das melhora oRcinall&rêfi-· 
C'a,; do paf5, onde até mesmo ~ imprimira o dinheiro do 
rep:imt de kerenski. Oe5pojada, a famflia Bloch, de suu 
prorriedades, incorporadas ao PKlrim6nio do .Eiitado 
rtela revoluçlo comuni1ta de 1917, o pequeno Adolpho, 
~m apenas nove anos de idade, teve que começar a sua 
dura vida de trabalho. imprimindo ele próprio, na pAfi
ca mamu de seu pai, entlo de5apropriada, libreto11 de 6-
perus que ele próprio dL"'J)Oi5 vendia na Opera de Kiev. 

Logo, poRm. o5 Bloch bu~eariam m C'aminhDii do 
exilio que, depois de levll-los em lonp& travessias por di
versos palse!ll, acabariam por tra:ré-105 ao Brasil, em 
1922. A pena,; um ano depois, jã o velho arti1ta gráfico, 
J01eph, cum a5 dllimu economias q11e lhe rataram, ins
talava. oom ReUII trCs jovens filho5, 111a primeira oficina. 
conllituida por duas únicas máquinas. l rua Vieira Fa
l.endil. 24, na ~.:idade de Slo Sebastião do Rio de Janeiro, 
onde m Bloch haviam de fi:~~.ar-ac para sempre. Com a 
eAiraordinãria competincia que Joseph, desde cedo, sou
be transmitir a seu1 tilhO!i - logo a 1ráfica dos Bloch 
c~"C"riu, prosperaria. aprimorando-R sempre, e se con
verteria numa in11tituiçio modelar da melhor indústria 
pnTifica bra11ileira. Enquanto ill50, ao longo dos anos. Jo
H"ph Bluch. sua capou amantis5ima. Ginda Bloch, e seu• 
filhos Buril e Arnaldo 5e foram de1pedindo da vida e dei
undo a Adulrho - que costuma dizer-se '"um exceden· 
te da vida graça1 à ciência" - A enorme re~ponsabilida· 
de de manter e engrandecer a ilustre tradiçi.o, na arte e 
na indústria grâr~eas, que os Bloch haviam criado noVe
lho Mundo e transplantado. multiplicada, na1 terras ge
nerosas de Rua nova, definitiva, pAlria no No,·o Mundo. 

1-:, na verdade, o bra!lileim A.dolpho Bloch - pois que. 
ali'm de brasileiro pela opçilo e o coraçio, e brasileiro 
pelu multidilo de amigo5 que aqui. logo. conquistou, 
Adolphu Bloch. pelas no115as leis, brasileiro se tornou, ao 
naturalizar-se cidadilo date Pais, em 1931 -o bra5ileiro 
A.dolpha 81-xh acabou por transformar essa magnUiC'a 
herilnt.,"il cultural no que hoje rerresc:nta um vcrd•deiro 
monumento da ca)'IBcidade artística" industrial do Bra
'iil· "l muiur c n1ai,; moderno rurque s:rifiL-o da Amtrica 
latina. f:. um !!ip.ante$C'O cnmrlcxn indu11trial de cem mil 
IM:lras quadrada!!., di .... rihuid\1!1 R\ll parques an\fiCOII de 
P.Jrada de Lu..:a5 e .4s;ua (irunde. dotado de uma mo· 
dernis.sima fáhric11 de tintas. que o torna auto-5uficientc 
ne5.111ie ..:amJlo, e ~er .. ·ido P''r um Centro de ProL'1:558mcnto 
de l>adtl.!ii. in~tulado nu Rua Frei Canec:a. jumamente 
L"llm a Di,·isàn de Circ:ul:l(.!i.O e os e~eritóri!ls de -\.dminis
IFitção e Contahilidudc. 

Na.s11 altura. porém. Adt1IJ1ho Bloch já haVia dado o 
ra!illiv decisivo de suu vida, que furia do eAtraudinario ar
ti~~;ta da indas.tria gr6fic:a u grande homem da oomuni· 
caçiil' 5ocial que hoje todo o Pai5 admira e se projeta 
rilru além da-s fronteira" na~o:ionais. f! que, em JQ~2 -
1 rinta :tnosju5tOII.:IJ1ÕS o menmo Adolph,, Bloch ter pi!õa
d•l ,, soln brm1ileim. Cflm 14 an115 de idade- o homem 
Ad,l)pho Rlt"tt.·h n:ali1ava o 'SCU 'i1lnho de Indu vid11: ..:riar 
um;.a J!rõlnde re .. ·i .. tu 5emanal, du mai5 alt:.tl!atep.llfiag:nin· 
..:u c jornttlistica. 1-•• a~!oim, na,ceu Marhete. a primeira 
ruhlica._:.!il1 de Rlo!!h 1-:ditores. inic:ialmcnle imJ1mi5a na!li 
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horas de capaC'idade ocio58 da primeira rotaliva dos 
Grifte:aa Blocb, • Rua Frei Caneca, S 11. A revista cedo 
5C afirmaria entre 85 de mais alto padrilo mundial de IC'U 

gi:nero - e tanto foi e ~ o 10u i:xito que logo o aeu titulo 
pas10u a confundir-se com o próprio nome do conjunto 
de empreendimentCIII que hoje formam O conslomerado 
industrial das f.mpro:sa• Bl.>ch. F. dela- dwa M....,._ 
5em .parulelo em no11sa indllstria editorial -foram nll!l
cendo outru.s revi!itas, a principio até como um subpro
duto de seu excc:slllo de meios, camo foi, a principio, fa .. 
101 A Falai. que dapoi5,ganhou vida e feitio próprios. E, 
a seguir, foi a vel de Sftkao a. .. Pall A Fllhal. Ele e 
Ela. DHIII•, A.•lp, Telllliacla - numa suc:eulo de 
public.·ações que hoje se distribuem pelos mais variados 
Jéneros e feiçõe5. e atin&em cifra superior a trinta titulo• 
de perit\di~."Os de ampla circ:ulaçlo nacional - publi· 
caçi)es que UI atuuis oficinas gr6fic:as de Bloch Editore1 
imprimem. em nivel de perfeiçlo, I razio de um milhão 
de exemplares diério5. 

No dC\:unao de1'!1ie proce510 dc ci'CICimento e aper
feiçoamento inL"t!I!Wnte~. duas novas datal vieram mar
car rundo a \"idu de: Adolpho Bloc:h. Em 1940, çasou-ae 
~.-nm LUL")' Mendes Bluch, grande dama pelu intuliJCncia, 
o ..:arA ter. a beleza e I) bom gosto, que usim se tornou, 
ao Judo da cumJ)ilnheir.a in.scJ)ilr4vel de sua vida, a L"Oia
borildoril ind1111pensoivel de sua obra. E em 1969, inaugu
rou ii no.,·a sede das f.mpn"'5as BIOC'h. na Praia do Ru85CI. 
~ um iuMrbu conjunto de doi5 edificio5, projeto de 05· 
cu r Niemeyer, construido pelu equipe de ensenh11ria e ar
quiteturoa da rrópriu empresa, S!Jh ;I dire~;ãu du engenhei
m lsJa~o: •1u1an. q11e lu,p:o passnu J ..:&ID5tiluir um ponto 
de rerrri:nt:ia ohriJ:UI,·~rio na paasiQ!em urbuna do Rio de 
Jum.'iro. Tendc.l ü frl:'nle um pórtico monumentill e, em 
!leU'i I J undan:5, il!li instalaç,le" de suas numenl.!iiil!l re
duçÔL'!ii e equipilmentoll ,,s mais 50fi!lticadw. apartamen
lll:~ paru hó5pede:~, riscina, re'ilaurantes, um andar intei
ro pura n.'t.-epc:óe:~ c reuniõe5, o Mu~eu JK e o Museu de 
Arte Brasileira. onde !IC uJ'Oe. permanentemente, um 
ri~.-o a~.-ervQ de quadro,; e esculturas do'i mai5 impl)rtantes 
arti5tas pliistia.J5 nacionai5- a beleta do F.dincio Man
chete 5e ~umpleta, ao fundu. por um tcalrn de 427 luga
re-s, encravado na rocha viu, projeto em paralelo do gC
nill de: 05C8r Niemcyer, na qual u palco se pode apre5en
tar in1.-orporado ll piscina, e que t hoje, c:ondiderado o 
teatm paniculur m11.i5 bem equipado do mundo. 

Dali. dessas instalc,Vel magnlfiC'd5, nascem, sem L'CSSar, 
as puhlicuçtles Bloch. num processo de renovaçlo per· 
munente. Dali, an l:ado dus dczc:naR de revistas. nascem 
a~ numcroN~s série!ô de: fasC'iculu1. que abrangem os mais 
variudollli campo11 da cuhura universal C'Ontemplrinea, 
l!uju nccpcional q11alidadc edit"rial mereceu da Acade
mia Bru,ile•ra de Letras a di5tin._-:1,, de 'iUJ esL"Oiha rara 
ec:htar ,, seu Di\"iono\FI!J du Linttua Portugu&:lla. uti: de ~~CU 
Vocahul;irio Ortngr.:ifiL"O da l.insua Portugues•. Dali 
nu~I."Cflll11 jú mais de :!00 livros. c ali nil51."t:U c funciona 
Jll(lL"h Edu~o:at;lltl- dcrartamento en..:arn.l!ado de rrnje
lau. el.th,,rur e Lodh:lr livros didiitico!li, C'ilrtilha'i e manuai5 
~le I r;.~h;alh'' cspeciuli1mJ~1 para rn.,fe510re!li -- le"!iiCmU· 
nh11 de Ulllil du~ mait\l"eS F'feL'CUril~w"t"'iell de t\d11lpho 
Jll,,,·h: ii edu..:;l.,;:io da mf3ncill e juventude du Pais. para 
:1" quai .. dn,,u au l:.5t:td"' di) Rin de Janeiro 11 [M:ola Ju· 
~ph l)l,l..:h, de P.Jrilda de l.u~o:afo cm h1mra de seu pui. e a 
t=.~~. .. ,h• tiinda Bloch. de Tere!nlrolis, em hl)nra de suu 
ma\c:. .. 

Ma"~ a verd:tde ê que . .1\dolpho Bloch nllo 5o.:lbe parar 
jam:&i5 !i\Jbre a obm oonRtruida. p1Ji5 costuma dizer, 
~.:omtl normu de exi,téncia: "Na vida. o im(lonante não e 
ter. ser ,,u para.-er: o import:mte ~ fa1.er, constr11ir, de
sen .. ·nl.,·er"". •·· Cl'ntinuou. e ~.·untinu;a. pelu "·idu afora. a 
1~1cr. a l."tln,truir ;1 deSCn\"t\1\-er. Sc:m L"C."IOir e sem c;ms.ar. 
Fm San Puulu. '"'"l'lllltrui a Ca'ia da Mun!!hetc:. num 
map:nill""'' rri.-clit• c.le Jard101 Eurnra1. com "ala!!i de e\pu~ 
foit,:ilC:'i e Centro de Cultura. rem :~u..:ur"iais e eM:ritc;rioi 
pniJUIII:t cm qu:1se hldall ii~ ..:aJlilais brasilc~ras; e ''li tem, 
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iaualmente, em Paris, Nova York, Tóquio, Millo e Lon
dm. 

Nada diss.o, purim, foi 11uficiente para aplacar a ~ede 
criadora de Adolpho Bloc:h. Nilo lhe bastaram os prê
dios!loberbcJII: a11 mqnffica• oficinas 1rlficas: as monta
nhas de papel impi'OIIO. em revistas.livrm, f85C'IC'ulos; u 
obras de arte e us ealil.s de une e de cultura; as ecolas, o 
teutm. os museu!li; e todn o seu gigantesco impl:riodeco
municaçlu de mas5a pela ralavra e a imagem grAfia~. Ele 
nilo poderia deixar de imprimir a sua funda marca de 
eriador nu midia de uma nova era: a mldia elctrónica au
diovi!lual. Primeiro, em 1979, inauaurou uma rede de seis 
emissora!! radiofõnicus, em FM e A M. a Rede Manchete 
de RAdio. qua: lotto ocupou a liderança de audiincia em 
diversas cidadC!i do Pai.s. J6 nc.rano seauinte, 1980, Man
chete parti~ipavu de licitaçtl.o. no Mini111ttrio das Comu
niL"Bçôes, concorrendo com outras empresas. pela con· 
cesslo dos canais de TV da antip Rede Tupi de Televi
são, e ganhando-a, em 1981, conquistava o direiiO a cin
co emi1!i0ra1: no Rio. em Silo Paulo, Belo Horizonte, 
Recife e Fonale.ta. Estava criada a Rede Manchete de 
Televisiltl. 

Com o alto sentido de qualidade e pioneirismo que dA 
a toda5 as 11ua5 criações, Adolpho Bloch pdl, afinal, no 
o~ r a 10ua cadeia de TV L"Om o C'Ognome que, desde 1ua pri
meiru tran,;mi~.!ião, conlllititui RCU real e fiel auto-retrato: 
""a televisa o do ano 2000". 

0Sr.Murllo•llar6- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ODACIR SOARES - Com muito prozcr. 
n,•hre Senador Murilo BadaN. 

O Sr. !\.larilo Bad1ró - Delllieulpe-me inlerromper o 
musnifico pronunciamento que V. Ex• fa1., mas não po
deria deixilr de ii der ir u e'ila jusll,;1ima homenagem que o 
!"tenudn da República presta a ese arande empreli.i.rio 
f'lra'lileirc.'. l.lliJ bem dC!Iicritu no eu discurso. Permitir
me·•a de!!tacar na liJ:Uril de Adolpho Blnch lri:s persona
lidadL'!ii unida5 numa sl1: a do empresário que a..:rcdita na 
forma criadora du li\·re empresa contra os arreganho5 da 
mão elltati.tunte e da paralisante tecnohurocraC"ia- a li· 
\"rc L"mpre5U a uma dali bandeiras. do empresú.rio 
Adolpbo Bl,,cb: um bomum de: rc. revigorado permanen
temente na 11ua crença, nu invencível de5tino e arandela 
do Bra1il: e em tereeiro. um homem leal As IPBII id~iaa e 
r.el aos 5CU!I am1101 - fidelidade que se expmsa na co
movente e rormosu dedicação à memória, ao vulto e ll 
obra de JuSL"Ciino Kubitsc:heck.. Por Ludo istU é que estou 
01derindo, de coração. a esta h11menagem, por um dever 
de jusli..,·a. 

O !iR. ODACIR SOARES • ~obre Sen.dar Murilo 
Baduró. n a pane de V. l:!x• hot1ra sobremodo o mc:u (Iro· 
nunciamcnll' e. muis dt'l que illtl). enaltece. de foram ba!l
limte pr"lK:cdente. a lig:uru dtl nO!I!i,, h1Jmenaptudu de ho
je 

V. F.11.• refcriu-Rc muito bem a Ju,.celino Kubitschek. 
.\dolrhll Rloch teve n pri\·ilé,un de ..:onviver inlimamen
le ""','" .ru~-elinQ Kul'litlllchck. I' a realidildc, tanto Ju~t'-1:· 
lint• Kubibchck. quJ.nhJ ,\t.Jt.~lphll Hl,,..:h rc:presentum 
pilrot e:~tc Pai'i um eAcmplo de L"'m11 ii init:lall\a privada 
dc"e "Cru llliiiJl11fle du dcmtll.:rJda ptJiilica. 

IJru'i'ii'-''· Sr. Pn..,adente: 

Pc:lo1 alti~llimu quulidade tcc:n,lló&icu de ,;eu cquipa
menhl. \"Ciml.'l JlCitl primnw51.1 L"Ontct:lc.lo de liUil progra
maiO'ãtl, fat.juli. de fato, ao apelido que lhe der:tm.t:tlmo 
cSt5o 11 Cl'lmrrO\"Ur IIS J'OJlUiaÇÔC" alinp:idll'i já reJatotuJi~ 
d.c:l~ de '\Ua .. transaniS~~.'\c!;. - o que. infeht.m~nt~. nilc.l 
acclnll"'."C aint.la com o rllhlil!o de Bra'iilia. que dela 1ó 
pt,de ii!IJII,.Iir à relransmiL'iào de iiiJ!!Un!li poucos progra
lllols: rmprumas que. relo intCr1:5111ie aqui dC!r!.pertado. im· 
rticm Jlre .. ·er venha o Go,·crnn a ampliar. em bre..,e. a 
Rede ~un..:herc de Televi,.àc.,, c..-onferinc.ltl-lhe o cJnul que 
;,rnhJu lhe faliu. nC'!ri.ta ..:idudc. Jl''i'i quc ela está ffillStrando 
rnere..:C:-!11. c. ma i,; que i551.1, a ('a,ital da Repúhlicu é que 
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o mert..:e e o R~.:lumu. De fato, tendo por declarado esco
po ··servir ao seu P')\'O, nos scp:mentos mais qualificados 
de audii'lk:ia", a prusram*l'ào da Rede: Manchete de Te.
levi~ill) vem cumprindo A risca o qut ao Pais prometeu e 
o que delu espera sempre o Pai1. tão bem e11.pres50 na 
men!Mipm com que o Presidente JoiJo FiJueiredo 11 sau
dou, no me1mu diu de iUiltransmi551o inausural, em ' 
de junho deste anu: "'l:la fará, certamente, muito pela 
cducaçólo. pda inforrm,çc]u e pdo cntrctcnimcnlo''. t 
que Ad,llpho Bluch COSlumK pór nos empreendimentos 
de suas empresas o me5mo espirita público que imprimiu 
11 adminisaraçiio pübli.:a que, .sem ónus para o Estado, 
Qerccu nu PrtsidCncia da fundação de Teatros do üta· 
do do Rio de Janeiro, quando, nesse curto pcrlodo, re
L"Onstruiu o Teatro Municipill e o Teatro Joio Caetano, 
uo mesmo tempo em que: "-unstruia o Teatro Villa-Lobos 
c: a Central de Produç&.s de lnhaúma. Espírito público 
que lhe va(c:u, att agora, 111 medalha5 do Mtrito Naval e 
do Mérito AeronáutiL'O, do Governo brasileiro, assim 
como a111 insf&nia!i da legiilo de Honra, da França; do 
Lc:do, du Fínl6.ndia; da Ordem do Cavaleiro, da Itália; 
d'' Inrante Dom Henrique, de Portugal; o titulo de Dou
tor "Honoris Cnu1a'' do Instituto Weilmann de Cién
cías, de l5rac:l, e. recentemente, o de Penonalídade do 
Ano 19S2, da Cãmara Brasil-Israel de Com~rcio c lndlls
tria. 

e a e51.C patriar\.':a da indústria, da arte, da cultura e, 
sobretudo, da L-omunicaçilo social no Brasil; ~ a este pa
triarca que costuma ~hamar de ••a minha equipe", a ••a 
ramilia Manchete", aos cinco mil runcion6rio5 que, em 
ramllia, se multiplicam em cerca de 2S mil, e que com ele 
comnroem e ensrandtcc:m, c:ada dia, c:s5a obra de: intc:li
gCncia brasileira; i: a este patriarca, criador de beleza e de 
riquua par.1 o Bra1il c: para todos os brasileiros - que o 
Senado da Repllhlica prc:sta. nesta ~e&do especial, ago· 
r.1, a alta homtnagc:m que, por tantO!i titulas e por tantol 
ano!i, lhe e5tãvamos, todo1 nós, o nosso Paf1, o stu Paf1, 
a de"·tr-lhe, Sr. Pm~identc e Srs. Senadoi'Ci. 

F.ra o que eu tinha a diLCr. (Muito bem! Palmas. O 
oradur i: cumprimentado. 

·O SR. PRESIDEIIiTE (Mnacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador AtTon~~:o Camargo. 

O SR. AFI'OI\'SO CAMARGO (PMOB- PR. f'ro. 
nuncia o seguinte diiCUno. Sem revido do orador.) -
Sr. Presidente. Sr5. Senadores, Sr5. Dcputado1, Sr. Mi
níRtro e outra1 aulnrídada aqui presentei. Dona Sara 
Kuhit~ehek, cuja p~ça na Tribuna de Honra enalte
ce e&lr Senado Federal. no55o homenageado Adolpho 
Bloch: 

Enquanto o Senudor Odacir Soares, que teve a reliz 
inicialivM desta homc:nas:cm. diacunava. refletia comig,o 
me!iiTiu que l>c:us qui~~: que convivesHm com a me5ma 
disnidade homens comuns com homtnli incomuns e. 
cumu ! imporlante que .se resislre. que Jempre se divul
gue ii hilitória daquelali criaturu mais bem dotadu, que 
souberum apru\·eitar a oponunidade que a vida lhes deu 
e o que puderam rcuU.1.ar ,.,r todos os outros. 

Eile o regi11ro que: procuramos razcr, em nome do 
nn,;50 P.t.nido, sobre coisas da vida de uma personalida
de marcanle como t Adolpho Bluch. 

No in(cio dos anos cinqllenta, Adolpho Bloch comen
tava com Pedro Bloch, seu primo: "&ktu cansado da 
lula paru ver 01 tipos pequenos, can~~:ado de aer aráfico. 
Oolitaria de editar uma revisla no Fnero da .. Paris-
Match", voce cem alsum titulo para IU&erir? Pedro,... 
pondeu: "Se: o seu nome aparece numa manchete, isto 
signiliCII que VCM.'i 6 notk:ia. Um bom t{tula aeria M ... 
-· E pnodsamenlc no dia 26 de ciczlmTbro de 1952 
realizou« o 50nho de Adolpho Bloch. O primeiro nll
mero de Ma-mete esgotou--se em poucas horu. 

Adulph" Blu.:h desde tedu aprendeu algumas c:oifao. 
A primeira, roi fazer dinheiro. Seu pai era arAfico na 
Ucrânia e fazia dinheiro para Kerenski. Subsidiariamen-
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te. apNndeu ser gr6.n"'O. Mu também aprendeu outra 
coi5il: com a ... ·itória dos boh:heviques, sua família teve 
'{Ut fusir du pail. Ate hoje de niio confia nm comunis
tas, 

Seu grande: oonu;ilo nl.,, resistiu I. emotividade que seu 
npirito inl.{uiet,, produz. A. rilvul&l mitral que a nature.,. 
lhe deu foi in1uficientc. Ele pr=isou botar outra que: 6 
tllo boa que al~ raislc: aos jur"s de: treze por cento ao 
mC1. . 

t um ~Irão e~pecial. Oa que planejaram o gabinete 
do chere do império Bloch c:on1trufram uma sala imensa 
com móveis maravilhosos. Ele só entra li para mOit:rar 
110!1 amigors. Pa11a o dia junto com ICUI companheiros. 
percorrendo ua andara da casa. Sempre teve algumas 
preferência•. Pela manhl, senta-se 6 mCII do seu tcsou
reiro, no SL.'gundo andar, para acompanhar o caixa. A 
tarde, e~&tá na n."CCaçlo Mudltte, acompanhando a leitu
ra du revilila. Ma5 o jovem Adolpho nunca permite que 
se C!ICOlha a capo de Ele o Ela sem estar presente. AJora, 
&em um novo amor. E. uma mulher jovem, bonita, quca
lli sendO olhada por todOI 01 homens de bom IOSlO deste 
Palo: e a TolHido Mo-. 

Adulpht.,, que deM!e o nascimento convive ''Dm aarA.n
ca, conha.-e cada (Nirafuso de seus imensos parques ln
du!ltriai!i de Lucas e Asua Grande. Agora, tem um novo 

· d~r1c1. E: dorut da ma i• moderna 1elevisio do mundo e 
qu.:r conhet.."Cr cada transistor. !'lrlo primeiro dia de ara
vat;;lo do piloto do '"Jornal da Manchete''. teve um cho
que: entrou nu salu de muter, que mais parece um Jabo
r.ndri,, e5pacial e, a'' ver u pararern41ia funcionando. bo
tou a milo na cahc:.;a e 11e retirou: ••f: demais para mim"'. 

Conha.-e tiJd\JS IJS seus cin"" miJ run"ionários. Mas. 
com o ad.,enl~J da televisilo, atrapalhou-se um pouco. O 
outro diu, eslava no elc:...-ador quando entrou um bailari
no de: .. &.1r .o\cademia", comendo sandulr..ile da lancho
nele: du Mai'C\:hal, e dc:ixando cair migalhas no chio. 
Adolpho avisou: '"Voe! nlo pode comer dentro do eleva
dor'". O bailarino retrucou; '"() sanduiche 6 meu, eu pa
guei com meu dinheiro, e como onde quiser". Adolphoa
pertou o botJ,, de emerg~ncia e parou o elevador: ""En
tdo des"a. O elevador f: meu, eu comprei com meu di
nheir"· e sê't anda nele quem eu quiser." 

A1111im 6 Adolpho BloclJ, o patriJo comprcenlivo que 
demite o fUncionário. Mas ele permaneçc: trabalhando. 
Qunndo perguntam a Adolpho por que:, ele responde: 
··r:u o demiti, mas ele não aceilou a demiBSio". 

O mais admirAvel neste homem corajoso t o sc:u amor 
ao BnWJ. l:!Je e um oemplo para tud"s nós. Respondeu 
à I'C\.'CsSI.o investindo para fazer a Rede Mucbete, que 
continua C:tc:k."Cndo. E1tl no Rio, em São Paulo, em Belo 
Horizonte, cm BraJJ'Jja, em Porlo Alesre. no interior do 
Paranã e du Maranhlo, e e1tA construindo em Recife e 
f'onale1.a. filio próximo dia 5 a T• M1Hhete vai comple
tar meiu ano de existCncia e jA est.fi cm segundo Juaar em 
audii:nc:ia em toda a pane. Sua apelo pelo jornaliamo 
tNuxe à a5pirac;lo democr6tiC"a do povo brasileiro o que 
faltava: a informaçlo mais ampla e mail prorunda .sobre 
o que: ocorre no País. Sua Rli.dio MaDChete, presente no 
Rio. Sio Paulo, Brasnia, Recife e Salvador, está nos pri
meirOJ lugarcs de audiã'u;ia. E suas J 2 revis1a1 atendem a 
1\Xlas 85 raiu.li de leitores. 

Nem por ~ Adolpho Bloc:h dc:ixou de ser o homem 
simplelll que M:mpre roi. Nunca pensou em si, mal dirigiu 
todas 01 aeu1 Cliforços em construir, criar emprea01, fa
zer coisas bonitas e definitivo. 

Hã em Brasnia um monumento que roi construido 
para honrar a memória de Juscelino kubitschek. Mas o 
Mc:morUd JK 1ambh1 6 um monumento ao trabalho e l 
sarra de Adolpho Bloch. Ele tomou a si a responsabili
dade de erguer o Memorial, e seu esforço foi decisivo. 
Hoje, quem for ao Memorial reYCI'C'nciar JusceJjno nAo 
pode deixar de lembrar Adolpho Bloch, um dos maions 
comunicadora do Brasil. 

Dezembro de 1983 

A Mesa do Senado se associa 1.5 manife1taçõc:s de: 
apreço e reconhecimento que: se razem, merc:cidamtnte, 
ao eminente jornuli'Sta e editor Adulpho BluC'h. 

E!ite homem, que hoje o Senado da Repllblica reveren
cia pc:la pas1111gem de sc:u1 7S anos, veio p11.ra o Brasil nos 
ido• de 1922,juntamente com o seu pai Jo1eph e seus ir
rni.n5, 11\lris e Amald. para adotan:m o Brasil como sua 
nova Pátria. uma vez que perderam a de: naS~:imento com 
a Revoluçjo Suvif:ti.:a de 1917 e, nate vc:nda~val de mu
danças que li ocorreu, perderam, tamb6m, a fortuna: 
uma pequena tipoaralia, onde ele, Adnlph Bloch. 
iniL'iou-su na prorJSSã,, de arArJÇO. 

lista ramnia de ucranianos veio para o Brasil para dar 
ao5 imigrante& de todas as parlei do mundo, que aqui vi· 
\'e-m em harmonia e que fonnam os matiza de no.ua 
raça, e ao& próprios brasileiros nat01, um mqnifico 
exemplo de empreendimento de trabalho. de amor e con· 
fiança nas alraordjnárias poteru:iaJidades dale Pais se
nc:roso. 

Entre nós se naturalizuu Adolph Blo.:h, conOICO c 
com os 1105505 dramas e alegria ICm ounvivido 11te cida
dilo, quer pank:ipando com a sua inteli@incia e com o 
seu trllbalho de repórter de nOSia vida social, cconomica 
c poJiuca., eomo tamb&n com 1 sua atividade de editor 
de noua história e das manirertacõc:l culturais de no111 
gente. 

l::m 1952 criou a Rerilra Mtindlete, um noc:i"-ioso que 
uma pr6soa bem infonnada nio pode deixar de ler. 
VArias outras revisto roram criadas por este srande co· 
municador que entre nós plantou, com JCUS familiares, a 
aemente de um grande im~rio du comunicacõn no ac
tor de ni.dio, televi!iio. livros magazines, etc, um dos 
maioi'Cfl parques gráficos do País, montado inicialmente 
em uma pequena onclna. 

01 que visitam a ''Casa de Manchete" no Rio de Ja
neiro aprendem a admirar mais uma vinude de Adolph 
BloC'h, um grande e atencioso anfitriilo. possuidor de um 
vasto cln:ulo de: amizad'-'1 que c:onsque reunir em ucasa 
de man\.':hete .. , com ramâvel freqUfncia e intimidade, 
dtlde pequeno& arupo5 de altas personalidadn da vida 
pQblica brasileira, a um srande conlingente de notorie
dades de: todos 01 ramo• de atividades do Pals, como 6 o 
ca50 das !~Uienidadc:s de entreaa do "prtmio tcnd~ncia," 
unde "-erta ocuiio se diBR: '"Nós somos um restaurante 
feito para rec:epcionar amigos, s6 de vez em quando, nu 
horo111 vqas, f: que fa1em01 uma revista". 

Ninguém CfiQUtt:c o cenirio da primeira inrli.ncia, mu 
quem editou uma obr.a do sianifi.:ativa sobre a História 
do Brasil e tantas outras sobre noua cultura, e quem se: 
ligou tanto pela ami1ade e pelo idealismo ao Presidente 
que r"i o fundador de Brasllia deve, realmente, amar este 
País. 

Rc:c:eha desta Casa eminente jornalista Adolph Bloch, 
c:sta5 considenu,'Õei de api'CÇIJ que aqui se fiLCram ouvir, 
e que licu.rilo registradas n01 anais do Parlamento para a 
porteridade, como uma revelacio veemente do reconhe
cimento do pD"'O bra1ileiro ao trabalho meritório que 
vem realiando ne~tes seus 60 anua de Brasil e de bruili
dade, trrtbalho este que: soma esrorços junto com todos 
aqueles que: desejam c luLa.m pelo engrande<:imento desta 
pátria e pela relicidade de seu povo! (Muito bem! Pai· 
mas.) 

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Tenho a 
honra de ""nceder a palura a V. Ex• jornalista Adolph 
Blnch. 

O SR. ADOLPH ILOCH (Pronuncia o ocsuinte dia
cuno. Sem revisio do orador.) - Exm• Sr. Presidente 
do Senado Senador Moacyr Dalla, Sn. Scnad"""' Sn. 
Dcpulad011, S... Governadora. Sr. Ministro Haroldo 
Corr~a de Mattos, minha querida D. Sarah Kubitschc:k, 
meu caro amigo Minittro JoR FlAvio Pkora. Sr. Embai· 
xador de J.vael. mCUJ. Jenhores e minhu unhoru: 

Anta de tudo queria falar. porque o sc:nhor hll. pouco 
falou, Senador, a rapeito do que, ,.ai mente, n61 perd• 
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m~ ludo nu Rús!iia em 1917. E me veio la lembrança um 
eh li, lá na R Wtiiia: re~~olvin-110 tudll em torno ck um &a.mo
,.·ar. F me lembro de meu pai que tinha um primo muito 
inteligcnlc: era um not4riu, um lilheliiiu que re10lvc:u ,.j. 
sitar. ;u.tui_ n Amaa.,nas. que era na tpoca alao impussf· 
vcl 1air de- Kiev t vir •tisitar o Ama1ona,. A Qhimu ~.:arla 
que dele rec:ebi foi em 1922. em que dizia elequesostariu 
de ler uma gramâtk:a ponugue«a editada na Rrusil, e nll.o 
«iitadu em Porlugall. 1-:ntlllo. ele conversando cum meu 
pui. d1.-pois de ler perdido tudu, rtail ficumus realmenle 
sem nada. ele achu."a graça e dizia que RK verdade o meu 
poi nii.o havia perdido L'Oi!ia alguma. f. ai lhe diziam: .. 0 
que ~ is!oU, doutor. ele niln tem mai!i nadu para perder"'. 
1: ele cntl.o respondeu. ''Ele nio perdeu ainda a caheca. 
então nlo rrrdcu nada''. Isso~ lilu verdade que aqui no 
Brasil. l..'am todo CS!IIe trabulhn. consesuimo!i rcfa:t:er tudo 
e UtlwL ati: mai!i do que c.mquirlamO!i na Rln•ia. Por
tanto. muito ohritado, Senador. 

Cheguei ao Brasil cm 1922. na terceira da1sc do c ar· 
pei.m R.e d"lt~ia. O no&SO elevador era o guindaste. Ao 
ver pela primeira YC7 a fotosralia ddl ruas Vi1conde de 
lta6na c Senador Eu.Rbio, hoje .1\venida Pruidente Var
tz,as. nquei entu!iiasmado com tiS palmeiras imperiais e 
cnm o belis'iimn rio que cortava a!i du;l!i ruH!i. Ni,, fallt.a
,.u uma única palmeira na• alamedil!ll. 1-.ra o ann do Cen
~n!lrio da lndrpendC:ncia e f.pitàc:io PCII50a sovernava o 
Rra!iil 

Nunca vi obrai mai!i lindas do que OR pavilhões da Ex
pLl!roiçàu, inaupurada na Ponta do Calabou~. Foi uma 
festa que marcou época em nOSia hi1tôria. M orAvamC'!i, 
minha famOia c eu. na Aldeia Calll)'li!ita. Rio de Janeiro, 
quandn veio de CurveJo. Minas Cierai5. a famdia de 
Adauto l.íit.iu Card05o. Fomm mmranheiros. de hunde 
c taioba. Com ele, comecei a gostar da Ungua portusue
!llu. Lia cntiic.'ll A Nalte.jornal que safa de manhl cedinho. 
e 1155im tomei c:anhccimcntu do oolar que a Associaçlo 
{'umercial havia orcrtado li Senhora do Pre5idcnte da 
Repíihlicu. !\o intimo. cu ficava intri1ado e ditia: -
''EISC homem fez ohra'i tiio bonita.~; e no cntunlo IÓ !ie 
fala nr'Vic "'""lar ... " .o\ ti: hoje. meus senhores, nàu muda~ 
mOA d~ es1ilo. ~es!ie purticular, 1om05 orlodoxos. Trintu 
e 11ito 11nus d'-'JX'iR, dWiis.ti eu iL• fntal de inausuraç.ill, de 
Brasília. D.:s.de o Primeiro in5tantr tornei-me cntu!iiasta 
de11a gr11ndio!la obra. (lOis. o Bra5il conqui•tava H:i5 m•
lhlic5 de quilõmclrt1!i quadradm. cam a perda de um íi.ni
co pioneiro: Brrnurdo Sayil"'. 

Th:e a honra de participar da maior cpopCia de noss.a 
hi"'lúria. Fom05 os rrimeiros a abrir na nova capital um 
C5Critóriu jCirnallsti""' e para aqui vieram M urilo Melo 
Filho. no55'' diretor. c o fotógrafo J.&.der Neva.. Todu as 
1emanus.. eles mandavam reportug"""' que esgotavam as 
noSJI3.\ cdie,"Cil'l. em apenas 24 horas. 

Bruilia e Maadlele cnsccram juntas. Quando o Laao 
ParanoA atingiu a cula mil. mandei uma lancha para o 
MurHo oom um bilhete que ele, ate: hoje, conserva como 
rrcordac;ào de !lleUS lemros de G~ndanp:o. 

Di7ia eu nu bilhete: 

- "Murilo. ai vai esta lancha para vnct: fazc:r relações 
p6blicas cm Brasflia. Nio raça economia. Por falta de re
laçõeR pC.blic:a!i os. judeus perderam Je~~us Cri1to. F. um 
homem d...., nL> se perde. Adnlplrn". 

Em 1917, na R655ia. por quatro vem fomos ameaça
doJ de C~~.termlnio. Net!lle!Jo momentos dramáticos. eu le
vantava u mftos para o ciu e perguntava: 

- "Por que meu Dcu1, tanta injustiça? Por que tanto 
ódio?" 

AnDA depois. quando vi a catedral de 05car Niemcycr. 
reconheci em suu formas o mesmo acsto da minha anti .. 
83 rrece: sàCJ as duas mil DI juntas. erguendO« para o cc
u. t! por isso qur toda vu que venho a Brasllia visito a 
sua caledral. 

Conho:i o prcsidentcJU5CCiino KubitM:hek. Conheci a 
lua luta c a sua &randeza humana. Acima de tudo, JK 
era aente. O ente que pen~a e trabalha. Gente que con!ioo 
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lr•\i e acrrdita no homrm. Que ama a sua pãtriu c a ela 
dedica 11 Mlil vida. 

1-"111 seu c,,mranhein, no"' momL'I1tos difi~.:ei5, quundo 
um h1101em mui~~~o prC'C"i'iõl de :~mitade. temt'lm-me d,,. dlil 
t;n que. \Juente, prea:"IW\1 emh;n\."olr \.'fim,, 1oeu medico. o 
Dr .. 1\J,,isio Sulles. pum fanr delicada cirurgia nos hua
do!' l"nidru. Jl\ nilo linha dinheiro p;1ra us pa!o!i3{!en"' 
aerc:b. 

1-. no ~ntanlu, dele diLiu-sc que era aliCtimu rnnum1 du 
m~ndn. Lemhrei .. me cntlo do colur dr Epitido Prssoa. 

Cuntinuam''"' n!l me"'m''5. ~1cu pai e liCU!I tris filhos 
ml,nlamoR, na rua Vieira F:11endu. uma oficina tz,ráfic:1, 
e~.~uipuda cum uma íinic;~.mãquinn de pedal. Fui a!lsim 
que ""meçamos a \"idal. À nossa frenle, havia a quitanda 
de DLlno• Maria, uma boa .alma mineira. O no!iso telefonr 
era o papaJaiu da quit:mda. Toda a Ye".tE que a Cllmrainha 
tocava, elr gritava: 
"Jos.C'f1h Bloch &: t'ilhm. t.:lcfunc~" 

Foi n!llf:: o inicio para term,,s. hoje. mais de dc7 mnu 
lelefõnicil!i. ls.liU repre!IC'nta 60 anos de 1.11balho e '-"Un
fiança no Brasil. 

Tem0.11 doi,. parque!llgriliws com maia de I 00 mil me
tros quadrad05 de '-'On5truc;ào. com lO rolali\"il!i mudcr
nuR. equipada'S com a t~.:nica elelrõnica. Trabalhamos 
cum cint.'t1 mil famllias que ajudam a fl-iacào a crc:tia:r. 

Doi'i amll' atrAI, adquiri naltllia uma rotath·a Ccrutti 
com 100 mclrCJ!i de '-"Dmrrimento, .imprimindo 40 mil 
ciL.emplarc:& p1.n horas. c:"m quatro oorc'i de cada lado. 
llcpuis dr montarmos a mAquina. rm apcna.• dez dia1, 
alcançamo!! n 5'-'U rlenn funcionamento. 

o,.. hrll.'\ilciru"i siio rahulusus c tCn\ j\.i\o para \.WU. 
Conheci rc'·oluçÕC!I c '-'ri!IC'I. Ela5 5ão pas.sqeira5. AtC 

hem puuco lcmrt1tcmr->. circula~.o·am apena!ll o dinheiro 
lradi\.'inrml c ul.etrulli de.' Tesnuro. Osjur<'R eram de K a 
12'i ao ''"''· lloje. !ienhOn:li "l'nddore!i, o tTUl.eil'l1 niio 
mai'i exilOte. l"cmu1 17 mucdao; difcrente!ro, L'ada quem 
c um '' !õCU pr/\firiu ..,all•r. E llS jurm. allíssimos Miram a 
diJ!nidade do truhalhn. 

f.m junh,, íiltimo, inausuramo!l a Rede M;mchele de 
T clcvi,i'ul. que já cst!t. ~\lu rcronhccida em todo o mun
do pc:ht SLIII imapem c qualidade. lnvc!ltimo,; 50 milhõe!i 
de dólares para C\lrrespundermus à confiança, em n6!11 
dqll'ISitada pdu Presidente- Jão Fitz,ueiredo. 

Para nó!i. a tele,·i'iàu é- umu 1randr rnpunsahilidade 
que a~"'umimo!i prranlc ii ~~llu. 

Quando acumrunhri :1 L'\lnstrutt:ào desta C"a!ioa. de5ti
nada ao Senado do Bra1il, jamais poderia imatz,inar que 
C'U, ra"'Sill!eiro dutcrceirR C'IIIS!ICdCJ Rrdd'ltalia. fo.uc: um 
diuaqui rrcrhidu JJL.i''" ilu!itR''~ Scnadore!i da RrrC.hliC'i:l. 

lt.a:rada;o particularmente ao meu umiy1.1 Senador 
Odacir Soarc5, uos Senadores Guilherme Palmeira.. Josê 
Sarney. Jos~ lin!i, Carlos Alberro e João Calmun a ini
cialiva do requerimento que foi ucalhido pelo Senhor 
Prc1idcntc, Senador Moa..:)·r Dalla. e apro~.o·ad,, pelo ple
nArio desl.ll CaAa. 

Costumo dizer que, a vida !iÓ é disnu de ser vi,·ida, 
quando H' fm1: aiJo pela vida, em vida! (Muito bem~ Pal
mas.) 

O IIJL niMDENI"E (Moac:yr Dai la)- A Preoidõn
cia. L"Onvoca &e'Siiiio extra&JrdinAria a realizar-11e hoje. li1 
16 horas. e 20 minult15, com a quinte 
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Oia;c:usslo, em turno dnico. do Pal'e\.'er da Comis11io 
de Relações Exteriores 1obn a Mensqem n• 202. dr 
198) (,. 390/83, na origem) de 26 de outubro elo corren
te ano. pela qual o Senhor Prelidente da RepC.blica sub
mete à deliberado do Senado a CICOiha do Senhor Mau
ry Ourgd Valente'. Minilnro de Primeira Clwe, da Cu
rcira de Diplomata. para exercer a fundo de Embaixa
dor do Brasil junto ao Reino d01 PaiKCi Bai.x.M. 
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DÍ"iL'LI"'!IIào. rm tumo único. do Parecer da ComiS5iO 
dr Rehi\'Õc..,; [xlrriorC!i 11obre a Mcn!roapem n• 203. de 
19K.' { n• l91f'dl. "'' uripem). de 2fl de outubn• do \.'orrcn~ 
I e an,,. pela qual,, Senhnr Pre!idcnle da RL"JJÍihlica !iuh
m'-"le i1 dclihrr:&~:i:il.• do SL"'Iado a c5c:olha do Senhor JnàCI 
A.upu~ot1.1 de Médic.is. l:mhahador do Bra••l junto à Re-
J1Ütllia:-:~ d,, OuCnia. r•~ra, cumulativamente. curccr a 
funçii,, de Emhai,ad,,r do Bru!iil junto li República de 
l'p.anda. 

-3-

Di~eu:~~sio, cm turno único. do Par01:er da Comissão 
de Reluçõex l:!xteriora. sobre a Mm~~il{l:em n' 204. de 
19fl.l(n° J9Kf8J, na oriyem)~ de: Jl de outubro do corrcn
tr uno. prl:1 qual o Senhor Pn."Sidrnte da Rrpública sob
mele h deliberação do Senado a CRCOiha do Senhor Raul 
fernnndu Bclford Ro11.u leite Ribei.ru. Mini!ilru de Pri
meiru l'laR~r. da Carreira de Diplomala, f'lilra exer.:er 
fundo de Emhui11.ador do Br111il junkl à Rep6blica Ar
[lelina Demucni.tic11. e POS'ulisr. 

-4-

Di!ICU'isào, em lurno único, do Parecer da Comi5slo 
de: Rrlaçõe5 F.xtcrioi'Cii sobre a Mensa,cm ""' 209, de 
19K.l fn• 412/R~. nu nritz,cm), de lO de novembro dn car
rcnlc ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
!iuhmetc à dclit.erildo do Senado a escolha do Senhor 
f~h Barti!!.la de ~ria. M ini!lllm dr S"ogundal"la55r, da 
Carrciru de Diplumatil. para exer'-"\.T a (u~M;àn dt l:mbai
'l:ldur dt1 Brasil junto ao R"ino Hachemila da JCirdãnia. 

O SR. PRESIDENTE (MOII~r l>alla)- N•da mais 
h;t~.·endo 11 tralar, esiA ent'ft"rada a JIC'S)ào. 

Sr. Prr!iidente, Sn. Senadores: 
Com ral.io ~ dencmina O!i meios d.: comuniCB~;ào !IJ· 

c1al de "qu;trto p.xJer", rm face de sua influrnda em to
do5 CIS C'olmJ'k'"' da alividadr humana - do politico an 
económico, ao Clico. at~ m"osmo ao n:liiÍ<I!IO. 

Grat,;a"' a "ies, noqa5 alqr:rias. difiL'IlldadL"llo, L"Onqui5lil!l 
e derrola!rro !iii,, t."Omrartilhada,; por tudCis. qua~C~ nu mu
mentt, d11 uc,,rrCncia do"' falOii. 

Tod''" C!rrolllmos cienta; d:1 innuencia dest".,; meio!l 
snhrc nú'i, c,,mo in!itrumenlos dr informa'"ãu, formaçilo 
r );IJ'-""· DcJe!i dependemos em muito para nns50!i julgu
mento,. e dcci5Õefi: 1ào cantrihuintes p.ara o hrm comum 
r prom010àn mai'S eficaz do pmpresso liO'-ial. A imprensa 
falada. e"K.Tita e telcvisionadajfl.1e L-unstiluem mrmbros 
de nO!i!IU!i fniÍiflias. poi!l rellnem em torno de !ii por vAriaR 
hor;'"· ;•duhC'!i e lTmnça'i. A telcvi!iil.o chega at~ a a~1umir 
o parei de ama-seca dO!II noSSds nlhC"15 ao cntretC..Io5 com 
propro~mu1 infanti'i. 

Hoje. porque lutamos pelo direito de informatt:io. lu
lam\111 pela plena liberdade de impren!il. Mas ntamos 
lamhim prco~o"Upado!ll no sentido de quC' os meioR de co-. 
municaçio 1ocial cumpram com a 11.1a finalidade e vo
caçi,,_ para que eles niio sejam dominados por interesses 
partidário5 ou econõmico1, para que não e transformem 
em pc:nua!M.lrC5 de ideolo1ia5. meros inslrumrnto'S de 
con1umo. ou mefimo, ma!llsificadnra da opinião p6hlica. 

Qucremm reaahar. portm, que Cllia viRia crftica niio 
siJ!ninca peuimismo ou dawnfiança. pois sabemm 
eumu o trahulho !léria da arande maiori11 dos vefculos de 
comunicaçio no Brasil tim ajudado e colaborado para . 
mais no1 inll.'l'armos e participarmos da vida n8'-ional. 

E exatamcntc por isso. o Senado da R.epíiblica presta 
hoje !IIUil justa homenagem li pe115011 de Adolpho Bloeh e 
sua drdicac;.!lo a um ideal: o •viço da verdade na infor
m~iio. Elevando--nos acima de qualquer consideração 
Ctnica. politica ou religiosa. maissituando.nos no campo 
puramente ~ico, em que clc~.!e situar-se qualquer ser hu 
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munu con,;ciente du própria dignidade:, cabe-no1 augurar 
ull no5so homcnupeado que a força que enfeixa em suas 
mà,l5., continue sendo sempre colocada a Ml'viço do bem. 
da pau.. da fraternidade. do propre!150. da promuçlo dos 
valure' humanos auti:nliC'Ofo, ~tem 01 quai11a humanidade 
se des:radaria. rerdendu ai C mesmo a 1ua ratio de ser. 

Em ~poca c:umo a nuua- de inseJurança e incerteza, 
d~ destllino" e \'ioltncia: num Pais como o nosso- mar
cado J")r contraslcs C\:onõmiCOii e rolftit:UJ. em luta pelo 
ratahrlecimentn plenu da democrac.ia - BOfl meiu!l de 
cnmunicaçàu cnhe um parcltulve/ O.ni~r."O rara um boin 
encaminhumrnll' du,. prublemn5 e umu bu~;• ~~oerena de 
5alu~~-

Adolphn Blach. su;1 obra ~ prandius;.1 e sua mi55i1o 
mais importante ainda. f-.m nome do meu Partido quero 
11\.\C{rurtJ-Jo quL' lodos JOmmi KUS deVL-dOrr!l. Devedores 
porque &5 5uus realizaçõellli no5 acompanham dia a dia 
11j udundo-nos L''ilar pre!lente em tudo:~ 05 acontec:imen
t05. Devedon."S porque a ~enhur é: al,.ui-m que na5 tem 
ensinado que nu vidu a maior rtquoa ~ n otimismu e o 
mais importunu: nàn é: ter e nem J'IUTa."CI'.tnas sim. fa1.er. 
CCH1Struir e desenvolver. 

F.ss:~ é poi.11. a nOIJia homenqem 11 AdoPpho Bloçh, 
uma fi1ura marcante. um homem comum. 

Er11 o que eu tinha a dizer. {Muito bem~ Palmas,) 

O SL PU'.SJDElliTE (Moocyr Doi la)- Sn. Senodo
I'C'i. S111. DeputadOs. Sr. Embaiudor de Israel, Sr. Mini~oo 
tro das Cnmuni~o.-uçôc:s. Sr. Sec:retirio-Ga-al da SE· 
PLAN, I'C'IJI<Iliv<l Srt D• Sora Kubit..,helc. 5n< rtp<e
aentuntes da M ini5tro de l:::studo. nosfio homenaselldu. o .. 
Sr. jornalista Adolpho Bl~h. 

Ata da 123• Sessão, 
Em Jl' de dezembro de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

- F.XTRAORDINÃRIA -
Prr.•illenc"ia do Sr. Moacyr Da/la 

e l.omantn Junior. 

ÀS M HOR.4S E :m MINI'1'0S. AC'H.4M-Sf.' PRE
Sf.'N71.'S OS SR!i Sf.'NADORF.S: 

JriH Cé:lii.\ - Altevir Leul - Mário Maia - Eunice 
Mic:hile:. - Raimundo Parente- Galviu Modesto -
Odacir Soarc!i- Alo)'liio Chava- Gabrielliermes
HL-Iio Gueiros - Alexandre Costa - Joio C111lelo -
Jc* Sarney- Alberto Silva- Hdvidio Nunes -Joio 
Lobo- Almir Pinto- Jolii: Lins.- Carlof. Alberto
J)inarte Mariz - Humberro L&WC.'flif - )fillon CabrHI 
Aderbal Jun:mn - Cid Sampaio- Man:o Ma!!icl
Guilherme Palmeiro~ - Joiio L6c:io - Luiz Cavol~o.-ante 
-Albano 1-"ran~o.'tl- Luurival Baptista- Pas50s Põr1o 
- Lnmanlo JUnior- Luiz Viuna- Joilo t•almun -
Josí: lllnêc:io Ferreira- Moacyr Dalla- Amaral Peixo
lo- Roberlo Suturnino - Itamar Franco- Murilo 
Bodaró - Alfmlo C11mpos- Amaral J:urfan - Fer
nando HenriLJUe CardoMJ- Severo Goma- Benedito 
1-"erreira - Henrique Sanlillu - Derval de Paiva -
Cio.<tilo MUller - Roberto Campos- Joé Frq<lli -
M arceln Miranda- Saldanha Derti -A ffon1o Camar
,.,. - En6as Faria -Jorge Bornhausen - Lenoir V ar· 
pas- Carlo1 Chiarelli - Pedro Simon- Octavio Car
doso. 

O &a. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - A lista d• 
presença acu•• o cÕmparecimenlo de 59 Sn. Senadoi'Cii. 
Havendo n6mero I'Ciimental. dedaru abrna a ~e~siio. 
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Soh a prateçilo de Deus inc:iamo5 nossos b'abalhu1. 
O Sr. I"-Secrel4rio procederi à leilura do Expcdiane. 

F:: lido o aq:uinte 

EXPEDIENTE 
OFICIOS 

Da Sr. l~on .... lo III Cllura .,. Dtpalldoo, ._. 
.................. s.n ... .....,.. ........... ........ 

PROJETO DE LEI DA C.\MARA 
IIi• Z7Z, de 1!1113 

(N•1715J13, •• Ca• de oripml 
De iniciativa do Senhor 
Presidente da Repúblic" 

Dlap6e aobre a I!OIICelllio da perma
nência DO Bnsll tu111 eekangelros recls
UadOII pravlsol'lameDte. 

O CoDIP'esso Nacional decreta: 

Art. 1.• Os utrange!ros belleflcladas pelo 
registro provlaórlo de que trata o art. 134 
da Lei n.• 8.811. de 19 de apsto de 1880, 
alterada pela Le1 n.• 8.1164, de 8 de dezem
bro ele 1881, poderio obter a permanência 
no Pala, obsenadaa as dl.lposlçl!es desta lei. 

Partgrara 6nlco. Concedido o registro 
permanente aos pala, os fUhoa menores de 
21 anos receberia a permanência, Indepen
dentemente de cumprirem as cllspoalçõea do 
art. 2.0 de.sta lei. 

Art. 2. • Para pleitear a permanência. o 
estrangeiro formulará requer1mento ao D!
retor-Geral do Departamento Federal de 
Justiça do Mlnl.ltêr!o da Justiça, Instruido 
com os .egu!ntes documento&: 

I-cópia autenticada da carteira de lden
tldadP pi'OVIa6r1a expecllda pelo Departa
mento ele Policia Federal; 

II - declaração de que não se enquadra 
no :.nclso III elo art. 8.0 desta lei; 

III - atestado policial de antecedentes 
passado pelo órgão oompetente do lugar de 
sua realdêncla no Br&lll; 

IV - atestado de sadcle fomecldo pelo 
órgão competente do MIDLitêrlo da Sadde; 

V - prova do exercJclo da proflltsão ou 
da JIO&IIe de bens sufiCientes à manutenção 
própria. e da fam!lla; 

VI - comprovante do recolhimento de 
tL .. a oorreapondente ao maior valor de re
ferêncla. 

Art. 3.0 Verificada, a qualquer tempo, a 
falsidade IdEOlógica cu material ele qualquer 
dOs documentos de lltle trata o artlgo an
terior, será declarada nula a concessão da 
~=~~!rêncla .aem preJuízo da açlio penal 

Art. 4.~ Con.st!tul lnfração punlvel oom 
expulsão a declaraçllo falsa em proceuo de 
concessão da. permanência. 

Art. 1.0 O requerimento de que trata o 
art. 29 desta lei deverá 11er entregue nos 
Se"lços de PoUcla M&rltlma, Al!rea e de 
Frontelraa, da SUperlntendêna!a Regional 
do Depi.rtamento de Policia Federal na Unl
dade da Federação em que relldlr o lnte
reSBado, até o dia 31 de maio de 1984. 

PariiP'afo tlnlco. Durante o perfoclo em 
que estiver aob exame dO Mlm.~êrlo da Jus-

Dezembro de 1983 

tlça o requerimento, prorrogam-ae oa efei
to&. para todos oa fina, do reglatro provl
sõrlo. 

Art. 8.o Não seri concecllda a permanên
cia ao estrangeiro: 

I - conllderado nocl10 à ordem pdbllca 
ou aoa lnten!asea nacloDals; 

II - expulso do País. salvo lfl a ezpulsio 
tiver lido revogada; 

l'II - oondenado ou proce.ssada em outro 
paia por crime dOloso pa.ulvel de extradi
ção segundo a. lei braallelra; 

IV - que não satisfaça as condições de 
aadde eatabeleclds.s pelo Ministério da Sa.ú
dB; 

V - que a requeira fora do prazo eata-
tuido no art. 5.0 desta lel . 

Art. 7.• Concedida a permanência, o ea
tra.ngolro deverá reg!Btr&r no Departa
mento de PoUcla Federal no prazo de 80 
lnovental cllas, contados da publlcaçlio do 
ato no DIArlo Oficial, sob pena de caducl
da~e. 

Art. a.• Fica reaberto por 120 !cento e 
vlnteJ clla.s o praz!) para que os estrangel
zva em altuação l~ngular no Pala po.oaam 
utilizar-se das po&SibWdadea dO art. 134 da 
Lei n.• 8.9114, ele U ~dezembrO de 1881. 

Art. 8." Os estriUlge!ros em altuação Ir
regular no Pala, que lniP'essaram em terri
tório nacional no período de 20 de agosto 
de 1880 a 8 de dezembro de 1981, poderão 
obter registro provl.sórlo, noa termoa do art. 
134 da Lei n.• 8.864, de 9 de dezembro de 
11181, deSde que o requeiram no prazu de 
120 cllas, a contar da data da publicação 
dPSta lel 

Art 10. l:sta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-ae o art. 183 da Lei 
n.• 8.815, de 19 de ago•to de 1880, alterada 
pela Lei n.O 8.864, de 9 de dezembro de 1981, 
e as demals disposições em oontrãrlo. 

MENSAGEM N.O 424, DE 1983 

Excelentlsslmas Senhores Membros do 
CongreSBO Nacional: 

Ncs tennos do a."t.'51 da Coll!tltulçllo Fe
deral, tenho a honra de submeter à ele
vada dellberaçllo de Vo.ua.s Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motl90s da 
Senhor Ministro de Estado da .I'Witlç&, o 
anexo proJeto de lei que "dlsp6e ~bre a 
conce.ssão da permanêru:la no Braall aoa 
estrangeiros restatradoa provlaorlamente". 

Braa•na, 21 de novembro ele 1983. -
Aarellano Chaves. 
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS EM/OWBA/ 

OOC2, DE 21 DE NOVEMmtO DE 1883, DO 
MINISTS:Ri:O DA JUSTII;A. 
Excelentlsslmo senhor E'Nildente daRe-

pdbllca 

Ao definir a &ltuação Juricllca do estran
geiro no sraau e criar o Conselho Nacional 
de Iml!P'açã'J, Lei n.• 8.815, de 18 de agoato 
de 1980, seguiu as dlretrlzM estabelecida& 
pela política de Imigração, baseada, pr1Dcl
pa1:nente, na proteção da mlo-cle-obm na
clona.! e, oonseqtlentemente, no crltérlo ... 
letlvo. uma vez ~ue JA nlo lntereua ao Pala 
a lmlgraçll.o lndlBCr11Dlnada. 

Dentro deu& orlentaçllo, a Lei n.O 8.811, 
di.' 1!'110 alterada pela Le1 n.• 11.1184, de 8 
tle dezembro de 1881, vedau, no art. 88, a. 



!olf!l]~zaçil.o da. estada. de clandestino e de 
Irregular. Permitiu, entretanto, no art. 133. 
<·m c ar~ ~er excepcional, que o Poder Exe
catlvo firm.a.:;se acordoa com os Est~dos de 
que fossem nacionais ou e&tranplros em 
sltuaçiio Ilegal, para :regularlziLl' essa sltua.
çõo, mediante as condições f!xadaa na pzó
prla Lei. Como não se mareou o pr:.zo den
tro do qua: seriam firmados tais acordos. 
os estran,.e'ros, que poderiam ser benefl
c~ados, permaneciam na c!anclestlnldade 
vlvendn em condições precárlas dada a lm
po•slbllldade de exercer atlvldndes remu
r.era:!.as. O art. 134, acre!!CI!Sltado à Lei n.o 
6.815, de 1880, pela citada Lei n9 6.864. de 
!131. propiciou a regularlsa.Ção Imediata, 
ainda que provisória. doa estrangeires em 
ol!l•a~io Ilegal, graças ao registro provisó
rio, que lhes valeu a obtenç~ de um& car
teira de Identidade e o exerclclo de sua pro
f~s•O.o O prazo de validade do registro e da 
c9 rtelra ele Identidade fOI flx& :lo em dOis 
anos, prar> que ae entendeu auflclente para 
nue !e firmassem os acordos prevlsttos no 
ent;;o art. 132 d& Lei n.o 8.815, ele 1880. 

Entretanto, segundo lntormaç6ea colhi
das junto ao Ministério das Relaqlles Exte
riores, nenhum Estado, atê o momento, ma
nifestou Interesse em flrmiLl' o acordO. 

o anexo projeto de lei visa a possibilitar 
aos estrangeiros reglstndoa prov!IIOrlamen
te a obtenção da perman~ncl& no Pa.l.s. re
gull1rlzando-se definitivamente a sua altua.
cio. Nlio se lbN exige o exerclclo de uma 
das profissões relacionadas pelo 14\nlstér!o 
de, Trabalho, porque já se &ebam Integra
doa no mercado atual, donde n~ ficar eete 
sujeito a nenhuma alter11çiio. Aliás, cum
pre ressaltar que a grande malorta desses 
estrangeiros é geradora de empregos com 
suas pequenas emprNas comerciais e In
dustriais. Por outro lado, não se lhes pode 
deixar de laser exl!lênclas que o art. 7.0 da 
Lei r.9 6.815, de 1980, Impõe a. tOdo estran
geiro que pretenda. obter qualquer tipo de 
v!.sto po.ra Ingresso no Pala. 

Propositadamente, o projeto desce a ml
nliclas pzóprlr..s de regulamento, para tor
nar-se auto-apllcáve~ e estabelece uma 
data !Imite para a apresentação dO :requeri
mento. 

O projeto, em suma, .soluciona o grave 
problema dos estrange!roe de que trata. sem 
deixar de resguartla.r os lnteressea naCIO
nais. 

Aproveito a oportunidade para zenovar a 
Vossa Excelência a expressão do meu mala 
profundo respeito. - l1arabliD Ahi-Ackel, 
Mlntstro da Justtoa. 

LEGZSLA.ÇAO CITADA 

IIJI:I N.0 8.815, 
DE 19 DE AOOSI'O DB 11180 

Deflae a 11'-lo juridlea do edr&D• 
,..ro 110 81'111111, ada o CoDHiho Xaalo
aal de Jm!INÇio, • dá ....... JPOri........ 

Al:t. 138. :nca o Poder Executivo auto
J:Uado a finDar, com os Blt&dOI de que -
jam mclona.l.s 011 esbra!I4JeiMI que estejam 
em .dtuaçio llela1 110 Brasil, acordos tllla.
tenls por torça dos quais tal altuaçlo seja 
NgWa.rlzada, desde que: 

I - a recula.rlzaçio ae a.juate as eondlçllee 
aumer&d&s no a.rt. 18; e 

01 . .\R 10 DO CONGRI:SSO 1\iACIO~AI. (Se~:;., li) 
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II - os est.ranrelros beneflcladoa: 
ai balam entradO no Brasil até 20 de 

apto de 1880; 

bl aatlsfaçam aa condlolles enumeradaa 
no art. ·r.~: e 

ai :requeiram a regular!zaoil.o de sua si
tuação no prazo lmpro.nogáve.l de noventa 
dias a conta:r da entrada em vigor do 
acordo. 

Parqraro linlc~. Noa acordos a que se 
retere este artl&o di!'Verá constar necessa
riamente eontrapa:rtlda pela qual o ·EstadO 
de que seJam naclonal.s os eeflrancel:ml be
neficiados • comprometá e: 

J - controlar estr1tameJ)te a emtcraçio 
para o Brasil; 

II - arcar, em condlçlleS a serem a.ju
tada.s, oom os custos de trllll.lporte oriundos 
da depol't&ç~ de •us naclon&ls; 

III - prestar oooperaçio financeira e 
técnica ao assentamento, M fOrma do ar
tl&O 18, do ~eus nacionais, que, em vlrt.ude 
de acordo, teDham regular1H.d& - per
m~nêncla no Brsall. 

A:rt. 1M. Poctert ~er :regul&rlzad&, pro
vlaarlamente, a altuaçi.o doa .-tranplroe de 
que trata o llt'tlaO an.terlor. 
··········································· 

lii!:IN.0 8.M8, 
m: 11 III!: DEZJ!M'B'PO IJIZ d981 

Altera dl8poslvi- da Lei a.• I. US, de 
18 de ai'QBto de 1880, 11ue defble a 111-
tuçio jaridlea do ..uanselm 110 Bra· 
IIII, ada o CloDaelbo Naeloul lle Iml· 
rnçio, e dá oatru JIOYidiadaa". 

··········································· 
Art. 8.0 .................. • ............ .. 

Ar.t.18S ............................... . 

al :hajam entrado no Brsall atê lO de 
apto de 1880. 

Art. 4,0 Acrascelllte-se i. Lei n.o 6. 815, de 
UI de agosto de 11180, após o atual art. 132, 
o seguinte m. 134, renumA!rados o atual e 
os .subseqüentes: 

"Art. 1M. Poderi ser regu1arlzada, 
provisoriamente, a altusçio dos estran
geiros de que trata o artigo anterior. 

1 1.0 Para os Una de&te artlao, fica 
lnatltuldo no Mlnlsll!no da lUStlça o 
regl.s"..m provisório de eatr~. 

1 2.0 o ze~~.stm de que trata o pa
rágr&f" anterior tmplleari. na expedl
çio de cédula de Identidade, que per
illlitlrt ao estrangeiro em lltuaçlo Ile
gal o exerc!cJo clie a.tlvld&de remunera
da e a Uvnt locomoção no ten'l.tórlo na
cionaL 

1 8.0 O pedido de re&l.stro provlsbrlo 
deveri .ser felto no pruo de 120 leento 
e vlntel dias, a eontar da clat& da pu· 
bllcaglo desta Lei. 

I 4.0 A peUçio, - fOrmulMio pm
JU'io, 88rá dlrlild& &o órlllo do Depar
tamento de PoUcla J'ederal· mais pró
ximo do domJcJl1o do :lnte.-clo, bla-
1lruld& oom 'WII IlDa llell'll:lntea dOca:llwn
toe: 

I - c6pl.& autentlea do puu.porte ou 
dooumento equlvaleDte; 

u - certldio fornecida pela rep:re
sentaçio dlp1om6.t.lc& ou consulaor dO 
pala de que seja naelonal o estnmgelro 
atestando a sua IUICIOIIalldade; 

m - certldio do l'lltii-IIZO de :nasci
mento ou casamento; 

IV - qualquer outro documento ldô
neo que permita ii. Admlnlstraç~ con
ferir os dados de qu&Uflcaçi.o do ea
·t.nnse~ro. 

1 5.• o registro provisório e a cé
dula de Identidade, de que trata este 
llll'tlgo, terão pra10 de validade de 2 
(dolsl anos lmprorrogávela .reaaalva.do 
o dl.spOsto ·no pa.rtsra.to aegulnte. 

1 a.o Firmados, antes de eagotar o 
pruo previsto no 1 5.0 deste artliO. os 
acordos bilaterais referidos no artl&o 
anterior, os nacionais doa palsea res
pectivos deverio requerer :. regularl
•a.cio de aua attuaçio, no prazo oprevl.s
-to na allne& e do Inciso U do art. 133 
de&t& Lei. 

1 7.0 O Mlnl.stro da .Tu.!ltlça lnstltul.ri 
.DIDdelo eapeclal da cédula de ldentlcl&de 
de que trata este artigo." 

r As Comisa6es de C'cm8tftufg4o e lu
tigm e de .Relagllea B:z:terloruJ 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 273, de 1983 

(IIi• 1,719fR3, no Co"" de arll"m) 

Modifica a redac;áo do uL z.o da Lei 
11,0 8 .131, de 31 de IIIAio de 18'18, q11e 
fixa a Idade llltázlma pan m-lçáo em 
coneuno JllibUco ....UII&do ao ln..,
em emprepa e car..,. do oentço p-6b11CD 
federal; 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o o art. 2.o da. Lei n,o 6.134, de 
S1 de maio de 1878, pasaa a vigorar com a 
seguinte redaçio: 

"Art. 2.0 Para Inscrição em coneur
so destinado ao Ingresso nas categorias 
funcionais do Grupo-PoUcla Federal e 
PoUcla do Distrito Federal, aão fixados 
os aegulntes Umlte. de Idade: 

I- mlnlm& de 21 I vinte e uml anos: 

II - máxima de- 28 lvlnte e oll.ol 
anos, quando ae tratar de Ingresso em 
categoria funcional que Importe em 
exl!lêncla de curso de nlvel médio; e 
III- mixlma de S5 ltrlnta e cinco) 

&DOI, quandO ae tratar de Ingresso nas 
demais categorias tunclonals. 

Parigra.fo linloo. Illclependerá dos 
limites fixados neste artigo a Inseri
cio de candldato que ocupe cargo In
tegrante do Grupo-l'ollcla. l'ed.eral e 
Po.licl& do Distrito Federal." 

Art. 2.0 Bit& JeJ entra am vigor na d&ta 
ae aua pubUcaçio . 

Art. 3.0 Rtmlpm.-ae as dlspoa1çoes 
em -trárlo. 

MENSAGEM Jf.o 2118, DE 1883 

Zllcelentlsslmos BenbOrel Membros do 
Ccmgresso Nac101lal: 

Nos termos do art. lil da Oonstl.tulçlo Fe
deral. tenho a honra ele aubmeter à elevada 



deliberação de V011as Bzcelênclas, acom
panhado de Exposição de MotiVO<I do Se
nhor Dlretor-Geral do Departamento Ad
ministrativo do Servl.ço P1ibllco, o anexo 
projeto de lel que "modUle& a redação do 
art. 2.• da Lei n.• 8 .334, de 31 de malo de 
1978, que fixa Idade mt.xlma para Inscrição 
em concurso p1ibllco deatlnado ao IDIP"eua 
em empregoa e ca:rgoa do Serviço P1ibllco 
Federal". 

BrasWa, s ele agoato ele 1983. - AureiiiUIO 
l:haftiL 

EXPOSIQAO DE MO'l'IVOS N.0 98, DE 27 
DE roLHO DB 1983, DO DEPARTAMEN
TO ADMINISTRATIVO DO SBRVIQO 
POBLICO. 

Excelentlsalmo Senhor Prl!lldente da Re
p1ibllca. 

o art. a.• da Lei n.• 5.833, de 24 de mala 
de 1913, ftzou as ldadea mlnlma 119 anoal 
e miZima ISO anoaJ para lnscrtçio em con
curso p1iblleo deatlnado ao IDgreaao em ca:r-
1108 pertencentes lls categorias fuDClonall 
do Grupo-Policia Federal. O limite mlnlmo 
foi elevado pelo art. 2.• da Lei n.• 8.334, 
de 31 de mala de 1978, para 25 anos (cate
I!Orlas de nfvel mêdlol e o DWI!mo para 35 
anos de Idade ldemall categorias). 

2. A ezperiêncla adqulrlda pelo Depar
tamento de Pol1cla Federal demonstra a ne
cessidade de modUicarem...ae os referldoa 
llmltee, consoante pondera o referido Or
sio: 

"Primeiramente, há de ee considerar 
a falta de maturidade de um jovem de 
19 anos atê para os efeitos da lei, que 
o considera relativamente Incapaz. Ain
da que civilmente emancipado em vir. 
tude do exerdclo de cargo plibllco, con
tinua com aquela condlção perante a 
1el penal. E 6 atê Incoerente que, dedl
cando-ae 11 repre.uio do crime, para 
esse policial, na altuação de Indiciado 
ou réu, ae.la ulglda a nomeaçio de 
curador face a presunção legal de que 
não adquiriu ainda a p]ena maturida
de. 

Ao lado de8aea aspectos legais, a ex
periência pritlca tem demonstrado que, 
apesar do rigoroso curso de formação a 
que ê submetido na Academia Nacio
nal de Policia, há o Inconveniente de 
se atribuir as dlftcela m1886ea pollclala 
a. um jovem naquela Idade mlnlma, -com 
sérios rlacoa para. ai e pa.ra a .sociedade. 
.Ti do virloa os casos de morte em aer · 
viço, qua.ndo não a pa.rtlclpação atlva 
em atas que demonstram aeu desprepa
ro psicológico. 

Quanto ao limite mixlmo para o ln
gre.uo nos cargoa de nlvel mêdlo, a. 1'1-
u.çio do atual crltêrlo basedu-ae na 
presunção de que uma pessoa com se
gundo grau completo atê aos 25 anos 
de Idade teria lido um estudante com 
dedicação mala ou menoa ezclullva, evl· 
tando-se o Ingresso daqueles que. não 
1endo logrado êxito em outros aetores 
de traba.lho, vissem na carreira. policial 
a.penas a oportunidade de conseguir um 
emprego. Todavia, restrição malar com 
a elevação da Idade mln1ma, viria re
dullr o n1imero de candldatos aoa eon
cur•os, que as atuala reatrlçllea li não 
é tio desejãvel. Desta forma., reco
menda-se a. amp]lação do Umlte mi
ximo pa.ra. 28 anos de ldade." 

DIÃRIO 00 COI'GRF.SSO ~ACIO!'AI.iSc~:,., I h 

3. Em face do expoato, este Orsio ela
borou auteproJeto de lei consubstanciando 
a modificação cogitada. pe!o mencionado 
Depa.rta.mento, o qual acompanhado de 
projeto de menugem. tenho a honra ele 
submeter 11 elevada. deliberação de Vossa 
Excelência. 
Aprove~to a oportunidade para renovar 

a. Vossa Excelência meus protestos de ele· 
ve.do respeito. -José Carlos Soares l'relre, 
Dlretor-Geral. 

LEGISLAÇI.O CITADA 
LEI N.• 6.334, DE 31 DE MAIO DB 1978 

Fixa illade mblma para blserlçio em 
eoneano pdlllleo destluallo ao ln...,.... 
em emprepa e e&rJIIS do SeniQO Pá· 
llllco FederaL 

·········································· 
Art. 2.•· Pa.ra a lnacrlçio em eoneurao 

destinado a.o lnlll"esso nas Ca.tegor1a.s FUD
clonala do Grupo-Policia Federal, aio fixa
dos os segulntee Umltee mil.ximoa de Idade: 

I - 25 (vinte e clncol anoa, quando se 
tra.tar de Ingresso em Categoria FUDc!onal 
que Importe em exigência. de curso de ui
vei roêdlo; e 
II- 35 ltrlnta e cinco) anos, qua.ndo se 

tra.tar de lp.greaso nas demala categoria.s 
funcionais. 

Parigrafo 1\nlco. Independeri doa Uml
.!es flxa.doa neste art1110 a lnacrição do ean
dldato que Ji ocupe ca.rgo Integrante do 
Grupo.Pollcla Federal. 
··········································· 

(A COmiss4o de Serviço Ptlblico Cjllii.J 

PROJETO m: LEI DA CÃMARA 
:'11• 174, de 1983 

(N• Z.0'7Z/83, na Casa de c.-l&eml 
De iniciati\'a do Senhor 
Presidente da República 

ADtorlaa o Poder EsecuUYo a celebrar 
trausação eom. a Fundação Abrigo o1o 
Cristo Reclentol', para p6r fim ao Utillo 
Que -eelflea, e di oldru provldêDOias 

o Conlll"HSO Nacional decreta: 

Art. 1.o :nca o POder Executivo auto~
do a. celebrar t.ransaçio com a FUDdaçao 
Abrigo do Cristo :Redentor, nos termos do 
art. 1.025 do Código Civil, com o obJetlvo 
de extinguir a açl.o orcllnirla n.• 2.845.025, 
proposta pela Unlio, na Terceira va.ra da 
Justiça Federal - Seção .JudiciAria do ato 
de Janeiro, para. anular a doação de terras 
que tratam oa Decretos-leis u ... 5.441, de 
30 de abrll de 11143, e 9.888, de 18 de 18tem
bm de 1848. 

Art. 2.o A tranaaçio referida no a.rtlro 
anterior cleveri observar, entre outras, aa 
seguintes condlçiies: 

I - a escritura de doação será a.dltada, a 
fim de permitir-se a alienação, oneraçlo ou 
locação da partes do Imóvel e benfeltorias 
eventualmente aderidas, com o objetlvo de 
obter recursos para a execução das finali
dade• da FUndação; 

II - aa custas e despesas proeessuall cor
rerão por conta da FUDdaçio , Abrigo do 
crlsto Redentor. 

Parigrafo 1inlco. No caso do lnclSO I 
deste artigo, a alienação far-se-á medlante 
concorrência p1ibllca e exclullva.m.ente para 
fins de execução de programas habltaclo-

nals de Interesse social, vinculados ao 818-
tema Nacional de Hab1taçio. 

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data 
de sua publlcaçio. 

Art. 4.• Revogam-se as dlaposlç6es em 
contrArio. 

. MENSAGEM N.0 337, DE 1983 
Excelentlaslmos Senhorea Membros do 

Congresso Nacional: . 
Nos termos do art. 51 da Constituição, 

tenho a honra de submeter i elevada. deli
beração de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposlçio de Motivos do Senhor MI
rostro de Estado da Fazenda., o anexo pro
jeto de lei que "autoriza o Poder Executivo 
a celebrar transaçio com a Fundação Abri
go do Cristo Redentor para pOr fim ao Utl
gto que especifica, e dií outras provlclênclas", 

Braallla, 13 de setembro de 1988. - Joio 
l!ptlredo. . 

EXPOSIQAO DE MOTIVOS. N.0 084, DE 18 
DE JULHO DE 1883, DO MINIS'miUO DA 
I'AZENDA 

Excelentlasimo Senhor Prealclente da Re
p1ibllca. 

Mediante termo lavrado em S de feverei
ro de 1959, com força de escritura p1ibllca, 
Delega.cla do Serviço do PatrlmCinio da 
União procedeu a doação 11 P'Undaçio Abri
go do Cristo Redentor, entidade hoje auper
vislona.da pelo Ministério da PrevidênCia e 
Asslst6Dcla Social, de irea de terras com 
19.217.070.88 metros quadrados, deamem
brnda do N1icleo Colonial São Bento, Munl
clplo de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Ja
neiro, de conformidade com a autorlaaçio 
constante do Decreto-lei u.• 5.441, de 80 
de abril de 1943, alterado pelo Decreto-lei 
n.• 9.899, de 18 de setembro de 1048. 

2. Na forma das citadas disposições !e
gala, a doação foi feita com a finalidade de 
ali se Instalar a "Cidade das Meninas", de
vendo o Imóvel reverter a.o pat.rlmônlo da 
União se não foase cumprido qualquer doa 
seguintes encargoa: 

a) ae as obras de Instalação da Cidade 
das Meninas não se lD1cla88em dentro de 
2 ldolal anos; 

lll se a Fundação não desse 11 Area de ter· 
ras o mencionado destino; 

e) se a Fundação não preenchesse suas 
finalidades; DI! 

dl se, alnda, se extlngulase. • 

3. Procedendo a vistoria no local, o Ser
Viço do Patrlm6nlo da União considerou, em 
1980, que a. donatirla Dão estava d&D\!o ao 
terreno sua corre~ destlnaclio, tendo havi
do Invasões de terceiros, lotea.mentos, e ou
tras Irregularidades denotadoras de mi utl
llza.çio e de descumprimento dos encargos 
Impostos po~ lei. 

4. lCm conseqt1êncla, a. Ull1ão propôs 
ação ordlná.rla contra a J'uDdaçio, visando 
a revogar a doação, a qual corre perante a 
3.• Vara. da Justiça :Federal - Seçio Judl
clirla do Estado do Rio de Janeiro, sob o 
n.• 2.845.025. 

5. Entretanto, rcexa.m.tnadoa oa fatos, 
verificou-se que as Irregularidades, então 
aponttdaa, silo deVidas, basicamente, 11 ex
tendo do Imóvel, excessivamente IP"&nde · 
para os fins a que se propunha. a doação. 

c. Além disso, .surgiu Interesse de entl
ds~es vinculadas ao Sistema Nacional de 
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H&blt&çlo ll6 construir, em parte do tene
DO, am conjunto com cerca. de 15 mil uni
dades hablta.clonala do tipo popular, In
cluindo casa.s e a.pa.rtameatol com lmplan
taçlo de lllltema Ylárlo, WJltf.rlo, de lazer. 
equipamentos comualtirlos e ezprellllvo 
percentual de ciDtur&ll verdes. 

1. BeiUndo a. direçio da. I'Dnda.çio, a. 
propoata apresenta uma aêrle de beaeffllloa, 
aio a6 Pllra a comunidade clrCunJaceate, 
ma.s também para a próprl.a J'IIDdaçio, que 
poderá; através dela, allferl.r aubstaaclals 
recursoa para a rea.llução de aew1 flnll eo
clala e contar com melbor Infra-estrutura 
para o funcionamento do "Lar da.s :Meal
naa". 

8. Apreclo.ndo a matêrl.a, a Procuradoria 
Geral da Faaenda Nacional, que em pro
nunciamento prellm1nar ae ha.Yia manifes
tado favora.velmente 11. opera.çio, desde que 
obtlda.s a vtnla do Mlnlslérlo da Previdên
cia e ASSistênc::la Social e a. deslatfneia, pela 
linlio, da. a.ção a.nulat6rla. da doa.ç!i.o, con
cluiu ser necessãrla medida. leglsla.tlva., 1101' 
se tratD.r de transaçio em ação rela.clonada. 
com o patrl.mõnlo lmoblllãrlo da. t1alão e 
Importar em a.utorlza.ção 11. I'Dnda.ção para. 
alienar mala da. metade da trea. o que aio 
está previsto na.s leia da doa.çio.' 

9. Essa coaclusl.o mereceu a. coacordin
cla do Ministério da. PreYidtacla e Alslatêa
cla Social. 

10. Nessas condições, tenho a honra de 
submeter t superior conllldera.çl.o de VOIIa. 
Escelência. o Incluso anteproJeto de lei, que 
autoriza o Poder Bxecutlvo a celebrar traa
aação com a J'unda.çilo Abrlro do Cl"lsto Re
dentor pa.ra. o fim de remover os obsttculos 
legais 11. consecução do obJetlvo de que trata 
o Item 8 anterior. 

11. O aateprojeto de lei ee mostra eau
teloso, na medida em que estabelece as coa
dlçilea mfnlmas para a Uaalaçl.o e deter
mina a reallzaçio de concorrêacia no cuo 
da a.Uep.ação, esta condicionada, também, fi; 
uecuçao de programas habitacionais dt! 
Interesse eoclal, vlnculadoe ao Slltema Na
clonai de Babltaçl.o. 

12. Dada a lacoaveDlêncla do prouelui
meato da açio a.nulat6rla, a matéria revea
te-ae de cartter uraeate, pelo que peça Yê
a1a para su(l8rlr seJa o ILIIUD.to aubmetldo 
à apreciação do Congreuo N&CloDal com a 
eollcltaçlo de que trata o 1 2.o, do art. 111, ' 
da Conltltulçl.o. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
V011a El<Celênela os proteatos do meu mala 
profUndo respeito. - Brnane Galvêu, Joll.
nlstro da l'azeada. 

LEGIBLA.ÇAO Cl2'ADA 

coomo CIVIL 

CAPl'l'ULO :ct 
Da '1'rauavio 

Art. 1.1115. :t lfclw aos laterauadall pre. 
vea1rem, ou terminarem o lltllllo medlante 
conc811ões m6.tuas. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOI'AL (Seçãn III 

O Pruldente da. Rep6.bllca, 'DIIaDdo da 
atrlbUiçlo que lhe oontere o Rt. 18í) da 
CloDitltu1çilo, deczoeta: 

Art. 1.0 nca tra.Diferldo cratultameate 
à J'uDdaçilo Darei Vargas o dOmlalo pleno 
de uma Area de terras OCIID!Pl'IBDdfda entre 
a Batrada ele Rodapm JUo.--;Petrcllpoila, o 
canal de Ipaçu, o O&aal de Cl:pl.varl e O 
Canal do Pfar, ftgurada na planta acma
tante do proceuo protocolado ao Teaouzo 
Nacional IO'o o a.o M.ll'lll, de 1M2, e des
membrada do próprio nacional 1l'uenda de 
Silo Bento, onda ae aeha. Instalado o NOclao 
Colonial Silo Bento, altua.do no li4Uafcflllo 
ele Nova Iruaçu, DO Zltado do Rio de ia
nelro. 

Art. 2.0 A trea de terraa mencionada ao 
artlro anterior destinar-se-i 11. lnstalaçl!.o, 
ali, da c:dade das Meninas, a car10 da. mes
ma I'Dndaçl.o Darei Vargas. 

Art. a.o Na D:retorla do Domlalo da 
tTnlio 1111nar-se-t o ooatrato de efetlva
ção da tri.'IUlferi!acla da irea de terras 
mencionada no art. 1.0 , com os elementos 
têca1cos conate.ates do proce110 aates Cita
do. 

I 1.0 o contrato sert lavrado em Uvro 
da repartição e YBlert como escritura pd
bllca, para efeito ele transcrição DO Regis
tro de Il:nó.Vela competente. 

1 2.o O contrato aert Isento de qualquer 
lm~lo de ae'o ou emolumento e aua trans
crição no Begi.Stro de Imóveis competente 
far-ae-6. gratuitamente. 

Art. 4.0 ·Nenhum cblus ou contribuição 
fiscal, a. qualquer titulO, federal, eatadual 
ou mu:n1c1pal, grava.rt a trea de terraa, cujo 
domlalo pleno se tra.nafere (1181o prellel)te 
decreto-lei, Isenção e11a que ae estendem 
às const.-uçile& e be.Ufe~torlu que na mes
ma trea de terras ae fiJierem. 

Art. 5. 0 O domlafo pleno da trea ele ter
ras mencionada no art. 1.0 revertert ao pe.
tri"ID6Dio da. trallo, sem que esta reepoonda 
por 1Ddea11açlo de eepêcl.e aliUDia. aluda 
meamo quanto às construções e benfelto
rlas, IncOrporadas ao solo, em. qualquer dOir 
.segulatee ca11011: 

a> .ae as obrae da 1ll8talaçio da Cidade 
das :Menmaa aio ae 1a1C1arem · dentlo de 1 
1401&) 111011, coatadoa ela data deste deare
to-Jel; 

III se a l'lmdação Darei. Varga.s aio dar 
11. trea de terras de que ae trata o deltiJio 
-IoDado ao an.. a.o; 

a) ae a. mesma Pundaçio aio pzee.aeller 
as auaa flaallcla.des -'ala; e, 

d) se, alada, ae utlncalr. 
Art. e.o o pnaente deereto-let eatrari 

em vlaor na data de aua pabUCaçlo. __. 
gadas as dlaposlçiiea aa coatrárlo. 

Rio de .Ta.aelrO, 10 ele &t!dl de 19411, -· ela J!Ddepe.udêacl.a e ao da. Rep6blfca. 

íLJLOII,E'l'()-llli:t N.O 11.8D8, 
DE 11 DB 8B'l'BMBRO DE lHe 
Aakllba a I'1IDbtio Darei VllrPB a 

tnullferlr ileiiS ' l'laulllfio iÜrl&o .. 
Cllalo Bedeator. 

O Presidente da BBp6bllca, usa.Ddo da 
atribuição que lhe confere o art. 180, da-
l!reta: · 

Art. 1. 0 Jrlca a J'lmdaçlo Darei. Varps 
autorizada a tri.DIIferlr t ll'lmdaçl.o AbrlaO 
do Crlato Redentor, mecllaate dOa.çlkl, todas 
01 aeua bens, lachl&l:•e 01 referl.dos ao De
creto-let n.• 5.-Hl, de 10 de abril de IHS. 
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Art. 2.0 IA traD!Iferi!Dcta. d_, -
termos e com as 11eaçlles e eace.rllll8 :Fe
vl.rtos ao citado Delmtto-lel a.o 11.-Hl, me
diante contrato IILvrado permte a :Direto
rla. elo Domlalo da. 11111io, que valert como 
titulo para traaacrlçio ao rq1ltro ...,e
teD\e. 

Art. 1.o zsta. Lei entra em v11ar D& data 
da sua pgbllcaçiiD; revogada& aa dlçosi
Oiles em contrtrlo. 

Rio de .TBI1el!o, 18 de .wmblo de 11N4; 
126.0 da. Independência e 58. • da RepO!lllc._ 

r A• cami4MJu "" Clm/Jtt~ • Ju
ttçG, de UglsltJgl!o Bocltll e de l'trumt;a~J 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• 275, de 19113 

I !'I• l.l68fll.\, DI c ... de arpl 
De inicio1ti""il do Senhor 
Pn:sident< da Rep6blicu 

COnaede peusio especial a Maria 10116 
i1a Silva Costa, e ilá outras pnovltléna&•. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Jt concedida a lllarla .rosê da 

81ln Coata, filha de Carllado Mariano da 
Silva e :roana Torrea da. Silva, nascida em 
1.0 de janeiro de 1955, no Munlclplo ele oa
·raahuns - PE, Y!úva de Genlvaldo Ferrei
ra da Costa, falecido em 28 de Ja.ae1ro de 
1982, em. conseqilêncla de explosio aciden
tal de granada de caahlo, encontrada em 
trea de Jnatruçio mllltar, a peasio espacial, 
menaal equivalente a 2 (duasl vesea o n
Jor do maior aaltrlo mla1Dlo vlseate ao 
Pala. 

Art. 2.o o beaeftelo lastltuldo por e_...a 
lei, de91do a partir do mês de ja.nelro de 
1982, é latra.nsferlvel e laacumultftl com 
quaisquer rendimentos receb1doa doa eorn~~ 
pdblfcos, lnclua1ve pensão prevldencltrla, 
reeaalvado o direito de opçiO, e e.ztlllgulr
ae-6. com a morte da beneflelArla. 

Art. 3.0 A despesa decorrente deata lei 
eorrert t conta ele Encarros Gerais da 
~~ - 1\ecUraoa o10b a o~upemslo do Ml
.... ..,rlo da J'azencla. 

Art. •·• Eata le1 entra em Ylror na data 
de aua publlcaçl.o. 

Art. 11.0 Bevoga.m-ae as dllpoll.çõu em 
ClllltririO. 

IIBNSAOBM N.• 152, DE 111111 
bcelea.tlaldmos Beahores Membros do 

Coagreuo Nacional 

Nos tenaoa do arl 51 da. Coaltltalçio, 
tenho a honra de aubiD8ter i& elevada deU• 
beraçilo ele VOII&I BRelêadaa, acompaaha.. 
do de Ez.po.s1çl.o de Motl.voa do 8eahar Joll
nfatro de Elltado do ExérCito, o anuo pro
Jeto de le1 que CODCede pensão espeC1al a 
Maria 1016 da snva Costa, e dt outras pro
vldêneia.s. 

Braailla, 30 de Junho de 111111. - leio 
Flpelredo, 

EZPOEIIÇ.II.O DE MOO:IVOEI N.o 58, DE I DE 
MAIO DE 1983, DO SENHOR MDOBTRO 
DE l!:STADO DO EURCrl'O. 

Exeeleatlalmo Senhor Prel.ldente da Re-
pdbllca: 

Tenho a hlllll"a· de submeter à elevada 
apreclaçlkl de V011a Bzceltneia o antepro
Jeto de lei anexo, pela qual a VD!io con
cede &Dlparo a Maria .José da Silva Costa, 
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vll)va do agricultor Oenlvaldo Ferreira da 
Coata, que faleceu em deeorrênela da ez
plosio acidental de uma lll'&nada de canhão 
AC 37mm, em 28 de janeiro de 1982, en
contrada em local ande anteriormente fo
ram reaDzados ezerclelos mlUtarea pelo 71.0 

Batalhão de Infantaria Motorizada !Oa
ranhuns- PE>. 
· O lamentivel acidente f01 objeto de In
quérito PoUc!al-Milltar, Jnataurado por de
termlnaçio do comandante daquela Orp
Dizaçio MI.Utar, em cuja IOI.uçio ficaram 
patenteados os lndlelos de culpabUidade da 
tTDIAo. 

A vitima, entio empregado de uma fa
zenda, deixou ndva e quatro fUhoa meno
res em condl.ções de eztrema nece&llclade. 

Com profUndo :respeito - Waltel' E'lreL 
r A Comfullo de ~J 

PROJETO DE LEI DA CÃ.MARA 
N• 276, de 19113 

(N• 1.716/13, as Ca• de arp) 
De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

Colulede ........ peelal ...... JIDrlca 
OerQ'IIeU:I MlebaUowall:r (Vera Gmlllua
Jra). 

O COniP'eiBII Nacional decreta: 
Art. 1.0 8 ooncedlda a Enrtca Ceft~Uettl 

Klchallowii)Qr CVera Orabblalra) pendo ea
peclal menu.! equivalente a 11 Cclnco) Vl!lle8 
o maJor aalirto mlnlmo vlptt~ DO Paf.l, 

Arl 2.0 o beneficio JnstttuldÕ por uta 
lei 6 !Dtnmafertvel e lnacumulll.vel com 
qualaquer outros rendlmenklll recebldOe dos 
cofres p1lbllaol, IDclualve pensio prevlden
ciM'Ia, re1881vado o dlmto de opçio, e ez
tlnlulr-ae-11. com a morte da beneftcl6ria. 

An. 1.0 A despesa deCOrrente desta lel 
eorrer6 A. aonta de Enc&I'IJCI8 Prevldenc!Arlol 
da UDIIo - Reculll08 10b a aupervl.llill do 
K!Diatérto da J'Uenda. 

Arl 4. 0 Bllta lei entra em vtsor na data 
de saa publlcaçio. · 

aon~. Bevogam-ae as dlspo.dç6es em 

MENIIAOI:M N.0 2119, DIC ~883 

.Eimelenttlslmas Benllores llembros do 
00Dgre110 Nackmal: 

:Nos termos do art. 51 da Constltulçio Fe
deral, tenho a honra de submeter A. elevada 
deUberaçio de V011as Deelbclas, acom
panhado de J:zposlçio de MOtl'fOII 418 Se
nhora ·Mlnlltra de ICitado da Bducaolo e 
Cultura, o anuo ~eto de lei que "cem
cede pendo espeelal A. ar.• Bnrlca eerquettt 
Mlchallowa)IJr CVera Orab!Daka)". 
. Brull1i., 8 de julho de 1883. - .Joio 1'1-
pel!edo. 
!lXPOSlÇAO iDII: l40TlVOS N.0 ll'1, DB 81 

DI!: DI!:ZI!:MBRO DB 18111, DO KJNDn'&
RIO DA EDUOAÇAO E OIJL'l'URA. 

Ezcelentlulmo Senhor Prealdente da Bo-
PdbUca: 

TenliD a !!Onra de aubmeter A. elevada 
CODilderaçio de vosaa D:celtncla proposta 
de Projeto de Lei CODCedendo pendo upe
elal A. Senhora Bnrlca Cezqaettl Klehai
J.owaty, cujo pseud6Dimo artlatlco 11 Vera 
orab!Daka pekle ~arvlços prestad01 ao Bra
all no campo da arte de BaUet. 

. ' 

DIÁRIO DO CO!I:GRF.SSO NACIO~AL (Sco;ih•llt 

Vera Orabluka. brasileira ·naturalizada, 
radicada no Brasil 'desde 1828, teve, junta
mente aom seu martdo, Pierre Ml.challo
wlley, deatacada lnlluêncla para a flzaçio 
e o desenvolvimento da dança cli&llca DO 
Pala. 

A rupelto de lU& arte, escreveu OecUia 
M:elrelles: 

"Os profe~~~~res Plene · M:lcha.lloWalr;J 
e Vera OrabiDika aio dusas raras cria
turas que atrav6a de todas as viCI.ultu
deJ <!o mundo come1111em manter !Dta
ta a aua vlsio estética das cOlaas e des
aa vlsio fazem a chamada ;uladora de 
aua ..-ida!• 

Jroje, octogenalrla, vl!lva, cardíaca e qua
se cega, vive da caridade alheia, uma vea 
que aio Jnauflclentes para lU& manutençio 
01 des mil eruelros que percebe dO DIPS, 
a titulo de aposentadoria. 

Vlna pen.sfo especial que lhe asae1111re 
meloa de relativamente tranqlllla IObrevl
vêncla 6, DO meu ente•:der, a forma etetlva 
de o Ooveruo retribuir 01 aervlços que Bn
nca Cerquettl MlehallowiiQr, ou •e.la. Vera 
Grab!Dika, pzestou A. cultura brullclra, 
atrav6a de 1ua arte ritmlca, educadora do 
corpo e do eaplrtto. 

Beltezo a V011a Bxcelêncla os proteaklll 
dO meu mala profUndo reepclto. - llath• 
de l'lpelredo Perna. 

(A Comlsdo da l'mii!IOIIIJ 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• 277, de 19113 

C N• 1.848/13, a a C.. de arlpm) 
De iniciativa do Senhor 
Presidente da República 

IHipõe 8Dbre a aüeR&çio lllo Quadra 
l'ennallionte da s-.luta tio TdbaDal 
lteii-.J Elettoral do ....... de Sio 
Paule e d4 ouku ~ 

O CDnllrBIIO Nacional decreta: 

Art. 1.0 8io criados DO Quadro !"eliDI.• 
nente da Sec.retarta do 'l'rlblmal Rello.Dal 
lllleltoral do Betado ele São Paulo: 

I - no Orupo-Direção e Alleaaoramento 
SUpel'lOllll, ~100. 1 (umJ C8l'IIU de 
provimento eiD comlallo de Dlretor de Bub
.secretarta, código '1'!1.1:-DA&-101: 

U -DO Grupo-OUtras Atlvldades de Nlvel 
SUperior, aocllao 'l'Rl!:-NB-11110, 2 Cdo!IJ car
PNI na C&teiiOrla de Médico, C6dlao TBB
JI8..801, e 2 Cdola) na cateaorta de canta
dor, c6dlao TRI!:-!18-&:M. 

.Art. 2.• ll'lcam ext!Dtoe: 1 luml car110 
:Da C&tegorta de AIIBeiiOr, Tli.B-DA8-IG2, do 
Orupo-Direçlo e Aueuoramento Superio
res; 1 luml cargo na C&teiiOrla de Taqul
grafo lUdlclirlo, códiiiO TBJ!l-A.J' -Grl:l, do 
Grupo-Atlvldadu de Apolo Judlclalrlo e 6 
(quatro) a&riiOI na Cafle110rl& de Apnte 
Adm!D.Iatratlvo, T'B.I!:-IL\-801, do GruPo-Ser
viços Allldllares. 

Arl a.• Ali desp!Mias decommtes da apU
caçio desta lei aerio atendidas pelas dota
çl!U orçamentArias pmprlas do Tribunal 
Beglonal Blcltoral dO ICstado de 8io Paulo. 

.Art. 4.0 Bllta lei entra em visor na data 
de aua pubUcaçlo. . 

Art. 5.0 Bevopm.-se as dlapoelçliea em 
aontrll.rlo. 

... 
. . . 

:· ::.:.~.:·: .. :._.·:: ·. ·~ ... ~-····.:· .~:·~ ·. ·:.:: ,;.: ,y. · ... : . 

OFroiO TBB/SCA/SP-<D' N.0 873, DE 12 DE 
A008TO DE 1983, DO TRIBUNAL SUPZ
RIOR l!lLEr1'0RAL 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Flivlo M:arcWo 
DD. P~uldente da et.mara dos Deputados 
!Braallla, I»' 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de encaminhar a VC1818 
Bxcelêncla, nos termos dos arta 118 e 115, 
U, da eonstttulção Federal, o Incluso an
te proJeto de lei, acompanhado de juttflea
tlva, que trata da alteração do Quadro Per
manente da Secretaria do Tribunal Regio
nal Bleltoral do Estado de 8io Paulo. 

Valho-me do ensejo para apresentar a 
'VOSS& Eli'Cel<!ncla protesklll do mala alto 
&PretO e dlllt!Dta CODB!deraçio. - MIDI&tnl 
llearllll JIIUiaol, Presidente do Tribunal su
perior Eleitoral. 

(AI ComfNIIes de Conslltzlfç4o e IUI
tfga e da smnço PdbUco CIIIII.J 

PROJI!TO DF. LEI DA CÃ!IURA 
N• %78, de 1983 

lN• 4.!141/81, na Caoa de arJaem) 
De ini..:iutiva do Senhor 
Pre•identc da República 

A.11torlsa o Dultlb.to Naeloaa.l de Clo
lonluçio e ltefDI'III& Alralrta -INCB.A, 
a V&ntlferir o lmliYel 1111e mene1ona, 11-
&aado ao liiiiiDicip.lo do ltlo de J'81lelro, 
z.tsdo do Blo de , ......... 

O C0nlll'UIO Nacional decreta: 

IArt. 1.0 1l'lca o Inatltuto Neelona.l de Co
lcmlzação e :Reforma. Alll'alrla - liNtl!!.A, au
torizado a 1Jranafertr, mediante lndenlzaçio, 
iL CODlpanhla do M:etlopoUtano do Rio de 
laaelro - 'MI!:'I1RO, o domlnlo do Imóvel al
tuado na Avenida Radial Oeste n.• tl'1, ~
tlga Rua llhlta MachadD n.• l3'1, na J're-
1111811a do Enpn'ho Velho, no Munlelplo e 
Batado dO !Rio de Janeiro, eu,jos Jlmltea e 
cODi'rontaçliea COIIlltam du plantas e me
mortais deacrttlvoe elllatentea DO ?roC8180 
INCKAIRJ n.• J.*!TI. 

• Parájjrafo l)nleo. O Imóvel a que 18 re
fere ·este artigo aer11. 1'eglltrado em DO!De 
elo Instituto Nacional de ColouiJsaçlo e Re
fOrma Agri.rta - INORA. no 11.o Offdo do 
Registro de Imóvelll ela Comazea do Rio de 
Janeiro, no llvm 2•1-o, t. fll. 51, matriCUla 
n9 27.610. 

Arl 2.0 A flranaterênela de que trata esta 
Lei aer6 efetlvada mediante termo a .ser la
vrado em Uvro próprio do Inst~tuto Naclo
~ COlonização e Befo12118 Al!ralrla -

Ar.t. 3.0 Z8ta Lei entra em vigor Da data 
de aua pubUcaçlo. 

ATt. 4.• Revogam-ae as dllposlçaes em 
contri.rto. 

. :MENSA.Gm! N.0 3011, DE UNI!. 

Excelentfa&lmOI 8enhOIU Membl'OI do 
Congresso Naelon8.1 ~ 

Nos termos do art. 111 da Constltulçio, 
tenho a bonra de aubmeter iL eleV6da dell
beraçio de Voasaa Excélênda.s, aeomp&mta
do de !I!:Xpoal~lo de :Motivos do Senhor :a/CI
nistro de Blltado da Agricultura, o anexo 
~eto de te! que ••autoriza o I:Ditltuto Na-
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clona.! de Colonização e Retonna. Agrária. -
INCRA, a. transferir o Imóvel que mencio
na., attuaclo no Munlciplo do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de .Janeiro''. 

:srasflla, 30 de julho de .1881. - ,Joio Fl
flllelredo. 

EXPOSIQAO DE MO'l'l.VOB N.• 088, DE 13 
DE .JULHO DE 1981, DO SENHOR MI
NLS'l'RO DE ESTADO DA AGRictiLTURA 

!Ezeelen tf.solmo Senhor Prelddente da. Re-
ptibllca: 

Tenho a honra. de •ubmetcr à elevada 
oonslderação de Vo.ssa Excelência o anexo 
AnteproJeto de Lei, que autoriza. o INCRA, 
a tran<ferlr, mediante lndenJzaçio, a. com
panhia do Metropolitano do Rio de Janeiro 
- METRO, o domlnlo do Imóvel .situado à 
Avenida. :Radial o .. te n.• 817, antiga Rua. 
Mata Machado n.o 187, na. Freguesia do 
Engenho Velho, no Munlciplo e Estado do 
Rio de .Janeiro. 

2. O Imóvel em questão estA devidamen
te regl.strado em nome do INCRA, no 11.0 

Oficio do Registro de Imóveis da Comaua 
do Rio de .Janeiro, no livro 1-2-0, a fls. 51, 
na matricula n.0 27.410, e Jã tal ocupa.do 
pelas obras do ~-

S. J'ace a estas oonllderaç6es e tendo em 
nsta os tezm01 do Parece.r H-35, da 0011-
aultorla. Geral. da. Reptibll.ea., publleado no 
Diário Ofielal da. l111lio de 21 de l11Zlho de 
1987, entendo neceaaãrla. a. ezpecllçio de 
Le1 autor.Jza.tlva da tran.ferêncla de c!Dml
nlo que ae tem oomo obJetlvo. 

Na. oporttmldade, Senhor Pl'elddente, re
novo a Vaua Excelência meua protesteis de 
alta oonalderaçlo e reapeltoao apzeço. -
Anplo Ama.1117 StiJIIJ.e, M1nlatrO de l!:&tado 
da Airlcultora. 

r As Comfll6es de· Assuntos Begflmflfa • 
de FC~u.J 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
~· Z79, de 19&1 

(N• 1.370/113, na Cua de orllll!m) 

Aplica &IIII denomlnadoa NBoJda4ae tia 
llorraeha" dlsposlçõea tlao Lllla a.•• 
Ull, de JJ de oetembm de 1987, e 11.898, 
-de 31 de --&o de 1871, • dã ootno 
provtdênolu. 

O Oonrresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 Aos denominados "Solda.dos da 
Borracha" asatm oon.slderados aqueles que 
preatara.m aenlços nas condlçiiea prenstaa 
no Decreto-lei n,• 5.818, de 14 de setembro 
de 1943, aplicam-ae a.a dlapollções da Lei 
n.• 5.315, de 12 da setembro de 196'1, e da. 
Lei n." 5. 898, de 31 de &IOEW de 1871, nas 
partes zelatlvBs o.os cl!reltos &llegurados 
pelas allnea.a e e d do art. 197 da. Constitui
ção Federal. 

Parigrafo únloo. A prova da. prestação 
de serviços deoorrerã -da. apreaentaçlo de 
qualquer documento ou justificação que ze
vele ter o Interessado preetado aervlços nas 
eondlçõea previstas neste artigo. 

Art. 2.0 Os encargo.a financeiros deoor
zente.s tia aplicação desta lei oorrerio à 
conta de rccuraos previstos no Decreto-lei 
n.• 1. 940. de 25 de maio de 1982. 

Art. 8,0 O Poder Executivo regulamen
tarã esta lei no prazo de 90 (noventa) dlaa 
contados de sua publ1caçlo. 

DIÁRIO DO CO!Io:GRESSO NACIONAl. fSeçiiu lll 

Art. t.• l!:&ta Lei entra em v1110r na date 
de sua publlcaçlo. 

Art. s.• Revoram-ae as dlspllll.çllea em 
contrãrlo. 

LEOISLAÇAO CITADA 

D1!:CRETO-LEI N.0 5.811, 
DE 14 DE BETI!lMBRO DE 1948 

Aprova. o Aoo>'dll relativo.., reerat&
mmt.o. eneamlpbemento e oolocaçio 4e 
tr&b&lha.d- para. .. Amaa4bda, • !lá 
outra• pnvldiinclu. 

o Pre•ldente da República, usando da 
atribuição que lhe oonfeze o art. 180 da 
Constituição, decreta: 

Art. 1.• Fica aprova.do o AOOrdo aobre 
recrutamento, encaminhamento e coloca
ção de trabalhadores para a Amazônia ce
lebrado pelo Ooordena.dor da MobWzaçlo 
Económica e pelo Prealdente da Oomluão 
tle Controle doa Acordos de Waahlngton 
oom a Rubber Development e<>rporatlon, 
em 6 de setembro de 1943. 

Art. 2.• A Comlsslo Allmlnlstratlva do 
Enc!lllllnhamento de Trabalha.dorea pua. a. 
Amazónia fCAETAI de que tr&ta a cliusula 
4.• do Aoordo a.provado par este decreto
lei, oon.stltulr-se-11. de trêl (3) membrol, DO
meados por decreto do Preeldente da Repá-
bUca.. . 

Parll.jlrafo único. Dlrl.rl.rã os trabalhoa 
da Ooinlsalo, na qualidade de prelldente, 
o membro que para. 1880 for apreuamente 
deatgnado no &to de nomeaçlo. 

Art. a.• Todos oe atoa a.dllllnUtratiW~ da. 
CAETA aerie firmados por dol.l dQa trêl 
membros, ou por IIDl deles CODjiUltamente 
oom o aulstente de qualquer doa dema.la. 

Art. 4.0 Os membrol da CAE'l'A nada 
perceberio oomo honorãrlos, venclmentoa 
ou IP'&tltlcaçóea, mas o deaempenhO de ouas 
tunçllea oerã oonllderado como aervlçoe ze
Jevant.. preeta4oa 11. Naçlo. 

Art. s.o o presente decreto-lei entra em 
"9l.aor na data de aua publlcaçlo. 

Art. e. o Revopm-11e as dlaposlçllea em 
contrãrlo. 

LBI N.• 5.SJ5., DE 1Z DE 6I!:1'EMBRO DE 1987 

Beplamen&a o ""' 178 ila Qlutl&ul
çlo do BraiiJ, QDII dtoplia IObre .. -
eomb&toll.teo tia z.a Gaern MtmdlaL 

O Prealdente da RepflbUca, 

Faço l&ber que o Congreuo Na.clonal de
creta e eu aanclono a aegulnte IA!!: 

Art. 1.0 Conaldera.-se ex-combatente, pa
ra efeito de aplicação do art. 178 da. Cons
tltulçlo do Bra.sll, todo aquele que tenha 
participado efetlvamente de operações IH!
Ilca.a, na Segunda Guerra Mundial, como 
integrante da Força do Zérclto, da Força 
Expedlclanãrla. Bl'&lllelra, da Força Aérea 
!Braallelra, da M&rlnha de Guerra e da Ma
~a Mercante, e que, DO caso de mlUter, 
hoJe lido licenciado do serviço a.tlvo e com 
1880 retoma.do à vida civil detlnltlvamente. 

I 1.0 A prova da partl<l1paçlo efetlva. em 
operaçllea IH!llcaa aerã fOrnecida ao Inte
ressado peloa Mlnlatérloa Militares. 

I 2.0 Além da fornecida pelos Mlnlaté
rllll Militares, oonatltuem, também, dados 
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de lntormaçlo para fazer JHVY& de ter to
mado parte efetlva em operaçiles bélicas: 

a.) DO El:êrclto: 

I - o diploma da Medalha de campa
nha ou o certificado de ter servido no Te&· 
tro de OPerações da IU.Ua, para o oompo
nente da Força. Expedlclonirla Bra.sllelra; 

n - o certificado de que tenba partici
pado efet1'famente em mi8SIIes de 'llri.IAn· 
ela e aegurança do Utoral oomo Integrante 
da. guarnlçlo de Ilhas oc~nlcas ou de uni· 
da.dee que ae delloca.ram de sua.a aecles para. 
o cumprimento daquela.a missões; 

bl na .AeronãuCica: 
I - 0 diploma. da Medalha de campa

nha da. IWia, para o seu portador, ou o 
diploma da. Cruz de A'll.açiO, para os trl· 
pulantea de aemnavea enll&ladu em mls-
16ea de patrulha; 

ol na. Marinha de Guerra e MariJma Mer· 
cante: 

I - o cl!ploma de uma das Medalhas Na
vais do Mérito de Guerra, pua o seu por· 
tador, deede que tenha. aldo tripulante de 
navio de guerra ou mercante, atacados por 
Inimigos ou deetruldoa por a.cldente, ou qWt 
tenha participado de oombolo de transpor
te de tropas ou de a.b&ateclmentos, ou da 
mlsaiiea de patrulha; 

n - o cl!ploma da Medalha de campa
nha da Força Expecl!clon•rla. Bralllelra; 

ru - o cerCiflca.do de que tenha partici
pado efetlvamente em ml.l8llaa de 'llslllncla 
e segurança. oomo lnterrante da I(U8orD!çlo 
de llha.a ocel.nlcalj 

IV - o certificado de ter ptu.uclpado da.a 
operaçliea upeclflca.das n.oa itens I e II, 
aUnea e, I 2.0 , do pr-.nte arti&O: 

d) certidão fornecida pelo respectivo 111-
nlatédo Militar ao ez-oom!latente Integran
te de tropa. transportador& em navloe eacol
tadoa por n&VIos de guer:ra, 

1 3.0 A prova de ter aervldo em Zona. de 
Guerra nlo a.utorlz& o fiOIID das "f&Dtegens 
previstas nesta lei, reaaalva.do o preceltua.do 
DO art. 177, I 1.0 , d& Con.stltulçio do Bra.s:ll 
de 1967, e o dlaposto DO I 2.• do a.rt. 1.0 

desta lei. 
Art. 2.0 :& eatãvel o ez-eombatente aer

vldor púbUoo civil da. 17Diio, doa Elltados 
• doa munlclpioa. 

Art. s.• O Presidente da Reptibllca apm
veltarã, mecllante nomeação, n.oa ca.rgoa pti
bllcos vago&, lnlcl&la de ca.rrelra ou Isolado&, 
Independentemente de concurso, os u:-com
batentea que o zequezerem, mediante a.pre
sentac;l!.o de diploma reglstrtulo no Mlnla'
têdo da Educaçio e Cultura. de curao que 
os quall.!lquem para o exe.rclclo do ca.rro, 
ou mecl!ante prova. de capacidade para os 
demal.o, aerundo critérios a. -.m. fllt:a.dos 
fm zegulamento. 

I 1.0 Os que nlo quiserem aubmeter-ae 
à prova ou nela fazem lnablllta.dos, serão 
aproveitados em clasae de menor padrlo de 
"'nclmentos, não destinada & ace110. 

I 2.0 O requerimento de que ·trata est.> 
a.rt1110 serã cl!rigldo aos Mlnlatérlos Milita
re& a. que estiver vinculado o R-oomb&tente. 

I 8.0 O Mlnlstédo Militar, a. czue tiver 
pertencido o ex-combatente, encamlnhari 
o requerimento ao Depa.rta.mento Admlnla
tratlvo do Peuoal Civil, depois de oonve-
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nlentemente Informado pelas 6rgloa com
petentes quanto ao atendimento do8 Tequl
~totl pre'tlatote no ILTt. 1.0 desta lei. 

.Art. t.0 Nenhuma nomeação aeri feit._ 
&e houver ex-combatente que tenha. reque
rido o aeu aproftlta.mento no aenloo pd
bUco e eate,la em condlç6es ele ezercer o 
ea.rgo lnlelal 'de C&TA!ra para. cuJo provi
mento foi realizado concurao. 

Parigmfo 1lnlco. Abertto o concurso e 
durante o pruo eatabelecldo para. a lnacrl
ção dos candldatoo, oo a:-combatentea de
veriO requeAr o aeu aprove1tamento para 
efeito do dlapoBto neote a.rtlgo. 

Art. 1.0 O ez-combatente que, no ato da 
JICI&II8, vier a llllll' Julga.do deflnltiY&IIlente 
lne&paz para. o oenlço pllblico aer6. enca
m!Dh&do ao JOnlatA11'1o 141lltar a que esti
ver vl.ncula.do, a .IIm de que ae proceue 
aua reforma, noe tel'III08 da. Lei n.0 2.5'19, 
de 23 de a.go~~~to de 111a6. 

P&riiT&fo Wilco. O ex-comba.tente J6. 
considerado Incapaz para o eserc.lclo da 
função pdbUca, em laudo pauado por auto
ridade competente da. admlnlatração pllbH
ca, poderi, para. efeito de aeu aproveita
mento, ~. Imediata: e d!Atamente, 
relnspeção mêcllca, no MI.DI.stêrlo 141llt&T a 
que estiver vl.nculado, para a concessão da 
reforma referida neete arti&O. 

Al-l 8. 0 Bl<clul-ae do apzoveltamento o · 
ex-combatente que tenha em aua. folba de 
antecedentes o registro de condenação pe
nal por ma.la de doia a.noa; ou ma.ls ele uma. 
jllODdenaçio a. pena. menor por qualquer 
crime cloiCIIO. 

.Art. 7.0 Somente. aeri a.posentadc. com 
16 !vinte e cinco) ano• de serviço pdbHco 
o aervidor pdbüco clvl.l que o requerer, aa
tlafeltoo 01 requlaltos do art. 1.0 desta lei. 

Parigrafo dnlco. O dllposto neste artl-
110 apllca.-ae Igualmente ao contribuinte da. 
P!evldêncla Social. , 

Art. 8.0 Ao ex-combate.nte, funclonirlo 
clvl.l, fica Ul8l111"&do o direito ê. pmmoçl.o 
a.póa o lntanticlo lep.l, e ae houver va.ga. 

Parigrafo llnlco. !i'a.s promoçõea subae
q11entea, o a-combatente teri pAferêncla., 
em 1paldade cle condlçllea de merecimen
to ou a.utlalllda.de. 

Art. 9.0 o ex-comba.tente, sem vinculo 
lllllpZeptlclo CCIIII1 o 10j:vlço pllbllco, carente 
de Acuraoa. que contrir.l.u ou vier a. contrm 
la!DWetla. lneirivei, .ln:fecto-contagkiBa ou 
nio, poderi requezer, ~ta: f1nll do art. 5.0 

delta lei, aua lnternaÇI.o nu orp.nlza.ç6ea 
bOaplte.laru, cl'tla ou m!Htares, do Governo 
l'edera.L 

P&rigtafo llnloo. A C1f18.111Rçlo l!lll1tK 
ma.ls pr6xlma. da. residência do requerente 
plO\'IdeUCl&l'& aua IDternaç&O, romeceado ·a. 
p&ll&gem para o local onde ela for poaelvel. 

Art. 10. O u-comba.tente li a.prove!ta
do e 01 que vierem a. lê-lo nl.o teriO direito 
' nOOQII aproveltamentoa. 

Art. 11. O dllpoato neata lei se aplica 
IIQ8 órgão~ da admlnl&traçikl dlreta e da.a 
aut&Tqula.a. 

Art. 12. o Pod!!r Executivo regulamen
t&Ti a execuçl.o da. preaente lei dentro do 
pruo de 80 (oeasental dla.a. 

.Art. 13. Bata lei entra em 1t110r na da.ta 
de sua pubHca.ção. 

.Art. 1t. ReYopm-ae a.s dlapoolg6u em 
contrirlo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Se,;à<> III 

LBt !i'.0 11.898, 
DE 81 DB AOOSTO DE 1971 

DIBpie IIObre aa pree&qãea diiYidaa a 
a-combatente seiiU'IIdo d& l'revldên
cl& 8oela1, e di ou&ra.s pmvldinolaa, 

O Presidente da RepdbHca: 
Fago aaber que o Collgreaeo !i'a.clonal de

creta e eu sanciono a. aegultne lei: 
Art. 1.0 O ex-combatente segurado da 

Previdência Social e aeus dependentes terão 
diAito u prestaçiies prevldenc1ãr!a.s, conce
ll!das, mantidas e reajustada.& de conformi
dade com o regime gera;! da leglalaçl.o or
pnlca da. Previdência Social, aa.lvo quanto: 

I - Ao tempo de aervl.oo para aqulalção 
do direito ê. apooentador!a por tempo de ser
viço ou ao abono de permanência. em aervl
ço, que seri de 25 !vinte e clncol a.uoo; 

II -- A renda mensal do aux!Ho-doença. e 
da aposentadoria de qua.lquer upécle, que 
aeri !gu&l a 100% (cem por cento1 do aali
r:o-de-beneftclo, definido e cleHmltado na 
leglaiaçlo comum da Previdência. Social. 

Parágrafo llnlco. Serã computado como 
tempo ele serviço, para 01 efeitos desta lei, 
o perlodo 'de aervlÇO miHtar pzeotado du
ra.ute a parra. de 19S9 a 1H6. 

Art. 2.0 Coneldera-ae ex-combatente, 
para. oa efeltoo desta Lei, o definido como 
tal na. Lei n,0 1.811, ·de 12 .de setembro de 
1987, bem como o Integrante da Marinha 
Mercante NaciOnal que, entre 22 de março 
de 1941 e 8 de maio de 1H5, ten:ha parti
cipado ·de pelo men1111 duaa vlagena em BODa 
de ataques subma.rlnoa. 

ParAgrafo dnlco. COneldera.nclo-ae, &ln
da., ex-combatente, para os efeitos desta lei, 
oa pllotoo cl'tla que, no per!Odo referido nes- . 
to a.rtlgo, tenham CCIIIIJ.pTOYadamente parti
cipado, por aoHclta.çio de autotrlda.de m!H
tar, de patrulhamento, buaca, vlglllncla, lo
callzaçikl de navl.oe lolpedeadoa e a.aalatên
cla aoa né.ufraiJQI. 

Art. 3.0 o ex-combatente Já a.posentado 
de a.cordo com o regime comum da legl.ola
çl.o orgln.lca da. Previdência Social teri di
reito ê. l'l!vlaão do cilculo da. renda. mensal 
de aeu beneficio, para. que ela seJa. ajustada 
no valor eatabelecldo llQ Item II do art. 1.0 , 

com efeitos flnanceiJaa a contar da. data 
dei pedido de revl.eão. 

P&Tigrafo dnlco. Poderi .lgu&1mente ser 
re'tlato a pedido, na.a condlçllea clellte artigo, 
o valor da. a.poaentadorla que tiver senldo 
de base para. o cilculo de penaio concedida 
a. clependentea de a:-combatentea. 

Art. 4.0 o valor do beneficio em manu
tenção de ex-combatente ou de I8UII depen~ 
dentes, que atualmente seJa. auperlor a 10 
(dezl vezes o malar 8alil'1o m1nlmo mensal 
vl&ente no Pala, nl.o 10freri Aduçi.o em de
corrência. desta lei. 

Pa.lll.gra.fo dnloo, P&Ta. IIII efelloll dO dia
posto neate arti&O, lncorpora.m-ae ao bene
ftclo da Pnlvldêncla Social a.s vantagens 
concecUda.a com tun~amento na Le.l n. • 
1.768, de 11 de deaembro de 1952. 

Art. 6.o 01 futwoa re&juata.mentos dO 
beneficio ·do segurado ex-combatente nJ.o 
!ncldlriO lObA ·a pareai& excedente de 10 
(dez) ve- o valOr do maior aalirio mlnlmo 
mensal vigente no Pa.la. 

Art. e.o J'lca reualvado o dlrelto do ex
comba.tente que, na da.ta. em que entrar em 
vigor esta lei, Ji tiver greenchl4o os zequl
.sltos na leglai&çl.o ora re10pda para. a con-

llclcm hn> de 19RJ-

ctasão da. apoaentadorla por tempo de ser
viço na.a condlçõea então vlgentea, obaena
do. poNm. DOI futuros re&Juatamentoa o 
dllpusl;o DO art. 5,o 

Paré.gmfo fJnlco. !i'a.a mesmas condleões 
'este artigo, fica reaaalvado o direlto ê. pen
são dos dependente.~ de el<-combatente, 

.\rt. 7.o aeualvada. a. hlpóteee do a.rt. 
u.o, no ca.eo de o ex-comba.tenlle vir contri
buindo, de acordo com a ieglalaçl.o ora A
vogada, IObre aalirlo auperior a 10 (deSl 
vezes o maior salãrlo mlnlmo 'l'lgente no 
Pa!B, não aeri computada, para. qualquer 
efeito, a. parcela. da. con11rlbulçikl que liOr
re•ponda ao euedente daquele llmlte, a 
qual aerã restltuicla, a. pedido. 

Art. 8.0 Eata lei entrari em vJ&or na 
data de sua publicação, revosada.a a.s Lel8 
n.oa 1.758, de & ele dezembro ele 18511 e t.287, 
de 23 d.e dezembro de 1883, e dema.ls cUapoel-
çõea em contrirlo. . 

r As Com!Bsõer de Leg!Biaçdo Social e 
de FinançiJ8.J 

EMENDAS DA CÃMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SE:IIADO 

NY 34, de 1!179 
(:'11• 4-0SO, de 1!180, naquela C•• I 

Dlsp6e IDbre o pftiCBIID de llse&Haa
ção pela Cimara doa Deputados a pelo 
Senmdo Federal, dos atoo do Poder Eu
euUvo e 011 da &ilmlalatra.ção ladlreta. 

Emenda n.• I 
Suprima-R da.a allnea.a a e b do art. 2.o do 

ProJeto a. expreuii.o "patrimonial". 

Emead& n..• I 
Suprima-se do ProJeto o lnclao m do 

art. t.•, renumerando-ae 01 dema.la lncl110.11. 

Emenda. 11..0 3 
Suprlma-ae do Inciso I do art. 4.0 do Pro

Jeto a expreuão "funckmir!os clvio e mili-
tares". · 

Emenda n..• t 

Suprlma-ae do 1 2.o dO &Tt. t.o do Projeto 
a expreasiio "deDOimentoo e testemunhaa". 

Emenda n..0 & 

Suprima-se do I 4.0 do art. 4.0 do Pro
Jeto a expreuão "clasalflcadOB como•. 

f As Comlsalles de Constltufçclo e Jus
tiça e de hnançiJ8J 

SUBSTITUTIVO DA CÃ!\fARA DOS 
DEPUTADOS AO PROJETO o•: 

LEI DO SE!IIADO 
N• 145, de 1976 

(N• Z.!142, de 1976, naquela CMa) 

&utodu. a Betle Ferrovlúla Fedenl 
S.A.. a tnnsferlr para. o Muea Mariano 
Proeóplo o vqão de tranaporte peaoal 
ut!Hsado pelo Imperador Dom l'llllru n 

O ConJIN880 N.'ICional decreta.: 

Art. 1.0 11: a Rede Ferroviária J'ederal SA. 
autorizada. a. promover a doação ou, por 
qualquer outro melo, a anenação do vagão 
de tranaporte, peaeoal, ut!Hsado pelo Dnpe 
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rador Dom Pedro II, ao Museu Mariano Pro
cópia, loc&Uzado na cidade de J11lz de Fora, 
Estado de Minas Clerals. 

Art. 2.0 Esta let entra em v1110r na data 
de sua publlcaçio. 

Art. 3.0 Revogam-se as dlapollções em 
contrário. 

Clmara dos Deputados, 30 de DOvembro 
de 1883. 

(As ComfBslles de Constituição e Jus
tlr;a, de Transportes, Comunlcaç/les e 
ObrtlB Públicas e de EduetJ4140 e Cul
tura.i 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 41, de 1983 

(:"'' ll/8.,, na ("imara doo lloputadosJ 

Aprova a rero.....,. de IJ'ab7 Moutl!lho, 
aluno da Dcola ~ralórla de ca
detea de Forialeaa - CE. do Ministério 
do El:ércl&o.. 

O Congre.sso Nacional decreta: 

Art- 1.• Fica aprovado o ato do Prell· 
dente da. República. que concedeu ~:erorma 
a. Irahy Moutinho, aluno da. Escola Prepa
ratória. de Cade:es de Fortaleza - CE. do 
Mln!Btérlo do Exército, bem como o ato que 
o p!OJIIOVeu ao Posto de 1.0-Tenente, de 
acordo com a autorlzac)io prevl.sta no 1 a.• 
do art. 72 da Ccmstltulçio Federal. na re
daçiO clacla pela Bmenda Constitucional 
n.• a. ele 14 ele abril de 19'17. 

Art. 2.0 Este dec~:eto lepalatlvo entra em 
vi110r na data de sua publlcaçiO. 

MENSAGEM N.0 550, DE 1882 

Ellee!entlsllmos Senhote~ Membroe do 
Congresso Nacional 

Tenho a honra de eomUDica.r a VOIIII 
Excelências que. nos ·:ermos do art. 72. I a.•. 
da Constituição. ordenei a execução do ato 
que concedeu refonna ao então aluno ela 
'".-cola Preparatória de li'Ortalaa - C!'. 
Irahy Moutinho. 

Brasllla, 30 de dezembro ele 111112. - Joio 
Flpelredo. 

N.0 1111 BrasDia, DI'. 14-11.82 

"Ordeno o registro do ato, ad referendam 
do Oonp-eiiO Nac!ona.l. de caaformtclade 
com o dl&posto no 1 a.• do art. 72 ela cona
tltutçio Federal, na redação dada pela 
Em1!11<1a Constitucional n.• 7, de 18'17." -

Brasllla, 20 de novembro de 1882. - Joia 
Flpelredo. 

Excelentlsslmo BenhiJr Preeldente da Re
pública 

o Egrégio Tribunal de Contas da trnliD. 
diante da documentação COD&:ttutnte do 
processo de conceuiio de reforma ao então 
aluno da Escola Preparatória de Cadetes 
de Fortaleza, Irall;r Moutinho, decidiu ne
gar regt.atro ao Decreto de 1'1 de outubro 
de 1983. publlca.do no Dlirlo Oflelal da 
UJJião elo dia aubseqllente, que reformOU o 
l'.omlnado no posto de 2.o-TeDente, de acor· 
do com 011 arto. 2'1, letra e, 80 letra 4. 81 e 
33, I 2.•, letra a e 34 letra b ela Le1 n.• 
2. 370, de 9 de delll!mbro de 1854, bem como 

Dili. RIO DOCO:-lGRESSO NAC"IONAI.!Scçiiu I)) 

ao Decreto de M de ntembro de 19M, 
publlca.do no Dlázto Oflelal da trnlio do 
d!a subseqllen.~. que o promoveu ao poato 
de 1.•-Tenente, em face de estar amparado 
pela Le1 n.• 1.1118, de 12 de Julho de 1850, 
com base no relatório e voto do eminente :.':t;n' Luo1ano Brandia Alves de SOuza, 

"Refere-se o presente processo 11 re
forma do entio aluno. da Escola Pre. 
paratórla de J'ortalna, Ira117 Mouti
nho, no p011to de 2."-Tentente, a partir 
de 211-8-83, de acordo com 011 arts. 27 
letra e, 80 letra 4, lll, 113, 1 2.o letra a :0:.' letra b, da Lei n.o 2.170/M (fls. 

Tra!am, 111nda., os autoa, da promo
çio do Interessado ao p011to de 1.0 -Te
nente, a partl:r de 17-10-83, de acordo 
com o a~ 1.• da Lei n.• 1.158/50 c/c 
o art. 1.• da Lei n.• 818/48. IJ'Is. 47-l 

O Sr. D!retor da 1.• Divisão da 2.• 
IGCE aduz que a epnepsla, por 111 só 
não enseja o enquadramento da refor. 
ma na alínea a do art. 30 da Lei n. a 
2. 370/54. até porque ela não estt. arro
Iada en~ as doenças especlflca.das nes
te cll.spOIIItlvo. Nio lhe pode estender 
também a equiparação de que trata ;:, 
I s.• do mesmo art. 30, jt. que o laudo 
ele fll. 30 expressa que o mllltar pode 
prover 011 meios de IUbsla:êncla". 

E conclui. por considerar que a re
forma ê Inadequada ao fundamento 
que lhe serve de base, propondo, em 
conseqüêncla, a aua Uegalldade, sendo 
ne1ado rellstro aoa a tos de fls. SO, 47, 
48 e &O. 

o sr. ID.spetor-Geral e o nobre re
presentante do Mlnl.atérlo Público es
tio de aoordo com a lnstruçio. 

III o relatório. 

varo 
O Laudo da lUnta Militar de Inspe

çio de Ba11de (flll. lOl conclui: Inca
pacidade dellnltlva para o aervlço do 
Exército. I'Dtle prover 01 meloa de oab
llalêncla. (0 grifo 6 nouo.) 

Como bem esclareceu a Instrução, a 
epllepsla pode aer cauaa para a refor
ma quando toma o IDdlvidno total e 
permanentemente lllválldo para quaL 
quer tn.balho u a.• do art. 30 da Lei 
n.• 2.370/M. IGrlfamOB.l 

Asllm, acolhendo 011 pareceres, voto 
;no sentido de ser julgada llegal a pre
sente conceuão de reforma negando
se regt.atro aos atos de fll. 30, 47, 48 e 
50, aem 6au.s de repollção referente aos 
proventos percebidos. 

Sala das Se.u6es, 20 de novembro de 
1979." 

Ocorre, no ent.-nto, que l êpoca em que 
fOI editado o Decreto concedente da refor
ma, 17 de outubro de 1983, em pleno vigor 
se encontrava o Pareoer n.• 583-Z, de 28 de 
deZembro de 1858. da Conaultorla Geral da 
República, aprovado pelo Prelldente da Re
pública então em exerciclo, cujo •:e:o:to a bai
liO se tran.screve: 
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"REFORMAS DE MILlTARES 
vttiMA DE EPILEPSIA" 

da Consultaria Geral da Bep11bllca.: 
O Oficio: 
PR 45.a57-59- N.• 285. de 2a de de

Bembro ~.e 1858. Encaminha o Parecer 
n.• sos-z. da mesma data, sobre refor. 
mas ele militares vitimas de epllepala. 
• Aprovo. Em 12-1-80". IBest. proc. ao 
Jal, por Intermédio do Gabinete Mili
tar. da PR em 13-1-80). 

Assunto - Reforma de mWtares vi· 
tlmas de epllepala. 

Parecer 
N.• de Referência: 583-Z 
O E:o:m.• Sr. Mlnlatro da Marinha na 

er,IOalção ane:o:a. tece considerações so
bre reformas de oficiais vitimas de epi.. 
lepsla. 

Sobro o :LSsunto, emtttmoa o Po.recer 
n.• 405-Z, de 2a ele março de 18&a, nos 
IBIUintea te1"1110B: 

I 

'·No proce.JIO ane:o:o, originário do Ml
nla. érlo da Marinha, a questão, que se 
apresenta. 6 a seguinte: 

Foi apo~~entado. por decreto publi
cado no Diário Oficial de 18 de dezem
t.ro de 185ll, na função de operãno, da 
Tabela Numo!lica de Mens&Usta, o aer
tldor Manuel Belmiro de Lemos. por 
rer portador de eplleplla. 

A aposentadoria foi decretada com 
venclmentos proporcionais; com base 
no art. 178, Item m. do Estatuto dos 
Funcionários, mas o Tribunal ru. Con
tas negou regl.atro ao respectivo decreto, 
sob fundamento de que tal moiês:ta se 
Inclui entre u que se refere o art. na 
Item m. do Estatuto mencionado, e das 
quala resulta aposentaçio com venci
mentos Integral&. 

A Dlretolia de Saúde da :Marinha, 
en~tanto, recusa-se a alterar o tun.
damento do ato de aposentadoria, ba
seada em que a doença, de que se trata, 
se manlfeata de maneiras dlverau, ora 
provocando gravidade, ora pzovocando 
dlstilrblos Insignificantes e. aiBim, o 
laudo 6 que faz o enquadramento exa
to da aposentadona. 

O DASP, ouvido a reapelto, entende 
Dio caber ao Tribunal de Contas dia
cardar do ponto de viata m6dlco elo 
enquadramento de aposentação: o ca
ao do Interessado é de epllepata e Dio de 
epilepsia com pro1116at!co de a.llenaçio 
mental augertndo, contudo, aquele De
partamento, para deslinde da questio 
o pronunciamento desta oonsultona 
Cleral, sugestão aoolhlda pelo E:o:.ma Sr. 
Presidente da Repúbii'Ca. 

O Egrigto Tribunal de Contas evi
dentemente que pode decidir, como lhe 
~~ver, os casos que lhe aio aubme-· 

No caso de aposentadoria, se eue al
to Tribunal negar registro ao ato res
pectivo, o E:o:ecutlvo, ou determina o 
regt.atro sob reserva com recurso ao 
Tribunal para o Congreaso, como pro
curei esclarecer com apolo em parecer 
de Francisco Campos quando Consultor
Geral da República !Parecer 1-u. Dlt.-
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rio Oflolal de 20-8-64, Dig. 11188; Le1 
n.o 880. de 1948, art. lià; Parecera do 
Oonaultor-Geral da Rep1UJllca, 18115, 
pAr;. 15-15), ou eonforma-ae com a de
claão daquele 6rr;io conatltoclonal e re
unca o ato de apoeentação. 

No caso concretlo, 6 judsprudlncla 
antiga de TribUnal CODslderar a epllep
ala moléstia r;ran, modalldade da &Ue
nação mental, que Importa na aposen
tadoria com vencimentos lnter;rai.B. Aa
slm dec1dlu o emérltlo Colégio, na sea
Bio de 2& de julbo de 1848, em procell-
10 de que fo1 relator o eminente Mlnla
tiO Rubem Rosa, reportando-se a dec1-
116es anteriores: "Este Tribunal, na 
sessão de 21 de setembiO de 1843 e, pos
teriormente, na de 11 de junho de 1844, 
&BBentlou que a tnatlvldade de pac1ente 
de epilepsia é com lnter;rldade de re
munerac;ão vi.Btlo ser um dlstflrblo men
tal" !Revi.Bta de Direito Administrativo, 
vol. 15, pág. 238l • 

como so vê, trata-ee de reiterada lu
l"lsprudênc1a do 6r!rio encarregado pe

. la Constituição de julpr da legalldade 
das aposentaclorlu, constituindo, de 
ratlo, llumana lnterpretac;ão da lei, ter
mos. em que o parecer da Consultor!& 
Geral da República é que o ezpedlente 
de estilo, pelo MIDistérlo da Marinha, 
para retlflcac;ão do decretlo de aposen
tadoria. 

a.m.j. 

Rio de lane!IO, H de março de 1858. 
- A. Gonçalve~~ 4e Ollvelra, Consultlor
Geral da Reptlb.UcL" 

O EvDo Benbor Presidente da Repú
bllea dii!Dou-se de &piOVar esse pare
cer, publlcado oom a deci.Bão superior 
no Dlárto Oficial de 1-4-118, pig. nu. 
!Pareceres elo Oonaultlor-Geral da Re
pública, vol. m, 18118, Jlig. 311i-8l . 

Agoza, o Mlnlatérlo da Marinha, em 
face desse parecer consulta: 

&) se, atendendo l diversidade de ti
pos de epllepala, a que alude a Dlreto
rla de Saúde, deveri ser conceituada 
como de "Allenac;llo mental", lndi.Btln
tamente, pelas .Juntas de Saúde, em fa
ce do Parecer n.0 405-Z, do Oonsultlor
Geral da RepúbUca, toda e qualquer 
forma ou tipo dessa moléstia; 

bl se, ass1m conalderando, deverão 
ter os benefic1os (art. 33 e seu 1 2.D) 
decorrentes deua oonceltuac;io 08 mm
tares portadores de qualquer tipo ou 
forma de epilepsia, mesmo aqueles que, 
não ae enquadrando nas colldlç&ea do 
1 a.o de art. ao da Lei u.o 2.310/H, pos
sam estar nas condições da allnea e do 
art. 30 e art. 82; 

e) se. as Juntas de Dlapeção estilo 
obrlr;adas a observar ease entendlmen
tlo, preconizado pelo Parecer 405-Z, de 
Consultlor-Geral da República, mesmo 
que seus membms, tecnicamente, dis
cordem dessa aprec1ação, e entendam 
que, em certos casos particulares exa
minados, a forma epiléptica da molés
tia não conduz ltnvalldez total e per
manente para qualquer trabalho ou 
nio satlsfas u condlç6es do 1 a.o do 
art. 30: 

III ae, dever-se-i deixar ao Uvre ar
bítrio daa Juntaa de Jnspeção Indicar 
ae a forma epiléptica que o pactent& 
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apresenta deve ou nlo ser considerada 
MAJJenaolo Mental" l vi.Bta dos exames 
feitos e da eoncettuac;ão ezposta no I 
a.o do art. ao da Lei n.0 1.810/64, deci
dindo, então a lunta, aobre estar ou 
nio, total e permanentemente lnvf.lldo 
para qllalquer trabalbo. 

Respondemos afirmativamente a to
dos os Itens da consulta, com ressalva, 
quanto ao último que, de acordo com 
a lul"lsprudêncla do Ellé)llo Tribunal 
de Contas, 6r!rio previsto na Consti
tuição para, mtre outras atrlbulç6es, 
lulr;ar da légalldade das aposentadorias 
e reformas COODBt., art. n, Item ml. 

De reatlo, como acentuamos 110 Pa
recer transcrito. constitUI tal entendi
mento. humana Interpretação da leL 
O Estado deve aem maiores di8CUBB6el 
amparar os seus servidores c1vls e mi
Utares.. no Infortúnio. III entendimento 
Informado na proteção aos fracos e de
entes, a qual DABIN se refere na "Pbllo
eophle de L'Ordre .Turldlque", denomi
nando-a de "caridade jurfdlea". 

Institua o 141Dlstér1o juntas de. saúde 
ri~~Qrosu, mas, apurr.ndo-se o mal, que 
se dê 10 enfermo o tratamentlo preoo
nlll&do neste parecer, amparando-o de
vidamente. 

B.liU. 

Rio de lane!IO, 28 de deBembm de 
18118. - A. Gonçalve11 ola Oliveira. Con
aultor-Geral da República. 

!Dlirlo Oflelal de 12·1-80.1" 

Como bem pode ser apreciado, o caso ora 
em anillse esti em perfeita CODIODI.nc1a 
com a normativa mandada &dotar pela 
Chefia do Poder Ezecutlvo. a qual se cal
cava, lncluatve, em dec1116es da Colenda 
Corte de Contas ezi.Btente* desde 21 de se
tembm de 1943, conforme 110tlcla o Parecer 
n.0 405-Z, de 28 de março de 1858, também 
da OOnsultorla Geral da Repúb~ca, que estf. 
totalmente traii.ICrltlo no de n.o 583-Z/58, 
permlUndo entender que delde quando hou
ve a Incapacidade tl8tca definitiva, em 1.D 
de fevere!IO de 1945, aluda como aluno da 

Escola Preparatória, tlnh& o tnatlvo DOmi
nado dlreltlo l reforma que afinal B6 lhe fot 
concedida em 1983. 

O Orgão de PeBIDal desta Secretaria de 
:&:atado, examinando o pzocesso, suecttou a 
audiência da Oonsultlorla .Turldlca deste MJ.
Distérlo, posto que foi por seu Parecer que 
se concretizou a lnatlvavio aob lmPUI!DBolo 
!fi. 18), tendo esta se pronunciado Cfls. 81/ 
64) no sentido de que sela proposto a Vossa 
ll:xcelênc1a que determine a execução ou o 
rer;l8tro doa &tios reJeitados pelo Ti1bUnal de 
Contas da 11Dião, o que nos mesmos termos 
o faço, tendo em vi.Bta o permi.Baho cona
tante do I 8.0 do art. 12 da Constltulçlo Fe
deral, face se coadunarem perfeitamente 
com o ordenamentlo luridlco vigente na épo
ca em que os meiiDos foram editados e le
vando em conta, ainda, que se tratarA de 
uma PIOvldêncta eivada. de cunho emlnen
temen_te aoclal, li que visa manter uma 
atuac;10 perdurante por quase vinte anos, 
tempo que consollda, de fato e de direito, o 
amparo que 6 devido pelo Btltado 1101 que 
por ele foram atendidos, de forma legal e 
humana, por portarem lnaanldade ftslca ln
capac1tante, a qual. pusado tal perloclo, li 
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terf. se agravado e oonstltuido uma clrcuDB
tAnc:la carente de maior atenção. 

Com profundo zespeltlo. - Valter Hr.. 

r As Carnllslfes de C~m.~tttulçllo e ltu
elga e de l'fntmÇtu.J 

PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N• 42, DE 1!1113 

I"' 42/83, no Cl•oro •o• DopuiOdos) 

Alllorlzo o S..llor Vloo-PntldHte do Repibll .. o 
M -ntor do Pois., pedodo CDOIPflftdldo .,.,. 10 
O 25 .. IDIIrÇD do 1984, OID ......... f.otod• t:ol
.... •• A•étfeo. 

O Conal'e5lo Nacional decreta: 
A ri. J• F.sll o Senhor Vic:e-Presidenle: da Repú:blica 

autorizado IIC' ausentar do Pais no pcrfod,, c:omprccndi· 
do entre lO a :!S de: março de 1984, em viagem ao5 Esla
dus Unidos da Am~rica. 

An. 29 EHte decreto lca,islativo entra em vigor na 
data de sua publicado. 

MESSAOEM N• 440, DE 1983 

Ex~o.'Cicnli55imos Senhores Membro,; do Congra.so Na
cional: 

O Senh,,r Vice-Pretaidente da Rep6hlica recebeu convi
te do MCouncil on Fon::ian Relations'' para ser o orador 
de uma reuniãn em aua homenagem, na sede do Conse
lho. em P-icwa Iorque. prcvi1ta para o mes de março de 
19R4. 

Durante asa viagem ao1 Estados Unidos da Am&ica. 
o Doutor Antônio ALireliano Chaves de Mendonça man
terâ encontros com auwridades do Elocutivo e membros 
do Congresso Nacional, em Washinston, e teri oponu
nidade de visitilr, em tiladflfiu, a Universidade da Pen
silvânia, para conhecer-lhe u pro(Lrama de en1enharia 
srn~tica: na Califórnia, Ohlel'var6. pro.ramall aarl'c:olas 
lill.ddos i. irripdd. enfn= outros rompromiss~JS. 

t-i os tenno5 dos art~ 44. iLem III, e 80 da Constituiçi.o. 
venh,, solicitar ao Con1res10 !'-i-.ional a neccaú.ria auto
ri/.ação para que: o Senhor Vic~Prnidenre da Rtpllblica 
possa ou5entar-st do Pais em período compreendido en
tre I O a 2S de m&l'\."0 de 1984. 

Brasnia. 24 de novembro dol9113.- Joio Flpol...._ 

·COUNCII. 0110 I'OREIGN RF.LATIONS 
The Harold Pratt Houst/~ Fast 

68 Thistreet, New York, Ny 10021/ 
Tl'l (212) 734-3100 Cabir Counrorol. 

~inston Lord 
PrCJiidenl 

New York 

Hi5 Exa:Uency Aureliano Chaves 
\lice Prnident C'lf Bra1il 
Palacio do Planaho 
Brasfliu 
Bra1il 

Vour E,cellency: 

Novomber 7. 1983. 

On lx:f1lllf of Lhe Cuundl on Foreign Relation5, I 
would lib lo invite you tC'I 5pc-.tk at a mccteing in your 
honor here at Coundl headquarters in New York in ear
ly 198-1. . 

The Council is a (lrivate, non-panisan orsanizanion 
devoted to t~e db.cuM.ion of foreisn policy issun at the 
highC'sl ICYd!l. Our mC'Illhcn are leade~ in governmenl, 
hu11iness. a~adc:mia and the media who re(lrcsenl some of 
lhe mo,;t im(lortant dc:ci&ion-marker5 in thc LI nitcd Sta
tc,, A11 y..•u misht wcll JUCSS. therc is. kiCICn inttra.t amons. 
ou membrrs in is!luac çOnccminp thc •atern hcn1isphere 
in Jencral and in Bratilian c:tonumi(' and 110cial plill1nina 
for 1984 in (larliadar. We would. of DOUI'IiC. grcatly ap
prcciate the opponunity to hcar yuur vicws. 
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Speakcrs remarks are cuatwnarily infomud and ap
prOJ.imately I S.20 minulCI in lensth to allow ample lime 
for quations and dilllcussion. Ali proccdinp. by Coundl 
tradition, are offathe-record in thes inten:su d a candid 
ex.change of viC"s. Becauae of lhe hiah calibre of our 
manbcrship. together with the non-attribution formal of 
our meetings, the Council is one of the most urúque and 
hnportant forum1 in tht United States for the ciscu11ion 
of foreiJn policy manen. We hope that your s:hedule 
wiiiROom pennit you to villit the Counc:il and enaaae in 
dialosue of mutual benefit to our thw countrics. 

I lonk for\\'ard lu hearing from you and to the plea&ure 
of welcoming you to thc Council in 1984. I am. for rcfe
rence. sending a copy of ou r A nnual Report 10 you un
der aeparalC covc:r. 

Sina:rely. W..._ ....._ Prcoident. 

O SL PJU!SIDENTI (M .. cyr Dalla)- Do E•po
·dientc lido constam oa Prqiclol de Lei da Cimara J19s 
2He27fi.de 198J,que roceberlo emendas. pcranteac:o
miMio a que foram disttibufdoli. pelo pram de cinco aes
oilaordinllri.._ nos tennoo do orL 141. 11, '"b", do Rqi
menlo Interno. Consta, ainda. o Projeto de Decreto Le
fislativo nt 42, de 1983, que de aeordo com 01 ans. 100. 
inciso I, item 18. e III, lnclao I. alfnea "1", do Rqimen
to Interno, :~~erâ remetido b Corni51Z1es de Conllituiçlo e 
Jusliça e de Relaç6es EJ.teriores. devendo a aubmetido 
A deliberado do Plenirio apóia Ordem do Dia. em vir
tude do que ae acha previsto na alfnea .._ •• do inci10 11 do • 
an. 388 do Le\ Interna. 

O SI, PIESIDENTEIMoacyr Dalla)- Sobre a me
sa. requerimento que vai .ser lido pelo Sr. I •-Sec:retlrio. 

E: lidCI o I'Cguinle 

REQUERIMENTO Nt DI, DE lt83 

Requeremos urpncia. 001 ta-mos do art. 371, qlfnea 
'"b" do RqimeniD Interno, para a Men,...m ,.. 225, de 
1983, solic:itando autorizado para que o Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro possa realizar opHBÇÕrs de crt:di
to. para 01 fins que eapedfia~.. 

Sala d .. S..sõei, 1• do demnbro de 1983. -A..,.. a.-- H•lloriD ._ 

O SI. PRESIDENTE lMoacyr Dalla)- O requeri
mento que vem de ser lido aert. votado após a Ordem elo 
Dia nos tennos reaimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que vai •r lido pelo Sr. 
1•..sec:rc1Ario. 

E lido c aprovado o scsuinte 

REQUERIMENTO N• 115, DE 1!113 

Nostcrm05 do an. )I~ do R~:~imento Interno. requei
ro di'J'Cnsa de interstício e prtvia distrihuiçlo de avulsa& 
para o Projeto de Lei da ('imara n• 86, de 1983 (n• 
14/83, na Casa de origemJ, de iniciativa do Senhor PI'Cii· 
dente da RepÍihlll!a. que altera di1positivo do Decreto-lei 
n• 1.003. de: :!I de ouluhro de 1969- Lei da Orpni
;~.ação JudiciAria Militar. e dli ou Iras providêndall, a fim 
de que fitture na Ordem do Dia da Rado IC'IUinte. 

Sala da• S.,.il ... I' de de>.embro de 1983. -I.._ ......... 
O SI, PII'SJDENTE lMoacyr Dalla) -A provado o 

requerimento, a mat&ia a que 1e rcrere figurarA na Or
dem áo Dia da aslo •csuinle. 

Sobre a meRa, c:amunic:açio que vai IC'r lida pelo Sr. 1'
~retltriu. 

~ lida a se(I:Uinte 

Of. Gab. nt 09'1/83 Brasília, I' de d01.enibro de ltal 

Senhor Presidente. 
"Ienho a honra de comunicar a V011a ExcclCnda. da 

.....-r4o com o dispmto no an. 43. aUnea a. do Regimen .. 
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to ln\e.rno. que me ausentarei dos trabaiW da Cua a 
partir do dia 12 de dezembro_ para breve viaaem ao •· 
tranpiro. em cariter particular. 

Atenciosa~ Mudac6cs. - ....... c..,.. 
O SR. PIISIDENTE (Moocyr Dallal- A comuni

caçlo lida vai ll puhlic:açlo. 

O SI. PRESIDENTE tMoacyr Dalla)- Pusa-,. à 

ORDIM DO DIA 

Discussio_ em turno 6nico, do pareca- da Comis
siu de Relações Exteriora aobre a Mcnsaaem n• 
202. de 1983 (n' 3110f83, na oriJem) de 26 de ou
tubro do carnnte ano. pela qual o Senhor Preliden
te dK Rep6blica •uhmele k deliber~~c;lo do Senado a 
....,lha do Senhor Maury Oursel Valente. Minislro 
de Primeira Caue. da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embab.ador do Brasil junto ao 
Reino dos Pafscs BaiJ:O!i. 

Dilcuaio. em turno 6nico. do parecer da Comis
Riio de Relações Exteriores 10bre a Mensasem n• 
203. de 1!1113 ln' 391/83, na ori1<m~ de 26 de ou
tubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden
te da Repllblica submete à delibc:raçilo do Senado 1 

acolha do Senhor Joio Auausto de Mtdicis. F.m
baixad,u do Bra5il junto à Rq:niblica do QuCniL 
par-.1, cumulalivamente, exercer 11 runçilo de Emhai· 
xador do Brasil junto il Repllblica de Uaunda. 

DiscuMio., cm turno Clnic:o, do paraccr da Comi ~o 
do de Rclaç6es EJlteriores aobre a Mcnsaaem n• 
204. de 1983 ,,.. 398/83. na oriaem), de 31 do ou
tubro do corrente ano. pda qual o Senhor Presiden
te da Rep6blica ouhmetel deliberado do Senado a 
atalha do Senhor Raul fernando Bdford Roao 
Leite Ribeiro, Ministro de Primeira Cla!llc, da Car
rciru de Diplomata, para cxen:er a (unçio de Em· 
buiasdor do Brasil junto ll Repliblica Arplina De
mocritica c Popular. 

Di1cuMi~ cm turno 6nico, do parca:r da Comir 
silo de Relaçõe1 Exteriores sobre a Menugcm n• 
209, de 1983 (n• 412/83, na orisem~ de 10 de no
vcmhro do corrente a no, pela qual o Senhor Presi
dente da Rcp6blica submete ii deliberacàu do Sena
de' a Clicolha do Senhor F~iJ: Baptista de Faria, Mi
n•rslro de Sc:aunda Cla!iiC. da Carreira de Diploma
liL para exercer a fundo de Embaixador do Bra5il 
junto ao Reino HBC'hcmita da Jordlinia. 

A5 mat~ria5 constantes du Ordem d,, Dia da presente 
SC!IIsdO. nos termw da allnc11• do arl. 400 do RC~imento 
Interno. deverDo ser apreciado em R~Üio ~Krcta . 

Solicito ao5 &rs. runcionArios as providencia!! neces
lill.riaR a fim de que Rejll respeitado O dilipn!litivo rcsimen• 
tal. 

'A .fr.f.filrJ torna·.fr sra~ta tb /6 lro'fl.f r lJ miiiU· 
ltJ.f, WJitflntloa.f~rpúNim à.f /61mnu ~~1 mlnut01.1 

O SI. PRESIDENTE ( Muocyr Dalla) - Es&ut•da a 
mat~ria da Ordem do Dia. 
1 

Pa .. a-se i aprcciaçio do Projeto de Dooreto Lcgillati
vo n• 42, de 1983. lido no l"..xpcdicnte, que nos termo& re
JimentaiR. deve ser di&a~tido e valado nn:tu oportunida .. 
de. 
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Discu!liio. em turno frnico. do Projeto de Decmo 
Lqoi!ilativo ,..42, de 1983 (n•42/83. na Cimara dos 
Deputados). que autoriza o Senhor Vice-Praidentc 
da Repllhlica a se ausentar do Pal11 no pa-lodo com
preendido entre 10 a 2S de març:o de 1984. em via
IL"III """ btudoa l,;nidos da Amá'ica. (Dependendo 
de pareceres du Comi556cs de Constituiçi.o e Jus
tiça e de relaç6cli Exteriorer.). 

Solicito do nobre Senador H~lio Oueiro1 o parecer da 
Comi,ssão de Con1tituiçiio c Ju1tiça. 

OSLHWOGUEIIOS!PMDB- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. PrCiiidcnte Srs. Senadores: 

Atruvto da Menl88em nt440, de 1983, o Senhor Preai
dcnte da Rc:p6blica 101icita ao Consre~~~o Nacional auto
ritac;Mo para que o Doutor Ant6nio Aurcliano Chaves de 
Mendmrr;u, V ice-Presidente da Rep6blir:a. ,. ausente do 
P•ls.em m•rço de 1984, em vi11em que farl aos Estados 
Uridos du Amá'ica do Norte. 
~~ 1ua Mensagem, rcgi5tra o Presidente Joio Figuei

n:do: 

'"O Senhor Vice-Prellidcnte da Repllblica recebeu 
convilc do ··council on Foreign Relacion1 .. para ser 
o orador de uma reu nilo em !lua homenagem, na 
sede do Comtclho, em Nova Iorque, previlta pars o 
mil~ de março de 1984. 

Duro~ntc C'l!iil viagem aos Estado• U nid01 da 
Ami=rica. o Doutor António Aureliano Chavca de 
Mendonça manterA encontros com autoridades do 
Executivo c memhr05 do Congresso N'acional, cm 
Washinston. c lerA. oportunidade de visilar. em f"i· 
lud~lna.. a Univc:nidadc da Pensilvi~nia. para 
a1nheccr-lhe o programa de cnp:nbaria grn~tica; na 
Califórnia, obscrvarfl. prosramallllrl"-ulasligadosll 
irriJEaçio. entre outros compromissos. 

So5 termOJ dos artigos44, item III, e 110 da Con&· 
lituiçio, venho solicitar ao Congres10 Nacional a 
net."e!Uiiria autorização para que o Senhor Viee
Pr~idente da Rerllhlica possa ausentar-sé do Pafs 
cm pedodo "-umpreendido entre lO a 25 de março de 
19114." 

A Mensagem oriainou o Projeto de Decreto Lqjslati· 
vo 50b exame. juJsado constitucional. jurklico e de boa 
t~cnic:a legislativa pela Comissio de Constituiclo e Jus· 
tiça da& Cimara dali Deputados. cujo plen6rio o aprovou 
11cm reRiri\"ÕeR. cabe·noR. portllnto, apreciar-lhe apeou o 
má'ito. 

A viattem programada pelo Senhor Vicc--PrC'Iiidente da 
R~o.opública, como ae verifica do teor da Men111em acima 
trun1crita. ~ deveras honi'WiB para o nosso Pais e. ade
mail. muito proveitosa pelas ubllllrYaÇÕC!IIknicas que se 
incumhiri de raar o Doutor Aureliano Chavm, no cam· 
po du enpnharia~CJ~é:tica e de pqramas qricolas vin· 
culadN à irripção. 

De oulra parte. a visila do Senhor Vicc·Presidcnte da 
República il Am~rilo.-a do None 16 trarl. bandidos ao es-
treilamcnto das nouas relaçbcs com 1\iacilo amiga. 

IRtO posto, opinamos pela aprovac;lo do Projeto, por 
OJI''nuno c ~o.'Onvenienle. 

O SR. PRESIDE!IITE (Moacyr Dallal- Conc:edo • 
palavr11 ao nobre Senador Lourival Baplista, para profe
rir o purecer da Comi&s.'l.o de Relaç&:s EJ:teriores. 

O SR. LOL'IIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Prrra 
emitir pa.rca:r.) - Sr. Prcsidenlc, Sn. Senadora: 

De ~o."flnformidade com o disposto nos artiJ:05 44, inci· 
10 III e 81J, du Con1tituiçio federal, o l:'xm• Sr. ViC'C'
Prcsidcnte da ReplihliC'B solicit11 ao Consresso Nacional 
autorill.çilo para au5entar-se do Pais entre os dias lO a 
2S de março do ano vindouro. 

Dentro du compcté:ncia R.egimenl:ll dosta Comisslo 
quanto ao ml:rito da mcn111ag~m. entendemos que o Se-
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nhor Vice-Pn:sidenEe da Reptihlica ao receber e aceitar o 
convite do "'('ouncil of Foreign Relations .. par11 ser o 
orador eh: umd reunião em sua homenasem. na sede do 
Con~lho, em Non lcnque, C5lari. tambi=m, distingUin
do a Na~ilo bra•ileira. 

Nc:stll oportunidade, o Dr. Aureliano Chaves de Men
don~;a lerA enL-ontru!l wm autoridades do Exe<:utivo e 
P.ulamenlares, em Washington: visitando a t:'niversida
de da Pensil.,.:lnia, a fim de ronheccr o centro de estudo5 
de engenhariu pni!tic:a" e, na Califórnia otKervari pro
a:ramas agrimlas li1adl'\S i irrig:u;ilo, entre outros c:om
prumi!llsos. 

Tratando-R de um convite especial ao nosso Vice
Praidenle da Repllbliclt e a..::rcditandu no firme propó5i
to de que e&!iU diâll.lgo será de arande proveito para am
bos os Eslados, wmos pela aprovação da malf:ria na for· 
ma do pm.ente ·Prujelo de [)Q:oreto Legislativo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os pareceres 
silo favoráveis. 

Con1plelada a in5lrução da ma~ria, passa·se A sua 
aprecit~,.-ão. 

J:m dis~ussilo o projeto, em Lumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a discus--

5ilo. 
Em Yolaçii:o. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

dos. (Pau ... ) 
Aprovado. 
A maiDCI vai i Comislio de Rodaçio. 

O SR. PRESIDE!IITE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-
58, redac;ilo Final que vai ser lida pelo Sr. 1'-Sec:retArio. 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 1.11!16, DE 1!1113 
Da C-o .. RoUcilo 

Rodaçlo Dool 4ol'nljeto de Derreto LoPiatiYO ri' 
42, .. 1!1113 (o• 41/83, 11 Cimara ... DeiNIUao). 

Relator: Senador Saldanha Denl 

A Comirn;;io apresenta a redac;ilo nnal do Projeto de 
Decrela Lq:islalivo n• 42, de 1983 (n' 42/83, na Cimara 
dos Dcpulad,,s)." que au1ori1.a o Senhor Vic:e--Prcsidenle 
da Rtpllblic.a » se aUJentar do País no ~lodo com· 
pn:endido entre lO a 2Sde março de 1984,em viagem aos 
Esl3dos Unido5 da Amtrica. 

Sala dus Comissõe5, 1• de de-~bro de 19113.- Alh
ü Qompos, Preoidonte- Sol....,. Denl, Relator -Iria 
CSia. 

ANEXO AO PARECER N• 1.096, DE 1983 

Rftacio ftlllllü Plujelo u De<roto LocUiodro •' 
G, de 1983 (at 42/83, a Cillara doo Dopaladoo~ 

Faço Sillber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
tennos do an. 44, inciso III. da Conslituiçio, e eu, 
----, Presidente do Senado Federal, promulgo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO S• , DE 1983 

Aotorlza a Seahar Vlcc-l'nololate da Repdbllca o 
non-4o Pols•por-oompnondlda...,.IO 
o 25 .. •arco do 1!114, em •lopm 1111- Uolo 

doou A-
O CoDJI"CIUIO Nacional decreta: 

Art. I• G o Senhor Vico-Presidenle da RepOblica au· 
l0ril8do a ausenllr·• do Pala no perCodo compreendido 
entre lO a 2S de man;o de l984, ern viagem 101 Estados 
tinidos da Amtrica. 

Are. ~ F..ste DecrelO Legislativo entra em viJor na 
data de sua publi<:açio. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11\ · 

O SR. PRESIDllN1'E (Moacyr Dalla)- Achando-R 
em rqime de uraencia a maltria cuja redaçlo final acaba 
de ser lida, deve e5la ser submetida i deliberaçlo do Ple
nário. 

l!m di<c:uniio a redaç!o final. (Pausa.) , 
Nio ha.,endo quem queira di~Cuti·la, declaro enc:erra· 

da a discus5ào. 
J:m votaçolo. 
Os Sn .. Senadores que a aprovam permaneçam senta· 

dos. (P.J.us3.1 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçilo. 

O SR. PRESIDllii,Tll (Moacyr Dalla) - Vai-10 pas
sar, agora. i aprec:iaçàd do Requerimento n• 884/83, 
lido no Expediente, de urgincia para a Mensagem n• 
22,, de 1983. 

Em vot1.1çild o requerimento. 
05 Sr5. Senadora que o aprovam queiram permanec.:er 

M:ntados. (P'"dUSB.) 

O Sr. lloJiodllo F......, -Sr. P.reJidente, peço a pala
vra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE I Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavr.a ao nobre Senador Benedito Ferreira, para enca· 
minhdr a votaçilo do requerimento, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - GO. Para 
encaminhar a votaçilo. Sem revisio do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senaddre5.' 

A Casu est.i l"C'unida para apreciar matArias de urai!n
c::ia. A Mens.agem n' 22S. Sr. Presidente, 6 realmente ur-
genle urgentíssima, \"e7 que datada do dia 29 de no
vemhn,, pura que o Senado venha a legitimar o emprbli· 
mo de 12 bilhõe5, 6~7 milhôe5, S3S mil e JOO cruzeiros, 
dos quai5, 8 bilhões, 391 milhões j6 foram antecipadoa, 
jA foram adianladus. 

Mas nilu cau&a surpresa, Sr. Presidente, porque o nos
so P. • .lis. pela eslrutura trihutâria que ai al;\, t uma fede-
rado dnde temos iauail mais iguais. ~ uma federaçlo 
que, a cada dia, a cada inslanle, nós verificamos que nela 
existem OA membro5 de Lere-eira, quarta, quinta, d6cima 
calegoria. Porque, quando se lrata de emprf:slimo de um 
Eslado poderoso, L"Omo 6 o caso do Rio de Janeiro, prin
cipalmente daqueln que detem o maior puder de pres-
5ilo, que abriga os grandc5 meios de comunicação de 
modo panicular, para CS5C5 Fo~ta.dos, Sr. Presidente, 
!:htga.·5C ai) ab5urdo de vir pedir autorização do Senado 
1-"edrral, depois de 4/S do emprtRtimo e5tarem efetiva· 
dos. f. o que t mais srave, com a m:omcnd.açlo de que 
eAAil 61tima parcela tem que ser aprovada, • ""LOque de 
caixa ... p.>rque ela tem que ~er utilizada no exercfcio de 
1983. 

Ona, Sr. PreJident~ eu fui en,-ajado naquela faiAc:ia, 
naquela canoa furada - digo hoje - de que eMC Pais 
precisava de uma nova politica de dislribuiçlo de rendas. 
E, inad\"Crtidamenle. auim me c:omponei, duranlC mui
LO tempo, nesla Casa: coitadinhos dos município&, coita· 
dinhaa do1 l:stados, porque eatlo daerdados, esiA tudo 
na1 mios do Poder Central. 

Ora, Sr. Presidente, ainda ontem eu trazia aqui um 
quadro que mostrava, de maneira inqUestionivel, que os 
"'coiladinhos"' que recebiam S,3" da arrecadaçlo nacie· 
nal em 1963, chep.ram, om 198::!, jA rec::abendo mais de 
IS~ do bruto da arrccadaçlo nacional. E nasa canoa fu· 
rada eu atabelec::i, para mim mesmo, como rqra de con· 
duta na Comi11!ll.o de Ecol'lomia, que nio me intei"CIIII· 
riam maiores indagações para dar voto favorêvel em ter
mos de emprátimos para os ütadoa e para os munic:f· 
pioa. visLO que estava convencido, pelo realejo e pela or· 
questraç;lo constante. de que bnia concentracio de ren· 
da na• milos do Poder Central. 

E hoje, Sr. Presidente, com muita trislezll, tardiamen· 
lC, t verdade, volvi u minhas aLenç6es e resolvi investi· 
pr at6 quando c ati quanto montava Ull 1uporra eo,. 
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centraçllo. E, Sr. Presidente. ao deparar com a realidade. 
10bretudo no que diz respeito I. monstruosidade das dea
pelllas de custeio, o absurdo da poUticu impublicivel. eu 
diria, da politica de suhsfdios, dessa politica desgraçada 
de conrjar o povo. de bajular a noua gente e, em conse
qütmcia., le\·ar as engodadOJ. levar os bajulados, que l: a 
na!i5il penle, a essa situaçla "e•alória, a esse cipoal pelo 
qual nos enveredamos, e nla sei, Sr. Presidente, honesta
mente, como dele vamos sair, o cipoal do endividamento 
externo. 

Mu:ã. muito mais do que iaso, to cipoal do endivida
mento interno. Com relaçlo a este. Sr. Presidente, eu 
ainda lenho as minha.'i dllvidas, resta·me ainda conferir 
alguns dada!l. ma:ã tenho receio de que elejA comprome
ta mais da que o Orçamento fiscal da U~tilo, o custeio 
du chamado endi\l'ii:lamenln interno. 

No entunto, Sr. Presidente, aqui estamos, dianlC de 
um fato oonsumado, diante de um "emprf:stimo que só 
vem ao Senado, onde envolve a garantia do Tesouro Fe
deral. depois do dinheiro entreaue ao tomador. 

Diria, Sr. Prnidente, que o desapreço ao Poder Leais-
lativo, e1te geslO nlo pode Kquer ser debitado ao ~ec:u· 
tivo. musa nóli mesmos que niio Lemos lido maior preo
eupaçil.o em preservar, em e1ercer a nossa funçlo maior 
que ta de fiscalizar para. onde atá indo o li\lor do contri· 
buinle IJruih:iro. 

Tive notfcia5 ciue a Cimara dos Deputados, a exemplo 
do Senado, depois de um longo e prolongado sono, tam
btm rt~olveu vl)t.a.r o projeto Mauro Benevides, a regula· 
mentaçãa du art. 4S, da Constituiçlo. Já 4! alguma coisa, 
Sr. Pn:sidente, porque antes tarde do que nunca, mu 
lem urn tilo tarde que, is ~. quando chep, o paciente 
já morreu e a terapêutica, no caso, Sr. Presidente, nlo 
panr todo5 mas, pelo metrOI, para lf"BOdc parte dOI nw
SOS maln, ICrá, sem d6vida, o u.erclcio da prerrogati'la 
maior deste Poder que vive queixando e clamando que 
está Rem prerrogativas, mas que IC nega a exercer a 
maior de Iodas. que tem a 1ua di5posiçio desde a ComtJ
Luiçào de 67. 

Dai purque, Sr. Presidente, nio vai daqui nenhuma 
censura aos que avançam nos cofrea públicos para tornar 
dinheiro empreslado, aos que fustigam o Poder Central 
em busca de emprf:.llltimos e maia empftstimo1, natural
menle em prejufzo para o desen\·,,Jvimento harmônico 
do Brasil, porque aos mais podei'UIOiludo e, aos peque
nos, de quando em ve1, als;uma miJalha. 

Sr. Presidente, eu ia pedir verificaçlo para essa ma· 
Ltria, mas estamos no final do ni)SSO perfodo legislativo. 
Ponanto, quero consignar, Sr. Presidente, que a partir 
do inicio dos nOS50II trabalhos, em março, com a minha 
presença neste plenirio, Sr. Presidente, nenhum emprál
timo mais ser.i aprovado sem que eu realmente solicite 
verificaçio de fiiiDIUIII• A nilo ser aquele Sr. Presidente 
que venha instruido com o volume despendido pelo Po
der solicitante, seja estadual ou municipal, cujo pedido 
venha instruido com os quantitativos despendido& na sua 
despa;3 de custeio e. de modo parlicular, com as suas fo· 
lhas de pagamento com paaoal. Porque eu nio vejo Co· 
mo, Sr. Pn."!iidc:nte, Sn. Senadores, poderemos, ao t6rmi· 
no de no1so mandato. voltar para caJH com alguma pen. 
pectiva do dL-ver cumprido, se continuarmos aqui, por 
inad\·ertCncia, por incúria muitas VC1.CS, permitindo 111e 
endividumento que, desgradaçadamcntc, tem se destina
do, no mais das vezes, para conejar a& massas urbano, 
pa.ra bajular o povilo, para ser agradAvel ls massas po. 
pulares. como aqueles pai, Sr. PresidenlC, que, para t~ 
IOJBCI'O. por comodilmo. para nio IOfrer o das•lle, 
para nio se abarrec:er, prefere subornar os filhos, dando-· 
lhes o que pedem. por mai5 absurdo que seja, mas nio 
quer C5SC pai ouvir rufdOA. nio quer ICI" perturbado nas 
suas leiluru. no JCU Jazer e na sua novela. E. desar~a· 
mente, assim Lemos nos comportlldo. 

Por essa razio, Sr. Prelidente, nlo poi!IO me conceder 
mais, nio po110 me permitir mais a poslçio al6 aqui por 
mim exercitada, porque, «n realidade, eu tamb&n Clla'l& 
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engodado. eu dafruta.va u benef"acio da iJ,nnrãncia. Mal, 
diunle, Sr. Pre!Oidentr. da apropriilçio dos fatos que. 
a&'{ ui, ap.oru cu a5,.inalo. 1110b pena de perder a estima pes-
M»al. !iiOb pena de perder 11~ mesmo o respuito próprio, 
Sr. Presidente, reafirmo a V. l!x• e à (.'asa: sem que ve
nhum in5truidos us pedidos de emprblimoR, intLTnos ou 
c11ernn5, dolll gn\-.:rnn5 estaduais ou municipais, Km que 
\enhum in5trutdos com us quantitativos da!l despc:5as de 
cu,;te1o. e de um mo..Jo particular, do emprquismo que 
hoje ~o"Onslatamo5 em t\\dos os 6rgilo" púbi~'OS du lrir. 
admini,tru..,·õlo5. Cllltiu.Jual, municir:al e Federal, eu nlo te-
rei condi~o::lo, mesmo insurgindl)-me contra a orientalilo 
do meu Partido, pesuru!lamentc, se for o c:aso, Sr. Presi
drnte, lrunsformar-me-ei, neste asJ)C\:'to, num rebelde 
nbla ("a~a. Mas. lenho certua. contarei L"Om o~ aplau
MMI da minh.a Liderança e de meus companheiros de Par
lido, cum\l de rcsl'' dm. homens de hem c da Oposiçio. 

O Sr. JoH Fraplll - Pcnnitc V. n• um aparte? 

O SR. BF.JiiEDITO FERREIRA - Eu ouç.> V. Ex• 

O Sr. Jaei Frqelll - O meu apane ~ muito ripido. 
AC'ho qur nó1 poderlamo!i voltar a ter um dispositivo 
L'On!\;titucional, C<'m\l daquele da Carta de 46. 

O SR. BESEDITO FERREIRA - Ji voltamuo Ex•, 
16 dcprndc agota da C"ãmara dos Dtputados. 

O Sr. Josf Frqelll- Nilo podem ser c:riadu despesas 
5Cm a eunL-omitante criado das fontes de rec:eita. Essa t 
uma rq~:ra que cm 1446, quandu os ConRtituinln 11 çolo
caram na Carta de cntlo. jé se mostrava nccess.Aria. 
Acho que apom diante da !!alamitos.1 situaçilo financeira 
d,, Pai!!. e d..,'i l!!llados. !\lu Pais, como bem salientou V. 
I!''· a divid:1 t11.tc:rna e a divida inlerna, que nilo sabcmOJ 
qual quC' mai5 prroleia a !'\rlac:lo brasileira. Quanto l 
dh·idu •nlC'rna, o Rra!lil poderia pa.'Uar um calote nos 
brallilcir<"'. mas nó11 não 1abemos 5C poderA paliiar um 
l!alote n,,,. 1eu:~~o ..:redores ex1ernos. p.>r toda!ii aqu;la~~o ra
z~)ellj:"• muihJ ronheddas. principalmente- a nCIS~~oa pobre
.tot d~ comhu-;livci5, sobreludo de petróleo, de carvio etc. 
lle lill1Fle qur es.'iu re!!ru da Constiauiçào de 1946, po
dcriammc IUnr ct1rn que ria \ooltasse a vigorar como pre
«ito C\lR\tillacinnul, mas para ~r eretivamcnlc aplicada, 
pclu Pudrr l!uocutivo. c fitcalizada, de rato, com as devi
du'i con!rocqü,encias, pelo Poder Legislativo; inreli.unenlc 
e'sc tem uhdi~uJo das suu5 atribui"-ões em tudo que se 
refere uo conlrole du \"ida financeira nacional. 

Nu!ro50!i L"On5tilucionali\las, um dela, Pontes de Mi
tanda, di1 muito bem que o Poder Legislativo é aquele 
que dC\·e reger a 'iida financeira da. Naçio. R.e-o~.lmente, 
pela5 ulrihuiçÕL"5 que se rncanlram nesta Constituição 
em vigor, c o que a Pode-r Lqi1lativo desconhC'CC, por
que- não quer obrigar o Executivo a obedcc:er A Consti
lui~ã''· Ponanlo, enquanto o l.egislativo nlo voltar, de 
maneira cretiva, uo exercício de rato das suas atribuic;õe5 
- c uchu que ~ este o 5entido do pronunciamento de V. 
Ex•- enquanto il50 nllio acontecer n65.ni.o começare
mos sequer u conRrtar a11 finança• do Pais. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sr. Pn:oidente, V. 
~x' jé. me adveniu, e tentarei ser breve. 

V. Ex• tem toda razilo, Sanador Jod: Fraplli. Em ver
dade, porém, chcso. a ata altura, convencido de que o 
problema ji nio ~ mais nem lq;islativo. j6 nl.o 6 mail 
Acm constitucional. Acho que a esta altura e at6 mais 
'uma questilo de juízo e de respeito próprio. Porque, na 
realidade. os homens do Executivo. c af n61 comparece, 
mos. nós lqisladores. nÕI os polfticos, diuturnamente 
comparecemos, atravá de Cll.rtks, de bilhete&, de reca
dos, de pedidos, de teleroncmas, pedindo para dar um 
jeitinho. 

O SR. PRESJDE.VfE (Moacyr Dalla. Faz ooar a 
campainha.) 
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O SR. BEliiEDITO FERREIRA - Vou c:oncluii, Sr. 
Presidente. Repito. Comparecemos pedindo para dar um 
jeitinho e coiiK'ar o rulaninho ou a fulaninha. que veio 
n&JJ pedir uiJo. Eua ~ uma terrível realidade, Sen11dor 
Ju&ê J-"rilfelli. Todos n65, realmente, temoa pecado!l, e 
pecudos grave5: 1raYC! em pressionando 01 nORSO!I L'Of'R
Ii,(!iOnliriiJS, os niJJ.CKJS companheiros e amigm, que exer
cem cargoll do r:.x~o:cutivo, para que dêem um jeitinho, e 
cssejeitinhu,IBhe V. Ext, que teve a sua compona aber
ta, CS511 c:ampona. de!iiC man&n\.ill.l terrível doemprq,ulr 
mo. atravios da CL T no serviço palblico. 

Veja. purtanto. V. Ext, que acho que o problema bra
sileiro já nii•' i: mais in!IC'rir no texto du Constituiçlo esse 
ou aquele prca:ilo; acho que t de ohediCncia, muito mais 
do que a lei escrita e de obediencia ao bom sensu. 

E quanto ao que V. Ext falou, sobre a possibilidade de 
al\lte,sci que V. Ex• nlo t humcm que defenda o calote; 
nilo porque nó5 dependamos de petróleo: porque V. Ext 
o disu; talvez sem renetir; pois o Bruil nlo dá calote 
JIC.Ifqur tem uma honra a ser defendida, e vamoa pasar os 
no5SIJ5 '-"Ompromissos eom inaentes sacrificios. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena' 
dor, já está encerrado hl muito tempo o tempo de V. Ew.• 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Vou terminar, Sr. 
Presidente. 

Cuncluo, mais uma vez, aMinalando o meu inconfor
mi!l.m&J, muito menos. '-'Vm o Senado, muito menoa com G 
Poder Legislativo. mas comigo mesmo, Sr. Presidente, 
porque tenho culpas c muita5 c:ulpas por haver embarca
do nesfia!i canoas furadas, por ter cmbar,ado ncssa!i fa16-
C"ia5, c minha~~o culpai nila 11ào mcnore5 que a5 dos meus 
pares, c qurro que elas Rjam bem maiores. 

Ma!ii. Sr. Pre.idente. rralirmo: vou tentar redimir-me; 
vou ltnlar ra1.cr com que os empréstimos saiam desla 
Ca1u, maN c..•m dcslinaçc.1CR que, realmentc,juKlifiquem o 
e~fon;o cW C&Jntrlbuintc: nac:h.,nal. 

Era a que tinha a dizer. (Muilo bem!) 

O SR. PRESIDEIIoTE (Moac:yr Dalla)- Em votaçlo 
o requerimento . 

O Sr. Hfllo GHiros- Peço a palavra. para encami
nhar a votaçilo, St. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mo•c:yr Dalla) - Con.:edo a 
palavra ao nobtf' Senador Hf:lio Oueiro5, para enCIImi
nhar a vntac:ilo. 

O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para enca
minhar a votaçlo. Sem revisito do orador.)- Sr. Preli
dente, Sn. Senadores: 

Ouvi com a mbima atenUo as observaçôca feitas pelo 
Senador Benedito Ferreira, a mpeito d11se pedido de 
autorizac:ilo para emprátimo ao Estado do Rio de Janei
ro. Eu s6 quero dizer que concordo em tne con'l tudo o 
que S. Ex• diuc, só que nlo tem nada a ver com esse pro
CCS!iiO que n&l estamo!l discutindo. 

A autorizado que nc\1 catamos discutindo 6 para que 
o fitado do Rio de Janeiro contraia um l:mpr61timo no 
BNDI" .. para a aquisiçlo de carros para o Metropolitano 
do Rio de Janeiro . .E: uma 1ituaçlo de fato tenfvel,6 uma 
arande pnuio popular sobre esiCI transporta urbanoa, 
e eu acho que tanto o Governo do Estado do Rio, como 
o Banco Central, como o Presidente FiJueiredo, como o 
Ministro da Fazenda esllo riJorOJBmente certos em acu
dir o Estado do Rio de Janeiro. propoi'Cionlllldo mei01 
para que se alivie um pouc:o eua prasl.o 10bre os trans
portei urbanoa da o-Capital da RepAblica. 

Dcue modo, aprecio o zelo, a vigilincia do Senador 
Benedito Ferreira, mas acho meio utemporlneio ou ina
dequado que S. Ex• se aproveite de um projeto da mais 
alta significaçlo, para a populaçlo urbana do Rio de Ja
neiro, para fazer asas con&ideraçcles a rupeilo de em
preguiamo, de afilhadismo: iuo nada tem a ver com o 
projeto que estamo1 discutindo. 
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O Sr. Beoedlto Femh - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HtLIO CUEIROS- S6 um moment.o nobre 
lc::nudor. f: sobre a aquildçlo de carros para o Metropo
litano du Rio de Janeiro. nlo vai ter nada de afilhadis
mo, nem de pmteçl.o, nem de coilia alsuma. Concedo o 
aparte ao ilustre Senador. 

O S.. Bnetllto Fernln- V. Ex• cal! sendo profunda
mcnle injusto. F.:u disse que nlo iria pedir verificaçlo, ati: 
porque, neste cxercfcio do Legislativo. de todo o período 
em que estou nesta Casa, e tamhi:m na Câmara dos De
putados, por deseonhecer a profundidade e a gravidade 
da fiituaçio. cu revelei a minha posiçlo quejA t eonhec:i
da de todo!!!. não sõ no Plentirio ma11 de meodo particular 
na Comissilo de Economia: dar parecer Rem maiores in
dapçôefo ou votos favorâvcis aos empr6st.im.os. Mas. eu 
marqu~:i uma posição. Ex• ma5 nio e5tou aqui - e V. 
Ext \·ai me relevar - eu nio estou aqui para expender o 
ponto de t;ista de V. Ex• Eu atou aqui para cxpender o 
meu ponto de vista e V. Ex• tem todo o direito de diver
air. Mas ni.o estou aqui para receber censuras de V. Ex•, 
por pensar diferente. V. EJ:t podcrti, sem dllvida nenbu
ma, contraditar-me, mu eensu.rar-me. porque penso di-. 
rerentrmcnte de V. Ex•, porque eu tenho, talvez, um 
mudo diferente de cnxeraar as coisas. de achar que !6 se 
pode ga5tar quaRdo se tem. isto nlo! Ou que nlo deve
mos L"Ontinuar saqueando a economia. atravh de emis
AÔe!i de Obrig~es ReajustAveis do Tesouro Nacional, 
pMra financiar essa urbani.t:açio que a economia real
meni.C n:l.o aaucnta paaar. csb: i o pon\0 de vista ~ 
Ext, c cabe a V. Ext defender o seu. ~as cen!iurar .. mc por 
marc:ar uma posiçlo, por querer prestar contu, 10bre 
tud~J e antes de tudu, à minha consciência. ao me1.1 foro 
fntimo, V. Ex• vai relevar-me, eu nio darei conta de fa
Rr; racio..-:inar, pensar e comportar-me dentro do enten
dimento de V. 1-:x• 

O SR. HtLIO CUEIROS- Nobn: Senador Benedi
to t:erreira. V. Ex• eatti. se sana:rando em vida porque eu 
nlo ccn5utei absolutamente V. f.xt, nem tinha porque 
fazL"-Io. V. F.x• diz o que quer e eu diga o que quero, cada 
um di.t o que quer e ningu6m tem nada a ver com isso. 
Cado1 um di.t: o que bem entende e~ responsivel pelo que 
diz e pelo que faz. V. Ex• dii5C o que quis dizer c eu diso 
o que quero diRr. V. Ext pensou que. fazendo eua ob
liCrvação citava me censurando. mas nlo estti. Quero di
l.Cr que não aaito censura de V. Ex" 

V. F.x• pediu a palavra para discutir um projeto e fez 
L"On5idcraçôcs c obaervaçõea ~abre o projeto. Abro o 
avul11o que i: divuJaado, e dou-me con1a de que nlo tem 
nada a ver com o que V. Ex• estA falando sobre cmpre
J!Uismo. afilhadismo, dc:~paas de c:usteio e tanta coisa. 
fiquei procurando no avulso para 1aber onde~ que ata· 
v a e5te a55unto, impreasionado com as observaçõea de V. 
Ex• e verifiquei que nl.o havia nada diuo. O projeto diz 
mpeit.o a reformulaçlo do aistc:ma do METRO do Esta
do do Rio de Janeiro. Nlo pnci1amosuber da necessi
dade dos Elladoo do Rio de Janeiro e Sio Paulo oobre 
ute 1111unto, porque basta ler 01 jornais todos 01 diu 
para verificarmos ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Lombro ao 
nobre orador que o 1111 tempo atA eqotado. Solicito a 
V. Ex.t que nlo conceda mail apanes. 

O SR. HtLIO CUEIROS - ... o que tem au!Jido de 
cenas de violencia e de di r &CUidada para a ordem p6blica 
naqueles Estados. 

Comecei dizendo que eu atava de acordo com tudo 
que V. Ext estava dizendo de maneira pral, muno caso, 
nlo tem nada a ver com o projeto que eatamoa dllcutin
do. Por isso. Sr. Presidente para mo1trar que o Senado 
Federal ~ zeloso 1obn o que Yota 6 que eu me lcYantei 
para mostrar que alou sendo t.eiOIO e viJilante ao votar 
conlcientemente eue projeto de autodzaç:lo. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dilla) - Em oollçio 
o requerimento. 

05 Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
doo. (Paooa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, paw-se l apreciaçio da 

matiria, que foi dC5pachada la Comiuõcs de Economia 
t de ConllliLoiçlo e JooLiça. 

Solicito do nobre Senador Jos6 Una o parecer da Co
misdo de fA::onumia. 

O SR. JOSt UNS- (Para emilir parecer.)- Sr. 
Presidente, Sn. Consrcssistu. 

Nos tennos do art. 42, item VI, da Constituiçlo, o Se
nhor Praiden~ da Repdhlica encaminha ao exame do 
Senado Federal a E~r.posiçilo de MotiYOB'n• 166, de 1983, 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada 
OJm o pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
no sentido de que seja temporariamente elevado o parã
metro e5tabclccido pelo item III do an. 2• da Reaoluçio 
n• 62. de 1975, modifiCada pela RaoiiiÇio n• 93, de 1976. 
ambas do Senado Federal, de modo a pennitir a intcrve-

. nifncia daquele &tado como aarantidor dr emprbtimos 
de interesse da Companhia do Metropolitano do Estado 
do Rio de Janeiro, junto ao Banco Nacional de Daen
oolvimento E<:onõmic:u e Social- BNDES, no limile de 
CrS 12.6S7.S35.300.00 (doze bilhilco. SÕiscenl05 e cin· 
qUenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil e 
L.....,Los c:rozciros). d01 quais CrS 8.391.221.600,00 (oi· 
to bilhOes, tn:zcntos e noventa e um milhliel, duzentos e 
vinle e um mil e seisanlOI cruzeiros) jlliberados e CrS 
4.266.313.7011,00 (qo8Lro bilhilea, duzcnLOI e IOISOIILa e 
ICis milhões, truentoa e treze mil e seLecentos cruzeii'OI) 
jA liberados e CrS 4.266.313.700,00 (qoalro bilhaes. do· 
zentos e ses~enta e seis milhões. trezentos e treze mil esc
tecentoR cruzeiros) a liberar, a serem utilizadoatotalmen
le no eRn.;cio de 1983. 

2. As condiçclcs búicaa dai operaçaes olo ao ... 
suintes: 

· "'A- Valor. no limite de Cri 12.6S7.S35.300.00. 
a suber: 

I - emprátimo liberado: att cri 
8.391.221.600,00; e 

2- emprbLimo a liberar: CrS 4.266.313.700.00; 
&-prazos: 

I - de c::ari:ncia: alt 12 meses 
2 - de amortizaçlo. 96 mesesi 
C-En.-•rJOO: 

I - juro5: aJ 2'1o a.a. acima da "libor" pera os 
rec:ur501 de oria;em externa; bll2'lo a.a. para 011 re
C:UI'SOI de origem interna; 

2- oorreçlo monet4ria: aJ cambial sobre 01 re
eur!i05 de ori1em externa: 61 conforme a variaçlo 
das ORT~. sobre os recunos de origem interna: 
3- comi11!ilo de rnerva de crtdito: 0,1% para 

Cllda 30 dias ou fraçlo: 
4 - CQmisslo de rep1151e: I% a.a. 10bre u parce

las originárias de recunos internos: 
D - Garantiu: Estado do Rio de Janeiro; 
E - De1tinaçio dOi recurso&: aquisiçlo de carro5 

para o METRO e PR~·METRO." 

3. A Exposição de MotivaR acima referida esclare-
ce que '"a Secretaria de Planejamento da Prcsidhcia da 
Repdblica 11utorizou a operaçlo em causa, informando 
qoe os valores ainda nio lllleradao CrS 2.986.419.SOO.OO 
da FINA!\IIE e CrS 1.279.894.200,00 do BSDES- de· 
verlo ser tolalmente utilizados no exerdcio de 1983. 

4. Fa..:c: às disposições contida no an. :it da Reso-
luçlo n' 62, de 1975, com as alterações introduzidas pela 
Resolução n' 9J, de 1976, a divida consolidada interna 
intralimile - de acordo com sua receita liquida realiza
da aLI: 31·12·84 (CrS 340.1l64.3 milhilco~ devidamenle 
corrisida alt marçO de 1983 (Indico 1,20451- deveria 
conter-se nos sesuintes partlmetros principais: 

1- MonLanLr. Global: CrS 286.725.3 milhi!eo; 
11- Crooc:imento real anoal: CrS 81.921,5 milhilco; 
III- dispendio anoal milimo: CrS 61.441,1 milhBes; 
S. Aosim, haver& neceuidade de autorizac:lo ... 

pacífica do Senado Federal, uma vez que, mesmo antes 
da adiçilo du garantias em exame, o endividamento con
solidado interno da entidade j6 extrapola o limite fixado 
para o iLem III do an. 2t da Reooloçlo n• 62, del975, a 
&~~ber: 

I - MonLanLe Global: Cri 260.366.0 milhBes; 
11- Creocimenlo Real anoal: CrS 23.624.8 milhões; 
111-DispC'ndio anual mbimo: Cri 77.316,5 milh6e5; 
6. Cumpre esclarecer, ainda, que o valor do item 

III ji se encontra extrapolado, atinsindo atualmente Cri 
72.493.0 milhilea (diopendio para 1985 relalivo I divida 
consolidad:J interna intralimite já contratada, cuja extra
polaçilo t dewrrtncia da autorizaçlo concedida pelo Se
nado Federal pela Reooloçlo n• 25/82. del4·9-82. rolaLi· 
va A emi.,~o de 20.000.000 de ORTRJ) + CrS 2.442,7 mi· 
lhcles (dispãndio para 1985 relativo ao airo da divida de 
I 911'\.em Lramillçio). 

7. o quad.ro a eegulr i o reawno da• operaçõ•• !!!!!-
-r&das e da• garanuaa aob exa11e1 

cri milhõe• 
D.[yJdo OlNIOll- Llnd.tee •tet. -.çõo --lodcloo pelai -In.tema IntralJJQt.a 

..... 2> da -· 
atulll ...... 

Situaçio I"'! 

-- 80 ..... -ger-Iu .. 

I-g~ 
II-<:zaoclr.llnto real anual 

III-lllopindio anual miixlJII> 

&:1175 • Art.l9 
da Reo. 93176 

286.725,3 
11.92\,5 
61.441,1 

8. O aarne do Mapa de Apuraçlo da Marpm de 
Poupança Real (Mapa III), ponnite COIICiuir que o &III
do do Rio de Janeiro poalli uma marpm de poupança , 
de Crl219.125,5 milha.., para o prosenLe uercfcio, •o
lor obtido deooontando-le da receita !olll u operaç&o 
de c:Rdito,_u d:apaao de CUitcio, u deopeoas de L1"81111fo. 
rinciu oornnlea, • _...,. .. ., .... llltlru, inclouive 
jui'OI e 01 encaiJOI da divida atema. Por outro lado, o 

31.03.83 

U\1 1!1 

247.708,5 12.657,5 
-27.191,1 4.266,3 

74.935;, 7(*) 2.380,8 

~Al+!BL 
260.366,0 
-23.624,8 
77.316,5 

illpê.UO ·-.. .....,,Inclusive compullda a -raçlo 
em exame !Jaranliu), aliqir6 CrS 89.967,2 milha.., em 
1983, valor--A•oa marsem de poopança roal. 

9. Para que poua ser efetivada a operaçlo sob eu
me. ha-6 •-.. idade de autorizaçlo eopeclfica do Se
nado Federal. Foram cwnprldu aa .. !Pnciu atabeleci· 
du no Reaimento Interno e nu normas viJentel, razio 
porque c:onclulmos por aceitar o pleito contido na Men· 
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SIIIJCm n•447, de 1983. do Senhor Presidente da Repdbli
ca, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N• 126, DE 1983 

AUlorlaa o GOYemo do ütado do Rio de Juelro a 
oleou.,. CrS IZ.657.535.JOO,OO !.,_lllllli!eo, .., .. 
-lao e d•llileall e- IIIIINts, ••llllltalao elr11La 
e dnco mil e treztlltol matii'DII) o Dlllllnte de ... 
dí•lda <OIIIIIIIdada ........ 

O Senado federal resolve: 
An. I• ~ o Governo do l!Jtado do Rio de Janeiro 

autori1.ado a elevar, lemporariamente, o pari. metro fixa
do pelo iLem III. do arL. 2t da Resoloçlo n• 62. de 1975. 
modiliCIId:t. pela Resoluçilo n' 93, de 1975, ambas do Se
nu.dd 1-'ederal, a r.m de que possa pennitir sua interve
nien~ia c:omo garantidor de empréstimos de interesse da 
Companhia do Mctrurolitano do Rio de Janeiro, junto 
ao Bam.:\J Nacion:al de Desenvolvimento Econõmico e 
Saciai - BSDF.S. no limite de Cri 12.657.S35.300,00 
(doze bilhões. sei5CCntos c cinqtlenta e sete milhões, qui
nhentos e trinta e cinco mil e truentos cruzeiro&), dos 
quais CrS 8.391.221.1100,00 (oilo bilhilco, Lrczentos e no
venta e um milhcles, duzentos e vinte e um mil e seisc:en-
10& crozeiroo) jé liberaduo e Crl4.266.313. 700,00 (qualro 
bilhôel duzentos e SCS~Cnta e seis milhões, trezentos e tre
ze miJ e setec:cntOB c:ruleiros) a liberar, que dcwerlo ~er 
utilizados tolalmente no c1.erdcio de 1983 obedec:ida5 11 

condic;õei admitida pelo Banco Central do Brasil. no 
ftipU.1ivo proc:euo. 

An. 2' l:sLa resoluçlo entra em vigor na data de sua 
puhJil.·açio. 

O SR. PRESIDE:IITE I Moacyr Dalla) - A Comisdo 
de Economia conclui ~eu parec.:er pela apresentaçilo do 
Projeto de ResoluçAo n' 126, de 1983, que autoriza o so· 
verno do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 
I ::!.657 .!iJS.300,00 (doze bilhi5es, seiscento5 e cinqUenta e 
sttc milhões, quinhentos e trinta e c::in~ mil e tre11ntos 
c:ru.~:eiruR) o montante de sua dMd:a c:on10lidada. 

Tem a palavra o nobre Senador Almir Pinto para pro
ferir o parecer da Comis51o de Constituiçio e Jus~çu. 

O SR. ALMIR PI:IITO -(Para proferir parecer.)
Sr. Pre5idente, Srs. C.ongressistas. 

Com o projeto de resoluçlo em u11me fica- artigo I' 
- "0 Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado 
a elevar, temporariamente, o parâmetro lixado pelo item 
III. do arL. 2t da Reooloçlo n• 62, de 1975, modificada 
pela Resoloçilo n• 93. de 1975. ambao do Senado Fede
ral. a fim de que pos.'ia permitir sua intervenil!ncia como 
sarantidor de ernpri"Stimos de intere5SC da Companhia 
do Metropolitano do Rio de Janeiro, junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômieo e Social -
Bl\:DES. no limite de CrS 12.657.535.300.00 (doze bi· 
lhaes, seiscentos e cinqflenta e sete milhões, quinhentos e 
Lrinta e cinco mil e truentoa cruzeiros), d01 quai5 Cri 
8,31JI.221.600,00 (aito hilhclel, trezentos c noventa e um 
milha~•· duzentas e vinte c um mil e seil~o."'Cntoa cruzeiros) 
j6 liberados e CrS 4.266.313.700,00 (qoatro bilhilea, du· 
zentos e IC5SCnta e seis milhõca, trezenLos e treze mil e • 
tecentos cruzeiros) a liberar, que deveria ser utili.tados 
totalmente no cxerelcio de 1983, obedecidas as condiçac. 
admitidas pelo Danço Central do Brasil no r&:spect.ivo 
procosoo"". 

2. A operaçlo ntl de acordo com o dispoato no an. 
2t da Rn. n• 62. de 1975, modificada pela Res. n' 93, de 
1976, ambas do SeiUido Fedrral. pois a opetlçio a srr 
realizada f: do tipo latnlbnlle, com extrapolaçlo do.._ 
III da Res. n' 62. de 1975. 

3. No proc:euo, encontram-se OSMSUintes documen
tos e refertnciu principais: 

a) Lei n• S40. de 16 de abril del982. aotorizadora da 
oporaçilo; 
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b) [xposiçãu de Moli,·os (EM n• 166/83) do Senhor 
!VJinistro de f.ll.adu da Fazenda, favorilve1: 

c) P..an."Cer do Con111elho MunetArio Nacional (n' 
376/~ll. fnorável, e pelo enL·aminhamento A Presiden
ciu da N:epíihlica e ao Senadn Federal; e 

til Parecer do Buno.1 Central do Bra!iiil (voto DIBAN 
83/1 I·''· fu"'orú'r-el. 

4. H :i a res~~oahar que,, projeto obedeceu o disposto 
no art. 41, ih:m VI. da <:unstilui~llo; atende àl normas lc
a;ais. e, ainda, o e~tabc:la:ido no Rqzimento Interno (an.. 
106, item III. 

5. Ante o et,putta~ opinamos no ~entkto da oormal 
tramii:JIOiiO do pmjet''· uma vc.t: que constitucional ejuri
di~o."'. 

O SR. PRF.SIDE:IITE (Moacyr Dalla) - O parecer 
L-unclui pc:la a.tns.tiluci,,nalidilde e juridicidade do proje
to. 
• <:omplelada. a instru~Jo da mal&ia, pa.!lla.oJC iii sua 
aprcciaçãtt. 

l:m di~K:uuào o projeto, em turno 6nico. (Pausa.) 
Nilo ha ... endu quem queira diHc:uti-lo, declaro-a encer

rada. 
t:m votuçllo. 
Os Srs. Senadtlres que o aprovam queiram conservar· 

se '-'-'mo cstãu. fPau,;a.) 
Apruvad11. 
.-\ mauéria vui à Comiui\o de Redaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Subre a me-
50, n:daçilo nnal cuja leitura serú feita pelo Sr. 1'
S'-'\.'rc:lário. 

'F. lida * ~quinte 

PA&ECEI N• IM'7, DlltU 
Da C ........ Rlllacio 

.... ·-· ......... a.altol:lo ... 26, .. 
I!IIJ, 

Rola•• s_.... IIII Cala 
A Cnmi!ld.n aprCRen"ta a redac::io final do Projeto de 

Resolução n• 126. de 198,3. que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 
12.657 .53S.300.00 tdu/e hilhôcs. 1teiscentos c cinqUenta e 
se1.e milhões.. qu\nhentas e trinta e cinco mil e trezani.05 
crureirosl o m!Jntante de sua divida con,;olidada interna. 

Sala da5 CUII1iAAões. I' de de7.ernbro de 1983.- A.lfn. 
ta c.mpa., Presidente - b11 c••· Re1atora- Sl1da
oltaDd 

Al'iEXO AO PARF.CER "~ 1.097, DE 19HJ 

lodaciD ...... PnjetD .. Rlooluclo .. lllli, .. 

••• 
faço aaber que o Senado Federal aprovou. nCii termos 

do arl. 42. inciso VI, da Constituiçlo, e eu, 
------• PRsident.e. promulgo a atauinte 

RESOLUÇÃO N• • DE 19111 

......... Gar .... lltldo .. llo•J•olraa 

--Cd 12.157.535.31111,111 (-... - ...... -. .....-.-........ ..-... ....... ........ - ......... )·-·-.................. 
O Senado Federal re10lvc: 
Art. I• to Govcmo do Estado do Rio de Janeiro 

autorizado a devar, temporariamente. o parlmetro nu
do pelo item III do art. lt da lhooluçlo n' 62. de ltl de 
outubro de 1975, alterada pela Rcsoluçio nt 93, de li do 
outubro de 1976. ambas do Senado Fedend. a fim de que 
po•a permitir sua interwniinc:ia c:omo sarantidor de 
empriotimoo do inte,..... da Companhia do Meii'Opolita· 
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nu do Rio de Jum:iro, juruo ao Banco Na~ionul de" De· 
Rnvolvimcmh, Econõmico e Suc:ial- BNDF.S. no limite 
de Cri 12.6S7.!iJ,.300.00 (doze bilhõe5, sei~CCntos e cin· 
qUent;r e sele n1ilhi\e5, quinhentm e trinta e cinco mil c 
1~01..,; c:ruzeiru'i), dos. quuis CrS 8.391.22l.MO,OO (ui· 
to bilhões, trezentos e noventa e um milhõe!!i. durcntofl e 
"inte e um mil e l'CisL"eDI01i cruzciro'i) jflliherados e C"rS 
4.~ft..113. 700,00 tquatro bilhc'ks. duzenLo5 e ~!il"nhr t 
sei,; milhlie!i. lre-.tentos c treze mil c Rtectntol cruzeiros) 
a liherur, que de-verão Hr uliliZKdo.lil totalmente no 
exe~icio de 19Hl obedecida5 alli condi~-õe~~ admitida!! 
pelo Banco Central do Brusil no re5peetiY\l prtM:CR\0. 

Art 2• Esta Re~oluçlo entra em vigor na data dC" 
sua puhlit'at;àn. 

O SR. PIESJD~ (Moac)r Dallu)- Achandu·5e 
em re,.ime de UJl:ionciu a mati:ria cuja rcdado f'imll acaba 
de ~rr lida, deve estn~er 1ubmetida imediatamente l deli· 
bc:ratlo d,, Plenário. 

1-:m di5Cu55i,, a redaçio final. lPau1a.l Encerrada. 
Em \"!Jtaçilu. 
05 Sr~~o. SenaOOres que a arrovam permaneçam senta· 

dn5. t Pau,;a.l 
Arr,,"·ordil. 
A m:ul'ria vai A. promulpdo. 

O SR. PIIISIDElWE IMoacyr Dallal- H i oradores 
in'iCritnll. C<1nc:cdo a pulavra ao oobre Senador Raimun
do Parente. 

O SR. R.uMliNIIO P.t.RI!NTE (PDS- AM. Pro· 
nuneiu o Reg.Uinte discurso.) Sr. Pre\idente, 51"1. Senado-
rc:o: 

O objetivo do meu pronunciamento nesta (.'a5ll ~ IU5· 
ti\ar. para C'-&mc 'P'll" parte do Ministúio do lntcriur, a 
in'"iusi.IJ das Vales do Madeira e Pw-us nu elenco de 
P<\lo• abransidus pelo POLAMOZOI'iiA. PI'Oirama ,.. 
pc:eial implementado oportuna e efi'"ientemente pela Su
perinlendencia do l>c:sen,·olvimento do Ama1õnia -
SUDAM. 

Tralu·!IC de incorporar ao5 henefJcios de uma estraté
gia ~lJmprovadamedlC' válida. uma flrcu de 507.467 Km~ 
com I.' rmpó5ito de prom,,...·er ICU autod'-"SCnvolvimento 
em bu!lo~o:u do almejado cquilrbriu sócio-econõmioo regio
nal. 

O Pólo ora proposto- que poderia denominar-,;e de 
i'OLO MADf:IRA-PURUS indui. por eotu propo•içilo, 
05 munidpi'" de Humuilá. Auxiliadora. Manicort 
Soh' Aripuanã. Axinim. Borbtr eCanumi. no Madeira, 
e Llibrea, Canutama. Tapuuá e P:~:uini no Puru11. 

O efctivo populacional dos Vale!ii do Madeira e do Pu
rua é: de 290.662 habitantes. do que re1ulta uma denaida· 
de demulrãfica de apena!i 1.75 babitan\a por Km1, 

apmximadumente . 
Todavia, as c:ondi~ões de infra-a;trutura slo preciriu. 

dentro do estado de c:ari:ncia da rcsilo. C um efeito, no 
setor de energia, emhora todas as l~alidade; dil)'lonham 
desoe wviçu. a <:llpll<idade de oferta tgeraçio btutalestl 
totalmente comprometida, e em a)Jun1 ca505., nem ao 
meno1 permite o atendimento aos bairi"OII peri11:rieos. 
Em outra1 palt~vr81i ~um fator limitante du atividadai 
produtiva!! principalmente para a ind61tria e ~erviç01 . 

Nu que tange ao setor transporte. o li1tema rodoviArio 
só tem eapreuãu, no Vale do MadC"ira. em termos duli
pçii<:sHumaitl- PortuVtlho pela BR-ll9e HumaitA· 
Lhhrea -pda Transamazônica; poRm, em ambos 01 ca
SOI, u rodovias apn.entam problemas eatruturais 
Krios, principalmcnlc durante a 6poca invemo111. No 
que tanse ao transporte Iluvial. tanto o rio Madein 
como o Plru1 e •us anuentes representam • principaia 
"liu ele circ:u1açl.o de. pcuoas c riquezas. O rio Madeira 
permite rranca navcaaçlo dunnte 8 maes atlt a cechoci· 
ra de Santo Antõnio. pouco alem de Porto Velho. mas 
na i:poca de catiqem a navqaçlo fica altamente prejudi
cada para 11 emban:aç&s de maior porte. o que ocorre 
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também com o Purus. A fora i&tn. o 1i1tema apresenta 
'ii:ria5 deficiionc:ias em Lermo,; de inlta1açôel portuãria1, 
prejudi~ando a movimentação de c:arsa e descarga e one
rando "" cu!itO!Ii de tran11feri:ncias. t::m term01 de trans
J11'rle u~rco. UJ'CIWr d~ tnd;rs a5 loealidadei pnMufrcm 
pi~to1 de rt-1U5U. as condiçõc:5 operacionais do deficienlei 
e. ,._, permitem a oreraçào de aeronaves de pequeno por
t<:. 

Soque tanpe à eduCIICfii•'· p!Jde·lie ali.rmar que o liste-
ma edu~acional arndu fo deficiente, o que resulta em bai
xns indiL-"C5 de escolaridade. principalmente quanto à J'O· 
rulaçi\u rura1. De uma man~.ira geral. as deficii:n~ia5 
'-'unstatudas silo traduzida!il em in,;ufi'";encia:. de vq:a!l. 
instulu'-'l)es. inadequadas e alta5 ta\as de cva5lo e repe· 
ti:nt'in. 

No a,;pcct!J de 116de e 5aneumento bãs.ico. as lrrc:a.'i re
feridas aprc~entam baixo5 nfvcis. O!i quai5 de<:orrem 
principalmente da c:artnc:ia sócio-econõmica das popu
lu~i\c~~ locais e da~~o dinculdade5 de a..:aso U llras em que 
M !Crviças de sa6de sà!J ofertudo1. De eerta forma. a ai
tuaçilo de 5116de tem apraentado liinaifl de q:ravamento 
O:K 6\timus dkadas. ape~~ar das iniciativas de moderni-
7.ar o" serviços sanita\rios. Por outru la.do. hi. deliciC:ncia 
no scrviço de utendimc:nlo, face à mA COR!iervaçio e i. 
precirria manutenção dos equipamentCJS das unidades de 
5a6de e in!iluficiCncia de n:cuno011 humanos. 

Sob o ã"l!u1o e,.-onõmic:o, o Vale do Madeira é, talva., 
;I res:iào.mais rica do ERtado dn Amamnus, pelo fato de 
l'nnjlJiar uma 1uma morme de rccunos naturais poten
ciai!!~ (infelizmente a quusc totalidade ainda não C.'itudada 
e dimen!'lionudu1, c:om,, i: o cwm do1 r«UI"IOI Dore5tais. 
1an\o p;~.ra a e-Jtploraçlo madeireira como para a nplo
radu dc'IS proc.hrla!i. de nore~~ta (borracha. ca5tanha. go
ma!l nãiJ el45tic:as. etc.). 

05 recunKJS minerai1 estio rerrcsenlad01. sobretudo, 
pcl011 depósitn1 de c:ulc:Ario. cassiterita e mqané:~ e. ain
diL pelo ouN aluvionar. A fauna icliol6gica do Madeira 
e do Purus c KU5 anuentes poMibilitaram o desenvolvi· 
menta de J)CS\:il como uma das t.ti.vidades de arande dcfl.. 
tllque. Os rcc:uno,; hidrico5 té:m IICU5 UliOII mais liisnific:a
tivns voltados paro1 a na\q.açio e para as finalidade~ hi· 
drel~ticil!l. Finalmente, l1s re\:ur50fl do 10lo que embora. 
~m su;r 1randc maioria Rejam de solos pobres. aprnen
tum. entRtanto. al@.umas manchas. sign.iricativu de solo• 
de média fertilidade que poderiam ser aprovcitadOIIar
Jõlme.nte para a produçilo de alimmtos. Ademai1, as 
oircu,. dl15 5111mi mais rnbres rodem p:deitamente ser 
urrovC'itada5 J111ril a elplora(ào pecuAria, princiralmedte 
n~"' i1rl'l.1!1 de vegC"taç:lo meno5 ti,:nificativa (crrrado e 
l'11mp,,5 naturui,.1. 

Sr. PMidente e Sno. Senadoro., dian&e desse panorama 
e para reforçar a prorosta que ora faço. ptaria de re&· 

liilltar o papel estrat~sicn que as rep:iõn dos Vale1 do 
Madeira c do Puros estio radlidas. " CK.e~r dentro de 
curto espaço de tempo. 

Por enquanto. somen1e o municlpio de HumailA e par
te dC' Novo Aripuan.!i, no Madeira. estio enwlvidos den· 
tro de um contexto de frente pioneira de colonizaçlo que 
avança do eb.o dinãmico do pala cm dim;lo a Amuit
nia. 

E ~justamcnlt' a panir de HumaitA. localizado prfvile
Jiadamenle na conOuklcia da5 rodovi&l Manaus- Por
to Valho - Tran1mazõnica e atravc11ado pelo rio Ma
deirll que se in'Lelifiani. inevitavelmente. o fluao de car· 
aa entre a rq:iil.o de Manau1 com o Acre e CXJm Rondõ
nia e atnvts deste CXJm o Centro-Sul e Sudeste do Paf1. 

Na verdade. 1 pavimentaçlo da BR·364 vai intenain
car ainda mai1 01 ftuJtOI econõmiCOR c IIOCilli• entre a 
Amu6nia Ocidental c 01 p6tos d.inãmicos da. conomia. 
nacional, permitindo o eficiente IIICOB.mcnto doa produ
tOR industrializadoa pela Zona Franca. Elte rato reforça 
ainda mais a necalidade de intearaçlo enlre o P61o No
rOCIIte e a economia de Manaua. 
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Sãa rc:5ta d6vida de que cs1a intesr&C"i!ID t Bl'lenu uma 
quc-stiiu de tempo. Enti'Cianto, deve haver, o quanto u.n
le5. uma con5eientizado de que 011 Vales do Madeira e 
do PurUAji te inserem em rcgiõe5destinada•• responder 
pela retomada do de5envolvimento naral do Estado do 
Amazona5. 

l:trou cunvicto de que a presente proposta vai ao en· 
contro dos legitimm, intere55es do desenvolvimento da 
Amazónia e dn expa:tativa de melhoria na qualidade de 
vida do povo daquela5 localidades. 

l!ra o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem:) 

O SR. PRESIDENTE (Moao:yr DaDal- Concedo a 
palavra au nobre S~o.-nador Fernando Henrique Cardo1o. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
I PMDB- SP. Pronuncia o ~~:auinte discurao.) Sr. Presi
dente. Sr5. Senadore1: 

Primeiro estabelec=imenw de ensino de IOC'iologia do 
Brasil e da Aml!rica LBtina. criado hA meio Jkulo, a .EJ. 
eu lu. l.ivre de Sociologia e Pd (lica de Sio Paulo atA 
ameaçada de extinc;ào. 

A Cri.e administrativa que: hoje a aliliJe a maneira 
aguda ji se arrasta hã alguns anos. Falta de pagamento 
dos docento5. greves suceslivas. chegando 110 CC.mulo de 
marc:ar presença na5 pAginas policiais dos jomai5, silo 
,;intomas Oagrante5 da dilapidaçlo que vem JOfrcndo a 
in5tituiçilo. Hoje. com 115 atividade5 paraliudas. os pro
fe5.\ore5 cm s:rcve geral por atraso de pagamcnlo, o rcc:re
d~o-nciamcnto du fscolujunln ao Mini!ttirio da Educaçlo 
encontra-se suspcn110. 

Hã forles indícios de que o Coo5clho da 1-·undaçio 
manlenednra do e"Stabclccimcnto. a quem caberia zelar 
por sua !iHO.dc financeira c pur seus alt05 padrões cicntili· 
cos e pcdagóltit"Dii. tem lido omis10 diante daaa degrin· 
goludn. 1e I= que nio a alimenta. 

f:m vista disso. profe550rCI c alunoa da E!iCOia de Su
ciolopia e PoUlicu. juntamente com a A550ciaçio dos So
cibloso• do Estado de Sio Paulo. eatlo lançando um 
upc:lo às autwidddc5 compc:lentes e a todos os que prc. 
zam a cultura nacional. para que se manifestem em defe
sa do patrim6nio cultural que a in5tituiçiiJ representa. 

Niu poderia. como Senador de São Paulo e cientiata 
social. ficar insensível a eR5C apelo. Pa'mitam. portanto, 
que registre aqui minha prc:uc:upaçlo eom a possibilida· 
de de que a incO.ria administrativa leve ao fechamento de 
um &cola que deu ao Bra!lil aocióJosot da qualidade de 
um 1-"loreuan Fernandes. mestre de 1ucessivas praça. 
de c:ientistus sociais brasileiros. 

t•om tal preocupado. que acredito scrA compreendida 
relm membro5 deste Senado. aoataria de transcrever. 
subscmendo. trcctu do apelo p6blicu firmado pela As
soc:iado dos Sueiólogos de Silo Paulo: 

"'Pelo que a Escola de Sociologia e Pdltica de 
Silo Paulo rq'lresenta. I= preci110 que 01 poderes 
pCihlicus competente5 intervenham. I! ncc:tlid,rio 
que a Curadoria da1 Fundaç6cs aja decisivamente 
para apurar a1 irregularidades e para que a lituaçlo 
tu normalize. Que o Ministi:rio da Educação e Cul
turol preuione para q~ a l::scetla telularize sua si· 
tuaçilo quer didêtica. quer a:lucaaional, quer admi· 
nistrativamente. Que 01 que devem BUli rormaçlo a 
c:1tc: C5tabclccimc:nliJ ou BOA que por ele passaram 
cerrem fileiras. exigindo a defesa e I'Citabelecimento 
dUii aiLOs padrões que a Escola um dia teve··. 

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

O SR. PRESIDENTE (lomanto J6nlorl -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Moac:yr Dalla. 

0 SR. MOACYR DALlA (PDS - ES. Pronuncia o 
5CJUinte discuno.l Sr. Presidente. Sn. Senadores: 

Acredito que muitos conhecem esta f'Abula. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) 

Certa vez um palilarinho. dc:sc:speradamane. num a· 
foi"('O aparentemente inútil. tentava. cm SUcc:S5ivos vóos, 
trant.portar pcquenar.aotas de Agua no bico. 

Vendo aqui( o um outro lhe pcrguniDu: - Que fazes? 
E " pt~55arinho. sem interromper seu trabalho. respon
deu: - útou carregando Agua para ajudar a apagar um 
CPmtÇo de incáldio na mata. Se todoa. os pA!I!IarOI dai no
recta fi.:erem o mesmo nio correrem011 perigo. 

Esle um eemplo de ahnegiiÇilo e mponsabilidadc in· 
dividuul numa tarefa em que todos devem ser solidi&rius. 

Gostaria de di1.er. hoje. aJaumas palavraR aaltando a 
dimensão do 50nho de um estudante pobre que IC criata· 
lirou na realidade dinlmica. grandiosa e admirAvc:l que i: 
ot campanha nacional de escolas da c:omunidade. quue 
SOO mil aluno5, cm mais de 1.300 eliCOias., e5palhadas. do 
Oiapoque ao Chui. em cerca de 1.000 munidpios. 

E5tc: o 10nho de Felipc: Tiaa:o Gumes. 
Um anudanLe pobre. Rcrtancjo de Picul na ParaRJa, 

ana:u1tiado com a carCnc.ia de oportunidadL"S escolares 
para a muçidadc: 50frida e faminta. inchasive de cultura. 
de 5Uil regi.ilo, o Norde5te. onde a luta de Carro AIYCS. o 
Arcanjo dos c:studanta de cntlo. tanto motivava a ju· 
ventude na~s inciativas das grandC5 çausas. 

GinAsios para os que podem e1tudar ... 

l::.ste o sonho que moveu aquele aparenlllnc:nte frAgil 
estudante de Picui na conquista de adai6e5. inicialmente 
de !iCU c:olcga de quarto. para a mnhilizac;io em favor da 

. Campdnha do Ginasiano Pohre. em 1943. 

E foi naqude ano, no 7 de setembro. que os fundado
res da Campanha panfleravam o Dc•file dll lndependen· 
cin,nilocom um grito de revolta. maseom um alerta. um 
11J1elo c:onscqUc:nte c: respons6vel: - ••sem cultura e aem 
\'alorao nunca aemos uma grande Pi.tria"'. 

Da( para d foi aquela jornada de ex.traordinArio idea· 
lismo. de mobilizac;in c(vic:a. de Rensibilizaçlo de autori· 
dade5. de c:onscientil.açào c: de envolvimento progrea.111ivo 
das C\'lmunidadcs. no atendimento ao estudanlc: carente. 

Pouros si,,, os educadorc5 por vuCIIÇlO c os dctentorc:~ 
de algum n(vcl de poder que. conhc:cc:ndo a inRtituiçio c: 
movid05 pela grandeta do idc:ali1mu do1 condutores da 
campunhu. nlo pa55aram pelos quadro5 de oolaborado
res. dirigcntcli. ou conselheiros dc:sle movimento de re
dcndo 10cial pela Educaçi\c1. 

Pouco5 silo os homens públicos que. eonhccendo de 
pcrt,, este moVimento. nio se tenham apa.illonado pela 
causa meritória. 

Aqui mamo entre nós. num aparente anonimato de 
quem RCrve ao próximo ac:m procurar a recompensa ma
terial ou de notoriedade, tema~graduad05 benfc:ilores da 
Campanha: o Senador Aderbal Jurema, o Senador Jos& 
Lins: Membros do Conselho Nac:ional como o Senador 
JoiJC: Kalumc:, o Senador Samey, Joio Calmon, Loman· 
ru JQnior. Murilo Badaró e lourival Baptisra. ioto 111 
para citar alsuns parlamentares que minha memória re
aistra. 

Quem cirar nomes de bcnemõriro. da CNEC nio pode 
deiur de se referir ao Ministro e poeta Alcidc1 Carneiro. 
nem ao Presidente pe~uo da lnatituiçlo. o Almirante 
Benjamim Sodrt. um paradigma de homem virtuoso, um 
vencedor. um homem intearal. 

A antiga Campanha do Ginuiano Pobre, depois cam· 
panha dOR educandãriosgratuitos. hoje Campanha Na
cional de E»CCOas da Comunidade. ! uma chama ardenreo 
dc:40 anos de irradiaçlo luminosa. um nemplo cdiftcan
tc de que slo simples assulu~ doa problemas aparen· 
temente c:omplexos. e para ill:o bula: a fl o amor e a 
participado comunit6ria. 

A CNEC t um moddo admirt.vel de criatividade e ar· 
p,nizaçiC). Funciona CXJm 7ft de recunos comunitArioa 
e 2.'-f de recunos ptlblicot, lU~ da Unilo, Eira· 
dus c: M unicfpios. 

Sou teslemunha do tnbalho que a lnstituiçlo desen· 
volve no meu Estado. atualmente 10b a coardenaçlo de 
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Dr. l.uiz Garcia Marqueli. e maiR de peno no meu mu
nicípio. C~atina. onde funcionam 6 C&COias da1 2S exis-i' 
tentes cm 14 munic(pios do Espírito Santo. 

Quantos brasileiros que ocupam poslofl-cfrave na nos
sa 50Cicdadc pa.ssaram pelos banco• C5Colare5 da CNEC. 
Sb para citar doia ca5M o atual Gcn:nte do Banco do 
Bra5il para a Europa c o Governador do Maranhio. ()o. 

putadu Luiz Rocha. que tem orgulho de ac: revelar um 
ex-aluno cenccista. 

Hâ alguns anos. a Campanha foi legalmente reconhe
cida de utilidade p6hlica. 111ora. recentemente. numa 
prova de reconhecimento nacional ao seu fundador. o 
Presidente da Rep(lblica. atendendo proposta do Minis
l~rio da J::ducaçiio. e abrindo um precedente em vAri01 
anoR. L'ORr.."Cdcu a Felipe liago Goma o srau de Comen
dador da Ordem Nacional du Má'ito Educativo. fato 
que expre111 o reconhedmento da Naçlo brasileira l de· 
dicaçiio de toda uma vida na rc:ali.zaçio de um ideal, que 
~ tamb6m o 110nho de tanlos estudantes carentes ainda 
marginalizados da escola no Brasil. 

Felii'O Tiago, Sn. Senadora. roi mail um benreitor dll 
sociedade que transformou a esc:aMCZ em ahundlnc:ia. 

o exemplo daquele pequeno pâ!Uiaro roi a iniciativa de 
apagar um inci'ndio na Doresta, o de Felipc: T11go e sua 
Campanha lem lido o de Iluminar com o saber a intc:li· 
sfncia de um grande contingente de jovens aU cnt'io 
marginalizados dos beneRcios da cultura c da panici· 
paçio no prOII'CS!IO. 

F.Je e seus companheiros acreditam. como n6s, que a 
F.ducac;lo ta forma mais cfc:tiva e permanente de pro
moçio humana e de redislribuiçl.o da riquCla naLional. 

Sou um rcpone das manifestações de entusiasmo com 
que os di retores. profcslkJrc:s e alunos cencc=iltll do meu 
municfpio celebram os 40 ano!l da CNEC c: rc:,tejam o 
agraciamento do ac:u Superintendente Nacional. o novo 
Comendador da Ordem. o ProfniDI' Fc:Upe 1iago. e IOU 

portador das expressões de agradecimentos, de sratidio, 
L-om que Cdadna reanJhece 01 benc:JkioJ recebidos da 
Campanha. 

A M ma do Senado da Rep~blica tambi:m se as10eia b 
conlridcraç6es de apreço que ocorrem em todo o Pais. ao 
trabalho mc:ri16rio da C~EC em seus40 anos e lJ. mercc:i· 
da e jus11 condecoraçlo do seu insigne fundador. 

Era. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Lomanto JÚIIIur thlxo a radtlra da l'mldilt
da, auumindo-11 o Sr. M011~yr Dai/a. 

O SJt. PRESIDENTE IMoao:yr Dallal- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Jlmior. 

O SR. LOMANTO JCINIOI (PDS- BA. Pronuncia 
o 5e1uinte dilcurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

l!lisle ne!ila Capital. desde 1960. uma in&lituiçlo que 
rc:Cine serviços cuja finalidade I= mobilizar tknicu e ofe
recer condiçõel que assegurem 1101 que a procuram -
addcnlados ou ponadores de mala congCnitos do apa
relho loc:omolor- o meio nec:essArio para que se aproxi
mem. tanlu quanto po1sfvel. cfco uma liluaçio de 
equilíbrio emocional e de dom(nio 10bre 01 movimento• 
do prbprio corpo. 

A Area dentro da quaJ e.su insrUujçilo daalvoJve IUD 
arlvidada t • da chamada Mellclla .. -·~~ac~o. 
Rc:nro-me. Senhor Presidente. ao Centro de Rc:abili· 
tai:lo ""Sarah K ubirschek" - criado e mantido 1'01• 
F~nda"&o da1 Pioneiras Sociais - que, apbl uma longa 
c: magnifica trajet6ria a serviço da populaçlo de Brullia 
e de brasileir01 de todos 01 Estados que aqui chqam em 
busca de ICUS ji famo101 rtcUrJOJ. amplia qora ainda 
mais sua modelar Cstrutura wistcncial, para o mais 
completo atingfn1ento de seus fins. 

O quere eotA razendo •"'ll'el• CJOI!iunro de cdirlcioa si
tuado nas proximidades da W-3 Sul, perto do Eixo Mo-
numental- que o bruilia1se contempla eom displic:in
cia. na rotina de &eu cotidiano - 6 •lso que prc:ciaa ter 
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ampla divuls*Wlo. modelo que 1: de uma iniciativa que 
ena:randccc a lodos os que contribu(ram ou contribuem 
para seu bito, bem como e1tA emprestando a 1101110 Pais, 
na 6rea de Medicina de Reabilitaçlo, uma posiçio ex· 
cepcional de pioneiro e de inovador. 

1-"alarei dcue Centro. Senhor Pnsidente, trazendo a 
esla Casa uma auc.inla inrormaçio do muito que IIIi estA 
5cndu realizado. Mas. asa abordasem - exatamenle 
para quC" sqja carreta e precisa DUI objetivos a que me 
pruJ")nh,, - terâ de Kr precedida por alguma1 tXJnside
raç6e'i de ordem seral sobre o hialórico da asill.é:ncia 
mklica no Brasil, pelo menos naquilo em que o 815Unlo 

se liga mais de perto a todos nós, 111pectadorcs ou 
usu6rio1 dc.'Sia a!llistCnda. 

VIVER ~ APRE!IõDER 

Viver, i: sincjnimo de aprender. À proporçlo que cami
nhamofl no tempo, \'&mo5 catalogando inrormcs, regis
trando fatos, inventariando deficiencias identifie~~ndt' 
pn.,hlema.'i. E ju,;tamente esse malerial difuso e heteroge. 
neo, reunido pela nos5a constante observação, que acaba 
integrando para no550 pr6prio U!IO a chamada .. expc-
ri~ncia". ~ pois a ela que recorro neste instante, ao ali· 
nhar 111 considc:raçõa; que 5eguem na linha que me tracei 
para e1111e discurso. 

No que se: refere ao problema sanitirio, Sr. Presidente, 
noHu ra.,Jrdac;ilo mais antiga, nos10 mais fundo e dura
douro conditionamento e5ti preso à id~ia de que o5 u
pc:c:t05 negath·os que o Pais apreaenta do de fato os pre
dominante. 

No CíliO da prohlemAtica saniliria de noliio Palfl, re
lembro a rrase cilebre do mtdicu Miguel Couto, de que 
··o Bruil e um V altO hmpital". Ao emiti-la. o grande 
Mestre num inen5C' da M c:dicina Bnuileira ac:guiu o velho 
e persistente: hAbito nacional, de resumir o enunciado de 
grandai, complua.'i e sf=rias questões, em pequena• fr•• 
de contcddo aparentemente IIÕbrio e amplo. 

Mas. a frase citada- que em si mama nio aontrihuiu 
em nada para que super6ssen101 noua1 dificuJdada no 
1etor - leJOU aos bra1ileiro1 a herança de uma divida. 

Niio fie~~mofl ~ahendo se: o Bruil 6 um vuto ho!ipital 
porque todm 01 bra&ileiros vivem. ainda, entreauea A 
doença. Ou se a pala,·ra Hospital exprime apenu, no 
contexto do pen1amento enunt;ada a idtia ou a figura de 
um ohjetivn ainda não atingido: o ajuRamento da ampli
tude do que possulmos em mat!=ria de Clltruturas hospit.a
larea, ao imenso quantitativo de carente5 dos serviços 
de•as estruturas que af estio, ao lado de todos nós. na 
w.stidlo geogr6fica de5te Pais. 

Nlo 1eria eRSa uma d6vida ocioaL Ati: 1930 vivfamot 
de algum modo uma fue anterior ls atatlltlciiL E se: 11 
estatlstieas brasileira• até hoje nio do coafi6Yei&, como 
todos sabem. ficil t imaginar o que seria a realidade do 
pai1 observado e avaliado praticamente Hm o apoio, 
mamo precêrio. de dados num&iCOI e de grificoa. 

AL talve<, a .. plicaçio poulvel para u apres!llldu 
conclus6al e as indevida pneralizaçõa - ~lo ou estu
fa an que modravam oimullaneamento visiles ufanistas 
ou prasn61ticos nc:ptivistu 10brc o Pall - que marca
vam os exercfcios mentai1 de no11as elites de entio, acer
ca da problc:mitica nacional. 

~POCA DAS PRESUNÇ()FS E 
DOS DISCURSOS 

O que pensAvamos, diitiamos, ou fazlamos. face ao 
problema •nitirio do Pall, nio poderia fuair a C:SICI 
condicionantes conjunturail a que fiz referéncia. Falava
R do estado 11nitArio das populaç6a com buc:. apenas, 
no depoimento de alsuns dedi~of atudi0101 ou men
tol observadores. ou ainda .-=kl que diziam, aom IDieni
dada e atraso, 01 rclat6rid't 'burocriticos procedentes 
dos serviços de saddc pllblica. A pi'CiCnça do dado e •• 
inform&ÇÕIII correntea carec:iam do indilpcnsivcllutro 
da objetividade. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio lll 

Quando surtos epidm.icoa ocorriam n01 centros urba
no5 - como o da febre amarela e o da peste bubõniCII, 
nu principio do lkulo - o 1u1to levava Bli autoridade~ a 
um r6pido encadeamento de providencia• que condu
ziam ao encontro de soluçôcs emersenciais- que ~~~~ 
ravam o problema imediato, ma5, nlo mudavam concei
tos e cumponamc:ntus que compunham o tratamento 
tradicional dispensado à quatlo sanitiria na sua unida
de e complnidude. 

Se a5 epidemia.'i alarmavam, as endemi11s sileneiu!ills e 
as curencias R5icas aeneralizadas e pennanent• em gran
de parte dil populac;"io brasileira não eram anali!õBdas e 
quantificadas. paru a tomada de pu:.içàu que se imru
nha. para diminuir nu eJCtinguir a incidl:ncia de amha11 .. 

r:atlamus discursos. enquanh' a Jiliaçlo bra5ileira- e 
nós. inclu111ive. como parte que somos dela- pagan ele· 
vadu tributo, pelo lllra!tO hi11órico de nlo enrrentar 1em 
medo a \'erdade e equucion;lr um programa de 11uluçôe5 
in•piradn e alimentado pelo conhecimento cientlfit"t' des
fl:l verdade. 

A 11uhnutrido era, ne'l'ie tempo a que me refirl' -
mais do que hl'jc - uma t-onlilante em nnlflafl popu· 
la~iks de baixa renda - e na& cla!IHII em melhor nlvc:l 
C:CC'nómico prevalecia um tipo de alimentaçlo conmtan
te com o que, em tc:rmu11 ~:ienlln'-'05· cnn1tituiria o com
punamentu in"ffirado no bom senso. 

A assili:nc.ia pri-nutal e o5 cuidados pediitricos dis
pensado5 ii c::riança. nos primeim5 anos de: vida, eram 
procedimento5 rai'Oii e ati= dC'5CUnhecidoli em ririas ci115-
!IICR snciui1. 

~ãn !ilt cultivava nn Pais. como depoi1 veio a ocorrer. 
uma filosofiu de vida cuja motivaçlo levaR à pre5er
va~filo e ao enriqueciemento da &uúd~:, pela própria 'IIIÚ· 

de. e nlo como e1tado ITsiaJ c:~ra&.1erizado pela elimi
na~iiu da enfermidade viflfvd. 

Compreen!livc:J que ne&5C' univeno. com a vigincia de 
tai'i valore1, medru~c: uma medicina rotineira- curati· 
w. e. jamailio prevaniva - 5C'rvida por um lifltema hospi
talar deficiente em tamanaho e qualidade, lanto pela ui
qUidada dofl recurso5 financeiros di11ponlvc:ifl para sua 
munutençlo. quanto pela impropriedade dos cunecitm 
que inspiravam sua org:anizac;l.o. AI. como em tudo 
mai5, copiAvamos o5 radrôes estranseiro5, ga11thamos 
muitas vc:za u que nlo podl:~mo1 e n01 distanci6.vamo5 
cada VC1. mais da meta que deveríamos visar no campo 
da medicino e da -.6de. 

As cunsidtoraÇÕC'$ de ordem geral que acabo de farer, 
Sr. Prt!iidente, ti,·eram por objetivo a caracterizaçio de 
um quadro - o du Medicina e mistencia ho~pitalar no 
Braflil das primeiras dh=adas do lkulo. Quadro C'I!IC ji. 
atenuado. sem d6vida. m11s niio de todo modificado nos 
6ltimo1 an01. 

Foi entamente o ccmhecimento dn5a. realidade. o 
lon,p:o contato que tive e que tenho com C'lle estado de 
cuisa5 que me levou a uma atividadc de 1urprcsa a admi
ra~üu pelo que vi e ouvi na vi1ita que fiz ao Centro de 
Reabilitado "Sara K ubitschek". Trata-H de uma orp
nizaçi.o de objetivos limitad05, mas, calcada em princl
pios de rurte c:onte6do humano e &dotando soluções de 
extraordinéria rac.ionalidude - impondo-se por i110 
mamo à admirado de q,uanlU& a conhecem, cumo mo
delo did;\ti"-u que poderia ser para outras iniciativas que 
vierem u ser tomadas em qualquer Area de assiltincia 
mtdi"'O·h05phalar proe&.ossada no Pai&. Vejam01, pui1. 
como evoluiu e o que hoje i o Centro de Reahilitaçio 
que serve de motivo a este disc::ur!IU. 

FUNDAÇÃO E EVOLUÇÃO DO 
CESTRO "SARAH KUB1TSCHEK" 

O Centro •urgiu em 1960. ••construido com a finalida
de de dotar BrasDia e 10ua •rea de polarizaçlo de um mo
demo centro de reahilitaÇ"I.o". O projeto original, roztm, 
.n:prodUl.iu em sua!l linhu fundamentai5 DR cenlro!l de 
reabilitau;lo exillltenlll:l nos palsa desenvolvidos, sendo 
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baiKa. por isso mesmo. face 11 situaçio em que o Centro 
iria funcionar. a produtividade do equipamenlo e do pa-
10111 empre,p:ado nos seua ~erviços. 

o aperfeiçoamento ininterrupto da orsanizaçio co
mewu a partir daf. sucedendo-1e as correc;õe1 e am
pliações do n6clea bA!iicu. apmveitad11s as liçlte5 colhi
dali n11 expc:riCncia. 

1969 av.inala o inicio dc:~~a fBIC de modernizaçlo. 
mal't'ada principalmente pela in1talaçio de um hospital 
cir6p:icn e ~erviços cnmplemenlareri. O Centro pas50u 
tambat1 a atender à1 ropula~õc:s da5 Regibes Norte, 
Centro-<late e l"'iordc:ate do Pai'l. 

A panir de 1972 o Centro puMOU a funcionar, por pro
pusido do Gonrno Rra5ileiro l Organizaçilo Pan
Americana de SaLide, como c",tro de lnYCBtlmentoa em 
Ra:uno5 Humuno5, em Medicina de Reabilitação para 
:P ilrea!l menciunada,;. 

O ennjunto Centru-Ho1pital realizou a~ meados de 
19HO, diariamente. CC"rca de 1.!'00 atendimentos a uma 
mália de 8f'XI pacienle5, contando para iMO com uma 
equ1re de colaboradora que chep'a a 700 pessoa5. 

SI.'Jf.ITO D[ AÇÃO !>, !liÃO. 
OBJETO I>A Tl!t':IIIC' A 

Por principio. a assi,;tCnciaj{l era desde entlo encami
nhada nn insluiçàl' soh enruque de forma muhidiscipli· 
nar. tom buse cm equipe" de rnrmaçilo deversificada. 
·para que u tralamento d~tdu ao paciente pudesse levar 
em ~ntu 111 ~o1usu5 imediat:l'i e 5a:und6rias da enfermi
dade." A hn'ie de a'ncep~;i,, em que 5e b.1tettva esse tipo 
de lratamt:nlo wn111istia na idéia de quto o indi\.-iduo não 
J'k.'de !IIC'r ohjell' de léeni~:a. ma.~~;. sim, u sujeto da ac-üo. 

Importante no cun;u deVia evoluçio que 11 foi proces
sado no5 servi(,"'S do Centro, roi n conceito de aparelho 
ltx:omolur ali form:1do, mail amplo. embora abrangc:n
Õ.l a5 concepções tknicas wn!iideradas pela llrea onopé
dica restrila. Vejamos em que termos esse OJnc:eitn CRtA 
enunciado: 

"ApareJho locomotor i o listema de tecidos e órgios 
que: a panir de um comando oentral t"Unsciente transfor
ma permanentemente energia potencial em energia cin~ 
tica. Em cunseqUCncia. a conduta de tratamento dita 
"t-un!IIC'rvadnr:•"· inspirada na antigu ao..:ola inglesa, pas
sa a !Jrientar deciMÕCiii dlnicaa que nlo lém mail como 
referencia um p:~cienle deitadu e im6vc:J - herança de 
uma prAtica ho.'iendu na cirurgia Jeral- mas um pacien
te para quem !IC prot-ura restituir o movimento. Movi
mento este. considerado nilo a partir de normas•~iClllll, 
ma1 eon,;iderando-se a pn~~ibilidade da pes~~oa deficiente 
reali1ar uma fundo adequada 80fl ICUI limita."ObRr
vaçiJa; feitas pelo5 cnmponenta das equipes do Centro 
levaram à conclusio de que o imediatbnnn na 10ciedade 
contemporinea ni.o permite o temro neceuirio para o 
processo natural de reparado do pr6prio organismo. 
Ele leva a uma alitude intervencioni1ta geradora de ia
trlJieniutdeformidade causadas na tentativa de reparA
las). Paradoxalmente, a presaa que leva 11. ticnica inade
quada. sera 11is compli~açOcs que acaba por tornlll' a 
cura e1traordinariamente lenta ou ati impos5l'vd. A•im, 
também a recuperação fl1ica p111a a ser considerada 
apena.'i como um dos aspectos da rc:abilitaçlo, pois. ata 
preS!iupõe a retomada de vilriu outras r unções, usumin
du a incapacidade ou deformidade mddual OJnsideran
do liUIIIi pouibilidada de participaçilu social. 

O NOVO HOSPITAL 

lmponante etapa na história do Centro teve inicio em 
1976, com o projeto do novo hospital. planejado aob 
concepeõea inovadora que deram dimendo funcional • 
arquitetura hospitalar tradicionali1ta. 

A idl:ia CC"Dtral do projeto tentava coneiliar a horizon
talidade que favorece a humanizado. com a verticalida
de impo1ta pelo custo do 10lo no espac;o urbano. O Dr . 
Alo)'lio Campo• da Paz J6nior. aUiiliado pC"Io arquiteto 
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Joio Filgueiras Lima e o economi&l& Eduardo KerU:1z, 
rormulou e equipou num projeto interdisciplinar, u 
pn."'CLLpaçaa c inquietações sentidas. O tnblllho que 
elal:lomu roi o ''Projeto para de5CIIvolvimento de um 
prosrama de medicina do aparelho locomotor e de reibi
litado ... aprovado pelo Governo FederaL onde eslalva 
indukla a construçilo do novo ho1pital. 

A elaboração desse projeto, de cunho ínterdillciplinar. 
l'oi o resultado de um proCCII!iO de educaçio de trabalho 
em equipe destes tré:s profi55ionais. no &entido de harmo-
nia.rem concepções que na tradiçlo da medicina brasi· 
leira nem IMIIlpre a~minham juntas. De um lado a nwdi
cina hospitalar, centrada nas prcoc:upações do pronssio
nal mE:dico que pen:ebe o homem apenas al.ravb do mo
mento mt que ele adoece; de outro. os conceitos relativoa 
I. A6de p6hlica. centrados na Arca do planc;iamcnto JOo 

ciaJ OU da enp:nharia sanitiria. DI quais tiveram de ser 
concretizados num projelo arquitotõnico que os incor
pora e interliga. Propiciar ICCiliO • medicina especializa
da num hospital pllblico, atravb de ICI'Viços em nfvel de· 

· qualidades sem discriminar 01 padrlJes s6cio-
cconõmic:os. o que 16 t poafvel quando 01 ncunos dia
ponfveis do utilizados ncionalmente. 

Nlo se trata mais do h01pital que produz aerviços e 
atendimentos passiveis de serem contabilizados unitari• 
mente. mu um Instituto que controla a qualidade da 
ra.bilitaçlo do individuo. Daf a neca1idade de seus aer
>idorcs trabalharem em regime de tempo lntqral, dedi· 
caçio exclusiva e 11llrio fixo. Ella polrtica, junto ao fim 
do ""pró-labore" por atendimento mtdico, foi adotada 
em 1978 

PRO-LABORE, 
A SUBSTITUI<;AO NECESSÃRIA 

Constataram, 01 planlldadores do c:difrcio e doa se..., 
viços do novo hospital, que o listem& de ''Pró-Labore" 
demonstrou sua ineapacidade de conciliar um modelo 
adquado para a polhic:a de sa6de brasileira, ao nf'orçar 
inteiramente a atiwde individual. em conDito com a des
tinaçio coletiva ele equipamentos de aho custo obtida& 
com inYCIIimentos do Eotado para o trabalho de equipes 
nos hospitais que se erperam no Brasil nas dilcadu de 
"'e 60. 

Admitiram. ainda. nio •r aceitlvel como aqumento 
um conjunto de idtiu que defendam intcraoeo partiwla
""· partindo de prcmi1111 que 116 rim a prcstoçlo de oer
viço& mediante estimulo quantiDc:êvd, padronizado. de 
forma a colocar ............ '111111 vinculado a remu-
neração, quando a--.. -.. lcllaclo .. --. ......... ___.. .. _ ... __ .......... .. 
.. _....,...,._o..........,, .... a ... pe~a 
.. lllhWade llldlca, adiaram, favorecendo ao cxcluaivis
mo e incentivando o monop61io du mpecialidadn em 
cutu buroc:rlticu voltada para a doença e. nlo, dedi
cadaoloadde. 

A criaçio do Pró-labore no inicio da cltcada de 60 e 
sua implantado no I • Hospital Distrital de Brunia, .... 
_ ..... - ....... lar .......... ~ ..... 
.............................. -.~a ........ .. ....__ ................ ---.... 
---~~- ....................... tal_ .. 
tedo. f.rn sua c:lfnic:a particular o m~dic:o ... umiu o riseo 
do capital. enquanto no hospital pllblic:o aproveitava 01 

investimentos feitos pelo Estado. 

Sr. Prelidente,. Repito nesta parte do meu discurso, 
palavru e idtias contidas no texto-informaçlo prepara
do pelo pr6prio Centro de Reabilitaç.lo. Mamo nlo 
con&:ordando Uteralmente eom u razõa af exposto, 
acho rmpeitável a inic:iativa de quebrar velh111 rotinas 
com a aduçio de fórmulu novas - com o fim louvivel 
de melhor atender ao intereue pllblic:o. 

A realidade veio a dc:mon&trar - proescsue o texto a 
que fiz referência - que o aistema do pró-labore permi
tiu, cada vez mais. triasens de pacientes para dlnicu 
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panicularcs. Ao hospilal pllblico, fi~aram rcpauados os 
altos custos dos exames que &6 poderiam ser vilvcis a 
partir dos investimentos feitos pelo Estado. 

A fachada de •-.o• ...... _to" acobenava intcrar 
SC1 a~tiCOII. 

POR QUE ~ÃO HAVIA PROTESTO 

"-.,. ....... ~llljlltolor ..... olradolldaYo 
... ·- ...... -alta, ... o poder ............... . 
....... JIIIIIIIIaclo .. liall:oiUda,-~
- ,...-.:~aro •• ....,.._.,. ..rdo. 

Isto impediu que a Sociedade Brasileira tomuse co
nhecimento do pande equlvoç:o, com o qravante do Es
tado repa!iSar permanentemente recuno11 a hospitais. 
clínicas e consull6ri011 com fins luc:rativaa. 

Mmmo quando hã o absoluto controle du ações mt
dieas. o individuo pq:o por "Pró-labore. sofre a interfe
rinc:ia das preasaes econõmica1 naturai!i em uma socie
dade c:ompetitiva, coloc:ando-o na ambivalênc:ia entre o 
pnhar mais ou aercer a funçilo 10cial para a qual deve
ria estar preparado como m6dic:o. 

O abuso de indic:aÇÕCii cinlrgicu 1 1101 mlldico1 india
c:riminados, constatado mundialmente. demonsb"a a fa
lencia do modelo que adotou o papmento do ato m6di
co por unidades de aerviço. 

O ""Sarah"' trouxe para o plano institucional a atitude 
do ""medico de famOia" que permite no atendimento 
di6rio e apreciaçio continuada do paciente. luo no ser
wiço pC&blico, sem discrin inar c:lwcs, a6 pode ocomr 
com um mb:lico recebendo um aallrio di1no em dedi
caçio e tempo intcsral. 

RACIONALIDADE E 
FUNCIONALIDADE 

Tanto na arquitetura. eomo na orp.nizaçlo da pra
taçlo de ocrviÇOII m6dico-hoopitalareo, o "Sarah" procu· 
rou ao mAIIimo adaptar-oe l reolidade bruileira. Oo 
mfnimos detalha foram questionadol. 

No campo da Medicina, houve um cuidado muito a
pecial com a contaminaçlo e higiene. Foram utilizados 
m~todo1simpla, mas que reaultam an lfandc economia 
na çompra de antibi6ticos e d•infetantes imponados e 
carfasimos por exemplo, permitir a entrada de ar e muito 
sol. Os revestimentos em F6rmica, onde 111 Fez necessirio, 
um material de baixo custo e ficillimpeza. A pr111sio do 
ar mais forte no Centro Cinlrgico, fazendo com que 
partlculu impRJnadao de b~riu llliiam eopelidas do 
local naturalmente. A circulaçlo dos doentes, que do 
obri1ados a tomar banho e vatir roupaalimpu quando 
chepm lfomecidu pelo proprio hoopit•l~ A utilizaçio 
de equipamentos com bastante mobilidade (desenhados 
no próprio ••sarah"l. que permite constante& cuidados 
de auc:psii. 

MELHORAR O SISTEMA 
REDUZII'iOO CUSTOS 

Como centro prador de recur101 humanos, o HSarah" 
adotou um sistema de tratamento prosreasivo, que con
siste basicamente em fazer com que o paciente mude de 
um loc:al para outro, dentro do hospital, • medida que o 
seu atado ele aadde melhore. No andar ~rrco, existe 
uma Enfermaria do I' Est.AJio. dotada de toda~ 01 recur
sm para atender pacientes mais sravcs. Quando o pa
ciente melhora, ele ~ levado pan outras enfermarias, 
onde os doentes nlo precisam mais de cuidados espe
ciais. da utili~lo de equipamentos 10fisticados ou da 
atençio de uma equipe de mtdic:os e enfermeiro& de alta 
qualificaçlo. 

Este sistema teVe profundo• rcnex.oa no custo da cons
trução do hoapitlll, pois nlo houve necessidade de dotar 
tudo o h01pital com eneanamentoa e tomadas de oxip
nio, tomadas tri-fisicas. ar c:ondic:ionado e outi'OI equi
pamento!ll de alto cu•o. Alf:m di110, as fonleli pradoras 
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de!i5e! reeunC'!I ati.o no andar imedialamente inferior, o 
que tarnou mais ripida a sua utilizaçilo e evitou maiores 
galhJs c:om a sua dispers'llo para locais mais distanln. 

As preocupac."Õc:l com ""' CUltOS da obra c.~~.tin reOeti
d:l!l. tumbi:m na utilizaçlkJ do concreto aparente, tanto 
e\lerna como internamente: no u5o de pavincx no1 pisos, 
na aulincia de aparelha~ de ar condicionado nossctores 
de inu:rnaçlo t!16 existe ar condicionado no Centro Ci
rCirsicu e no .;:or de radiologia). Substiluindo o ar refri
r:crado, existem as varandas, as grandes janelas e os jar
dins internos. Foi projelado tamhm. um si•ema de cha
mi n('!i (sheds) nas coberturas. que permite a entrada de 
luminado natural. sol e muito ar nas partCIIi do prtdio 
que não dispõem de janelas (submlnl). Tudo iato fez 
~o.'Om que o c:usto deste hospital fiC'aasc em torno de Cri 
11 mil o metro quadrado (a preços atuali1.ados). Levan
do em consideraçlo que uma casa no Laso tem um custo 
aproximado de Cri 25 mil. a comparaçio dA para se ter 
umu id~ia do que repraentou as preocupaçlta com a 
runcionalidade e o custo total da obra. 

O sistema de tratamento progressivo pouibilita. tam· 
l*m, o sur1imen1o de uma MediLina simpliOcada, em 
que os mtdicos. enfermeiras e fisioterapeutas, em estl&io 
de residCncia. aprenderia a lidar com 01 doentes 10b 
condiçõe& diversas. Apôs o perfodo de residCncia. qual
quer desses profissionais ellari apto para trabalhar em 
locais que disponham de maiOI"CII ou menores recuraos. 
Toda esta conc:epçio foi montada sobre o trabalho de to
dos em tempo integral, dcdicaçio plena e sallrio fixo. 
No '"Sarah". um mtdico nlo ncebe por cliente que alen
de, mas pelos servicos que pra~ta A lnatituiçlo. 

HOSPITAL PONTA DE SISTEMA 

Aqui, junte-se um elemento novo: o .. Sarah" foi proje
tado para ser um holpital ponta-de-alstema ou um hospi
tal de referencia. Melhor explicando: ele seria um holpi· 
tal de bue, dotado de maiores reeunoa. fornecendo de
nicas. conhccimenlOa e pe11110al altamente •Pec:ializado 
para outros ho&pitais menore11, do mesmo &enero ou com 
atividada 1imilarea. Por a:emplo. um hoapil .. al com me
nores reeunos em Salvador ou Belkn, utilizando a rede 
nacional de telecomunicaçõa, poderia se valer doa equi
pamentOA ou da equipe do "Sarah'" para tirar uma dllvi
da. analisar uma lAmina de mici'Ollc6pio ou a ndiosrana 
de um paciente. 

Por ser um hospital de refeRncia ~·que o ••Sarah" dia
plJe de equipamentDAsofisticadoa que, em llltima anAlise. 
W.o reprnentar c:ustos menores na prcstaçlo de serviQDS 
de saíide. maior difuslo de eonhecimentoa e sesurança 
na transmisalo de informaçlJCII. Por exemplo. o '"Sarah" 
clispêle de microscópios acoplados 1 .:Ameru de TV. Isto 
permite que uma lAmina seja examinada num monitor de 
TV por um n6mero maior de m&dic:os ou pesquilladores. 
Permite tambilm a pavaçlo, a reproduçio da imqem e 
o seu arquivamento para estudos comparatiYOI posterio
res. O ••Sarah" dispõe tambllm de um equipamento de 
tomografia computadorizada. que representa a conquis
ta mais avançada no campo da investipçi.o ndiol6gic:a. 
Trata-se de um aparelho de Raio X, capaz de radioarafar 
o corpo inteiro e acoplado a um computador. O Raio X 
rala leitura da radioa:rllfia e envia sinais ao computador. 
F.ste faz a leitura dos sinais e 01 compara eom oa linais 
de normalidade, com 01 quaia foi programado. Na com
paracrio dos sinais. ele indica o que não atA eorreto na 
radiog.rafiB. 

A tualmenle o ••sara h" .interliga os demais hospitais da 
funduçio du Pioneiru Sociai11 por um 16 aistema de 
diagn6stic:01. 

No projeto du novo .. Sarah" trabalharam 25 arquil.c
tus durante um ano. sob a auperviaio de loiio Filgueira 
Lima. Aproveitando o desnfvel do terreno, construiu« 
doi1 subaolos. No primeiro. estio concentrados 01 ser
\'iços gerais I Lavanderia. Manutençio, Galerias, Central 
de Ar Condicionado. Raervatóri01, Cenb'al de Mate-
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rial. Eatrrili7.ação dei Macas, Nutriçln. Casa de Forca. 
Suprimento, llc:p6silo e Oficinal. N:o .egundo, foram 
cnm:entrado5 todos os IICI'viços tknicos (Laboratório, 
Pah,lutia CKnica. Patologia Cir6rgica, Arquivo M&:lico, 
('entm (.'irUrpico. Enfermaria do 1• EstQ:io, Raio X, 
Dt.'Hdo de Sansuc. Banco de SanJUC, Internado e AlliL 
Fottl·lmagc:m. MuM:u de AnaLOmia. Biblioteca e Audi· 
lôrioJ. 

Nu grande 5&guii.n de espera d•' amhulalório, a.travl:s 
dn circuito fc.:hado de leltvllilo. os paàente5 811Uardam 
!iUB!i chamadm; para can5ulta~~o, aMi5tindo pro1ra.mu 
c:ducativo5 1ohre a comportamento da comunidade. 
Al~m di!llo, apmvcilando-se aa srandes Areu de circu
lado, as par~o."CCcs exibem f'el'roduç&s de obras de ane 
famt'ISa'i., cuja culetinea foi orsanilada pelo artista plú
tico Alhos Bulcào (autor do painel divisório, que se en
~ontra na enlrada principal do hospital). 
~05 andlli'CI superiores(:!' e 5•) estA loc:ali7.ado o setor 

de internado. que eonta com 300 leitos, dividido em de1 
enfennarias (dual por andar). Ex.istem tambim 30 apar
tamentos Ccinco por andar) datinad01 ao atendimento 
de altu autoridades. a cuos eapedais de isolamento e a 
corn.-Cnios especfnC05 com embaixada atrangcira5. 

CONVIVENCIA COM O SOL 

O que maia chama a atençlo nu Enfermarias i= a ui• 
ti:ncia du varandas e jardins internos. proporcionada 
pela alternado doa andares. Junto com u pandesjane
las do lado opo1to, u varandas permitem a entrada ae
nerosa do 1101, elemento importante no tratamento de 
muitos mala do aparelho loc:omotor. Ao lon,o da circu
laçlo dos pavimentoa, 01 vazio• das vips po~sibilitam a 
integaçio visual com o eapaço verde do pilO inferior, 
bem como com a paisq.em urbana. 

Na estrutura do pridio foram utilizadasi.Uea. em for
ma de canalela5, que dispensaram a utilizaçlo de colunas 
de sustentaçlo. Altm disso, as canaletu po~aibilitam a 
p•saaem de canos e fios para qualquer novo equipa
mento que 111 queira instalar futuramente, ~em na-esslda
de de remover pisos ou esburacar paredes. No novo ho• 
pital. tudo foi previato. de forma a que qualquer c:nn~~er
to, reparo ou 1erviçns de manutençio possam ser detua
dn5 sem quebrar rotinas ou incomodar ningubn. 

TodÕ o pRdio f servido por sistemas de monta-caqu 
(pequenos elevado,.s), ligando a Central de Eaterili
zaçilo ao Centro CirOrsic:o, aos ambulatóriO!i e ls enfer
marias; liaando a lavanderia ou a cozinha aos restauran
tes e ê5 enfennaria1. A utili7.açiO de monta-caraas e de 
carrinhos especiais para transportar refeiçae. permite 
que a comida chesue na cabll\."eira do paciente em JS mi
nutos. Da mesma ronna, com bandejas eapeciahi, qual
quer pedido do centro cirllrgico A Central de Eaterili
zaçllo pode 1er atendido em apena5 um minuto. 

DISTANCIAMENTO DOS 
PROBLEMAS DA COMUI'õiDADE 

A partir da orienlaçlo do M~dico Aloysio Cam~ da 
Paz Júnior, propõe-se em um quiCitionamento da nobna
liclade, que t-oloca em xeque a politica dos arandes com
plexos ho&pitalare&, prin~ipalmente dos palses no primei
ro mundo, geralmente distanciados dos problema1 da 
comunidade. Manipulando tecnolosia1 e filo1ofias de 
cura que se impõem mais pela força da AOCiedade consu
mist.a do que por reai5 nea~~sidades, ases complex01 
~neram o custo da saú:de. deixando de servir ê populaçi.o 
de maneira mail eficiente. 

Durante anos, muii.U peuoas vivem dentro de hOiipi
tais, sofrendo cirursia1 dolorosl11imas, paa51ndo por tft. 
tes, conlroles, correç&i das mais variadas, para maia 
larde ~:he111r 6 ~nçlu5lo de que i110 nada adiantou em 
termo!õ de qualidade de vida. E518S pe.u011 foram subju
pdas a uma suposta inevitabilidade do 10frimento, exi
gida pelo conceit~ social de normalidade. 
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Foi a panir de!õlas renexões. e de uma longa experitn
cia com pacientes incapacitados fisicamente que Aloy5io 
Campos da Pal. molveu adotar pmcedimenlus mldicos 
5implili~adns, voltadlllr. para a comunidade. Km en~arar 
u d'-enle ~omll aleui:m a ser mudado. Sua idt-ia foi nàCI 
separar cura e pre .. enç.lc- en5ino e pe~~quisa, e.Oiipec:ialidu
dc e visilo humani5ta. sempre le .. ·ando em conta a pr~Jble
m6.li~a de !oaúde no Bra5il, ao t"Ontrâri,, da imponac;Au 
me!:ánica. de tá·ni~a,.. 

Em feven:ir'' de 19!1 I, o Pmidente da RepQhlica, Joilo 
Figuein.•thl de .. ia:n,lU ."-lo)·sio Campos da Paz Júnior par 
presidir a Fund:Jc;all da1 Pioneiru Sociai5. !:om a diretriz 
de e!ttender o trabalho aplicad,, nu SARAH ês demais 
unidade!õ da FPS. 

A nova Diretaria da FPS estabeleceu um programa 
onde l>cpartamentos Admini5trativos e Coordenadorias 
Medi~as. ~om Comis.<~iõcs Ti:cnica!lsupervi•ionando !:&da 
Unidade, pas!iHF"olm a aluar sob programas. que foram 
vllltados para as nece55idadcs das populaçôe5 servida1 
por cada Ho5pital da Fundaçiu. 

Hoje o Hospital Terci4rio ••Sarah Kubitschek"' e Belo 
Horizonte. o Centro de Ginecologia '"Lui1. Gomes de Le· 
mos·· e o Centro de Prevençlo de Doenças Cardiovascu
lares, no Rill de Janeiro, trabalham com equipes em regi
me de tempo integral e saiArio fiK.o. 

A residCncia m~dica ~ planL]ada em conjunto, uu.ndo 
hKios os recursos disponlveis da Fundação. 

l::!m Belo Hori1.onte, o Hospital foi direcionado para 
as cliniL'BS: mi:di~a. cir6rgica, de pediatria e obstetrlcia, 
delineando-se como Terci6rio e oferecendo retaguarda 
ao atendimento prestado pela própria Fundaçlo ê& po
pulações que moram na periferia da cidade. 

Em todas a5 unidada mbdico-hospitalarea optou-se 
por atendimento reali1.ados por equipe ampla, evitando 
retornos ou encaminhamentos repelidos a inOmeras es
pecialidades mtdiCBs, lugar comum na prAtica atual. 

As enfenneiru5 fonnadas pelo Prllgrama de p6s
graduac;ilo. passaram a constituir maioria dos quadros, 
suh1tituindo pe5soal menos qualificado. 

~estes dois anos, as rcsistCncias a implantac;lo do mo
delo SARAH partiram de arupos que .. ·eem na medicina 
a possibilidade de lucro individual e usam bens públicos 
a>mo centros de triasem. 

O SARAH se oferece, em now sociedade plurari5la. 
como uma das alternativas a ser avaliada. 

COMPROMISSOS QL:E 
VAI.EM UMA LICAO 

Na inausuraçlo do Hospital de BrasOia, a 12 de so
tembro de 1980, foram afixados na parede da entrada do 
mamo os compromissos cuja enunciaçilo pa150 a fazer. 
pelo alto sisnirlca.do de que se revestem: 

Criar um centro especializado de 110de que entenda o 
ser humano como tujelto da aclo - e nio como oltjeto 
wbre o qual se aplicam tknicas. 

- Vivenciar a Medi~ina do Aparelho Locomotor 
como um oonjunlo de ':unhc:dmentos e t6cnicas unili~a
das de5tinado a res.tituir ao incapacitado fisioo direito 
universal de ir e vir. 

- Atuar na sociedilde para prevenir a ineapa!:idade e 
a deformidade, combatendo ao ma.mo tempo preconcei
tos quanto a deficiência llsi~a. pois o que caracteriza a 
vida ~ a infinita variaçilo de forma que nu tempo. muda. 

- ~fender o principio de que nenhum homem pode 
liCr discriminado por ser diferente da mbtia em sua ror
ma fisi~a ou maneira própria de realizar wna atividade. 

- Libertar-se du dependCncia te.:nol6sica. pela utili
açào do poten~ial ~riador de no~~osa cultura, rejeitando a 
atitude paaiva diante do consumismo e da imitaçio. 

- Desenvolver uma atitude ~ritica diante de modelo5 
importados sejam t&.:nicas, sejam comportamentos. 

- Simplificar ti:cnicas e procedimento5 para adaptA
Io!õ ã... nC\.'\."SSidade!õ reais apresentadas pelos Cllntrastes 
e..'Undmi~o.-us e culturais das res;illes brasileiras; simplifi
caçAo C a sintae crhica de sistemas e proceliiDii mail 
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t.'Umplexos - não se simpliflcq, aquilo que nil~ se conhe
, ... 

- \'alori.t:ur a iniciativa inovador11e a tmca de expe
riên .. :ia~~o, nu en,.ino e na pesqui5a, eslimulando a crialivi
dolde de pc,St.Jus e (!rupo~~o- o individuo C a instituição, e 
eada um por ela responde. a ela dedicando 1ua vida. 

- \'i .. er p.~.ra u 1aUde e nilo sobre..,iver da doença. 
- TransiUrmur cadu pcs51.1a em agente de sua própria 

saUde. 
- Trubu.lhar para que a Litoria deite liu5pital seja 

cdu~ur para asu.Ude, de tal modo que. até lodos, protegi
dos da doen'ia. dele n.iJ.,, mail ne.."'Ssitem. 

- A com unidade C a prin~ipal re . .oipondvel por esta 
,,hru. ~uja finalidade ê a realizado de sua vontade. Cabe, 
portanto, a•mo dever de tod,•s. cobrar desta inatituiçlo 
o camprumi~~oMl hoje consolidado. 

CONCLUSÃO 

Sr. Pre5idenle, o problema da 1aúde, como todos os 
outros com que se defronta uma nacionalidade. e~r.prime 
a lisura de um de5afio, que precisa 1er enfrentado e ven
~ido. E a vitória, no caso, decorreni da exata identifi
cuc;Ao do problema a ser enfrentado. bem como do pla
nejamento objetivo da politica que se fizer para esse fim. 
1-.slil ohjetividade. n(l meu entender, ex.ise preocupaçlo 
com o5 euslos - que nio podem ser altos em Pala na si
tuaçilo do no550 -e com a adequação do quo se vai fa
zer à realidade do meio sobre o qual a açlo vai .er em
preendida. Sem a ohsmlo comum de copiar o modelo 
e!õtrangcim. 

Ji cometemos, neste Pai1, muitos erro1 no Setor SaOde 
- como aliAs em vArias outros. Isso me parece irrelevan
te, no limile em que 10uhennos aproveitar a ex.periCncia 
obtida na incidCncia de cada erro e soubermos valorizar 
as boll5 realizações que tamhf:m já ex.iatem no Selar men
cionado. 

O Centro de Reabilit.aÇio ""Sarah Kubitschek" e o ais
tema de ~ervic;os assistenciaia de que ele e o n6cleo ocu
pam, a meu ver, lusar de honi'OIO destaque na aaleria 
des.'ill!l reali1.a~. razio juslificadora do enfoque de que 
acabo de ncupar·me. 

Por fim, Sr. Presidente. Sn. Senadores, homens h6 que 
por onde palsil, deixam uma esteira de luz. pela obra, 
pela dimenslo humana, pelo brilho de 1ua intelisincia 
invulgar, pelo bem que aparsiu, pela dor que milisou, 
pela escola de civismo e de amor que edificou, nlo serA 
demais que do mail alto sodallcio da Pltria se dip, 
como o falemos apura, na sen5açio mais atrita do cum
primenta d~ dever que l>r. Aloysio Campos da Paz Jai
nior é um nume que elc .. ·a e dignifica. nlo 16 a classe m6-
di~a de que tum dos luminarn, mu 01 foros de cultura 
do JKIVO hruileiru. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDE!IITE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvidio Nunes. 

O SR. HF.LVIDIO NUNES (PI>S-PI - Pronuncia o 
seguinte discuno.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

FoiL"CCU em Teresina no 61timo sAbado, 26 de no
vembro, (."arlos Ferreira de Oliveira ~ena, nascido na 
fa1.enda Cast1 Nova, muniLipio de Slo Raimundo Nona
to. na dia IM de fevereiro de 1907. 

Fundonãrio pUblico federal apo5entado, Oliwira Net
to, nome com que o Piu.uf o conhece e aplaude, foi antes 
de IUdCI um araixon11do eultor da poesia. por alsuns con
siderado u Princip: do5 Puelas Piauienses. 

Os livros que publicou. todos i expensas prápria5 e 
com di•tribuic;ilo gratuita - lcaro, o A1.ar de Um Fun
cionário Poeta. Ária1 Sonoras, Últimas Arias, Rl.'lsur
reic;do, 1-"eSLIYal de Amor, Miscelã.nia Poelica, Fiapos do 
Coração. Fonte de Granito e DOlipedida -. slo repo!ii
t6rios de apuruda inspirac;ilo, de tran5hordante sensibili
dade, de rique1.a. ICitttica. de puru. e autentica poe5ia. 

Poetu verdadeiro, homem de ideias e de ideais, caniter 
irrcpn.oensivel, honesto a toda prova dcsprovidll de me-
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do, Oliveira ~eno cantou a vida. E a anlou de modo 
,;imples, irreverente, provocativa, como na quadra que 
transcre"·o: .. Se Duna Vida quiserfcnnervar minha ale
gria/f.. só me dar a valcr/velhiçe, amor e poesia". 

Oulra da& aingularidlldes do poeta Oliveira Netlo era 
o seu amor à nature7a, à terra, aoa chapadôes do Piauf, 
noA quuis. YeJ'CII sem conta. promoveu in6meras caçadas. 
Apc'tt'e\:ho5 DIJ!II ombru1, varava l~uas de caminhn!li, nos 
sertões de São Raimundo Sonata. de Silo Joilo do Piauf, 
de l:ruçu• e dU5 proximidades de Tel'ellina, A bu1ca das 
emU\'Ôe'l du entrada, na espera improvisada, dos peque
nos unimuis 5CIYBfCnll, para o disparo do lim certeiro. 

A\·euo às ht,menagcns, a gru'P')s de influencia, a enti· 
dades ou associaçôe5 de cultores das lelras, ainda 11 mai111 
cnn1picua5, nlo L"SL'Ondcu, entretanto, em quadru lapi .. 
dar, o cnnc:ur50 da academia c:om que sonhou: ''Da Aca
demia Di.,inajme vem sempre inspiraçlojpara a tra\·a 
pequenina/que 111ai 00 me-u coração". 

Era as~im Oliveira Netto, que em De1p.'Ciida, seu últi
mo li\·ro, brin~.:ando L"Om a1 mu5as, e5Creveu: "~:asc:i, vivi 
c morrij\·ou indo para o al6m/levo saudades daqui/Dei
"" lioiludades a alguf=m" ... ''Vi\·i de amor e bele-..:ajDc alc
sria e •ingele1.a/Para Dcu11 e para o povojE a vida que 
fui liio belajl: eu me agradei tanto dela/Que quero votar 
de nm.-o··. 

f.ra o que tinha a dize-r, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDE!'o"TE !~loacyr DaiiK)- ConCedo a 
pal~wra ao nobre Senador Lourival Bapti1ta. 

O SR. LOURIV4L BAPTISTA tPDS- SE- Pro
nuncia o se1uinle di~~ocurso.) - Sr. Presidente. Srs. Sena· 
don:5: 

Em due.;_bm de 1982. o Ministro Chere do Oabinçte 
Militar, (ieneral Rubem Ludwig. durante solenidade 
realizada cm Slo Paulo. a propósito de sua C5COiha c:omo 
•uomem de Visão", proreriu um discuno que obteve 
surpreendente resM1Dància, atravá do qual traduziu a 
SUM eaperiincia como Ministro de Estado da Educaçio e 
Cultura. enunLiando primoroROs c:onceitos c avaliando 
oa; resultados de liUa rcc:unda. embora, curta gestão, no 
(le~miX'nhn de55e ca.rgu de dec:isiva importãnda no cz.. 
nflrio da Administração faler:al, tendo de5te Plen.irio, 
tecido COD1iiideraç6es a re~peito, no dia 7 de março de 
1983 e~alicitado a sua tranM:riçiio noaAnaisdoSenado. 

Asora, voltou o M ini5tro Rubem Ludwia a rormular, 
pela segunda vo. um pronum.i.amento pllblico de5tinado 
a obtrr idimtica repcn:u&io, quando paraninfou turma 
de rormund05 dos cursos tknicos de Agropecuãria e 
Economia Domistica da Escola AaroliH:nica Federal de 
Barbacena. rm MinaR Gerai5. 

Nms11 oportunidade. apoiado nas eapcrii:ncias colhi
das no dc:oorrer de uma vida de 57 anos. sempre orienta
da no Kntido de bem servir A Comunid:ade e A Plltria, o 
Ministro Rubem Ludwig teceu cnnsideraçllcs sobre o 
connito das geracõcs e tracou, em ripidas Jinceladas. o 
perfil do nosso desenvolvi mc:nto histórico. dl5de a inde
pendéncia ate o presente momento, quando a Nacão 
hruileira, ao longo de dkadas de intearaclo c prosres
!10. !IC aJftlenll no cx:nilrio mundial como protqonista 
ele seu próprio destino. Sem minimizar, ob~a~recer ou ol· 
vida r os impuiCS e daafi01 enfrentados, ou emerpte&, 
no bojo da1 crisCfl conjunturais tfpicas do mundo c:on
lemporineo. o Oeneral Rubem Ludwig C5timulou as no
vu aera":ões, advertindo-o c:ontra 01 perigoa do obscu
rantismo, a!l eu:entrieidades do comodismo, e a po1tura 
neaativa dos pessimiiiiiU. 

Ao invfs de comentar 01 tópicos e CXJaceitoa maia su
pstivOA dCASa mqnfliea oiaçlo de paraninro, parece-me 
mais conveniente solicitar a sua incorporaçilo ao luto 
desta breve comunicaclo. tal como rei publicada pela 
,,. •• M S. Paula, em lU& ediçlo du 27 do novembro pas
sado. Ao concluir estas ligeiras conaideraçêies. 
congratulo-me com o eminente Ministro Chefe do Gabi· 
ncte Militar pelo brilhi.ntismo do seu oportuno pronun
ciamento de Barbaccna. (Muito bem! Palmas!) 
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OOC"UMF.NTO A QUE SE REFERE O SR. 
t.OURIVAI. BAPTISTA EM SEL' DISCURSO: 

Fo/hu d• S. Paulo. 27 do novembro do 1983 

t a •esuin&e a lntesra do discur~o do Ministro Rubem 
Ludwig: 

"Falar a outras geraçlíes maiajoven11 sempre me p.a~rc
L"CU c:slimulanLe deufio. Assim. munido das experiâlcias 
que pude recolher nestes S7 anos de vida. e a»nsciente de 
huvcr participo~do -e estar participando- da ep~a 
de um povo tomado de obstinado.~ que me aventuro a 
expor, aqui e agora. o que arndito IICjam as vit6rias e as 
derr,,tas de minha geraçilo. Para mim. as solenidades de 
rormutura em no5!131 escolas são a momento ideal para 
uma conversa rranea entre geraçi"JC!I. 

"Dito illil.l. permitam-me tod01 que. a partir de agora, 
me dirija de maneir:a aclusivu aos componenlc:s das tur
mill de rormados dos cu nos t&:nicos de Agropec:uAria e 
E~o.-onomia Dom~stica da Escola Agroté.:nica Federal de 
Bnrbaccnu. 

"Meus jovens: 
"'Ohrigado pela oportunidade do enc:onuo. aqui, hoje, 

neste c:rnârio libertAria da serra da Mantiqueira, que 
evoc:~ momento111 de alória da5 Mina5 Gerai1 e de imane
doura nacionalidade do próprio Bra!iil. Sua homenasem 
a e5te 5l1ldath1 RiiÍICho- que vivenciou, aJmO vucã, aS 
e~peri(~ciu da transição da vida rural pa.ra a vida urba
na - é: gratificante n11 medida em que significa um recf· 
proco sentimento de admirado. 

"Confesso-lhes que as escolas aaro~cnicas sempre 
euT~eram em mim especial entusiasmo. E disso dei can· 
denles prova~~o durante o tempo em que eaerc:i o honroso 
~alrgo de Ministro da Educado e Cultura. Na realidade. 
essa imprcs.são roi tio prurunda qr.~c nllo resisti ao convi
tr de YtJCfls, formandos de Barbacena. para 5Cr o ICU pa· 
raninro. 

"Meus jovens amism: 
"Procurei entende-lo5. quando no eerclcio daquele 

carao. Acho que c:on5egui. Reçonhec:i em cada um devo
ei:s, alun011 das CliCOius da coordenaçio nacional do ensi
no asropCL.-uãrio o modelo ideal do novo brasileiro -o 
homem 11imples. sem vinculações idcolósicas ou defor
ma._Oes elitista1 de qualquer natureza. c.:ultora dos reais 
vai,Jre5 de nossa sociedade. amantes da ordem, propasa· 
dore5 da paz, protetorcs da terra e inquilinos da espe
rança. 

"A formulacio date convite i: uma demonstracio de 
que tambtm rui entendido por voeis. 

"A minha gerado e as que lhe do pr61limas- hoje 
levadas ao pelnurinho por algun!IIC&mentos de noaiiJO
ciedade- vivem a perplaklade da cvoluçio social etec· 
nológica. que violentou a estrutura da sociedade brasiJei .. 
ra nalel 61timostrinta anos. Eu e meus eontemporlneot 
fomos e somo1. ao mesmo tempo. respon&Aveia, partlc:i· 
pese vftima5 das conseqUhcias de um proccaao cuja v• 
locidade e rapidez do incompar6.vei1 ao lonso da his
tória de n01so povo. 

.. F. l: des5C povo, de nosso povo, de nós me&r!IJI, que 
pretendo tratar aanra. lentando analisar ICUS tracoa fun• 
damentais de comportamento. Julgo 1er a obstinaçilo a 
maior caratterlstica do homem bruileiro. que sempre 
acabou pagando muito caro por is10. O brasiltiro foi 
obstinado em nlo discriminar raças na formaclo de sua 
identidade l:tnica. ohsttnado em depr o conaenso como 
forma de manutençlo e de restauraçlo da paz, e obstina
do em perpetuar suas oriaens culturais. tticu e moraiL 

"Esta obstinaçlo em valorizar conceitos tio extraordi
nllrios - hoje. ntruturais em n01sa MM:iedade -produ
ziu mugnfOcos exemplos ao longo de no1111 hiat6ria, a 
partir de nossa indepcndhcia. proclamada por um por
tugut!s. Vale a referencia ao 6hvio: nós, hoje, aaudamos 
Pedro I, como herói. tal como o fazemo• mm 01 noMOII 
inconfidentes mineiros. 

"Mas dizia eu, nos61timos trinta anos. uma profunda, 
constante e veloz transformado IOCial e tecnol6aic:a 111-
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c:udiu a própria rstrutura nac:ional. I:": illo aconiiCeu aa
tamente em runcio dessa irrefre.t.vel detenninaçio nacio
nal dt husca da pande7.a em toda a sua inresoidade. aem 
ditcriminaçõea de qualquer natureza, sem wiolentacõea 
U nos11as ralzc&. ICII'I ameaçu A paz. 

"Foi neiSC cenirio que. na década de 30. ocorreram 11 

arandes conquistas trahalhistas, a travá~ de legislaçlo co
rajosa. que veio disciplinar 115 runeõcs do capital e do tra· 
balho. na dkada de 40. roi a ve.r.: da1 prantiu saciai&, 
com o surgimento dos aistema5 de pc:nslo e aposentado· 
ria; na d6c:ada de SO. a c:x plo!iio industrial, o inicio do ci
clo das grandes obra1 de geraçio de energia e ocupa;lo 
05ic:a do território atravh de grandes rodovias. nas dka
das de 60 e 70. a earlmilm tecnológica, a transrormaçlo 
do Pais cm 8• maior e..:on.,mia do mundo; a dilcada de 80 
5urge surocante cumo o momento histórico de resgaur.r 
Wda11 es5il!ll conquistas. 

"Bem sei que vivemoa momentos diftceis, mas ee:sa!l di
ficuldades atingem. a um s6 tempo, a 10vernado1 e ao
Vft"nantC!I, aeracões madura como a que penenco e 11 

nov&llllriii:Õe&. como a de vocês. e; importante que to
dl'll voc:â ae convençam de que ne&H proCII&O nlo c:abe 
apontar culpados nem inocentes. pois JOmos todos 1"11· 

ponlllveis. 

"Qual o motivo, entlo, de tanta ansiedade. de tanto 
derrotismo, de tanta in5C8uranca no Paf!l no qual voc:i5, 
meusjoven• amisos dr Barbacena. pretendem iniciar na 
atividade proOssional? 

"De maneira mais sipilicativa. intensificaram« ho 
Pais. a panir da dbda do JO. ac:õ• do 10tom de fone 
conotaçlo ideológica. cuja~ armas IC municiavam do 
pes!limismo e do desi.nimo instilados no povo pela ca6ti• 
ca situado financeira mundial, como forma de di&IICmi· 
nação da descrença. da de5uniio e do dCICitdito. 

"Mais antiga5 do que CIR!I IIIOreri ICCI6rioa. alguns 
segmentos da elite brasileira vinham- como vim ainda 
hoje- fomentando o aparec:imento e a manuten;io de 
visoroso aentimento de autocrltica neptiva e de auto· 
c:en5Ura dC!Itrutiva, a gerar uma pa5tura nacional dequa
~e amesquinhamento. 

"Nos dia11 diffceis por que pas&amos, sou tentado a ad· 
mitir que e•iste uma aliança nlo-declarada entre 111011 

selares, na medida e,n que reconheço. inrelizmentc, que 
u mais rortes manircstaçlles da comunicação de massa 
e5do diris;idaa 6. eultação das rrustrações sociais. 
mantendo-K sob paado rardo de sil~ncio. açltes poli· 
tiva5 do Estado e att mesmo de setoi'CII reprelillltativas 
da comunidade. 

"F.atou c:onvencido de que as aspirac6a comunitArias 
são a mola propulsora do desenvolvimento da própria 
sOC"iedadc, m• não aceito a ratauraçio do um perlodo 
·de ob!iCUrantismo da inrorrnação em nouo Pafs. implan· 
tado qora por alaun& ICimentos da tll.itc e por rorçu de 
acllo idcul6aica, concra a irreveralvel voc:açlo clcmocrt.ti
ca de nauo povo. 

"Os c:ortl:eitas de ramflia e de componamento social 
que vejo circularem com ab10luta dnenvoltun pelo Pala 
não correspondem à noSIB realidade social . 

"N055a IOCiedade cwolui em consonlncia com noau 
tradk;&a, inrensa a modismos normalmente imponados 
de sociedades alienlgenaL 

•Nio proclamo. como um cruzado, a Utinclo das 
anormalidades ou dll!i eKCDtric:idades de outru comu
nas: mu indu1.o voc:à a exi1lrem, llnlo quanto o raco 
asara e aqui. qucse busquem 11 verdadeiro oriaens c:ul
tuni!l hrasilriras para apresentA-lu como retrato fiel de 
nos!la sociedade: que cessem as tentativas de implan
taçilo de conceitos aniflciais do amoralidade num povo 
bom e de vigoro50s valore5 ttiCOI e morai•: que se propa-. 
aur a verdadeira imagem do Brasil ir ao inv& de IC di!IIC
minar esse espantalho que se monta, a cada ãa. nas oft .. 
cina!l do de9c:rtdito. 

.. Meus jovens amigos: 
"A todo1 voc:h, rormandos da Escola Agrodlcnica de 

Barbaa:na, a minha reiterada c:ond,!lnca no Pala que vo-
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cf:,; ... -umeçam a herdar, a J'lilrlir de hoje. Fa..;am dele. para 
~~uo; rilho~o., o Pala. de noilõUssonho!i-dusua c da minha 
(!~uçii''· 1::::, cumu us brasileiros que u~ antecederam. mn .. 
tinuem ub'ilin01dos em bu~a da grandeza. d05 valam; 
m,IJ"ilis c da J'ln:scn-·açlio da piU. Boa sorte, c muito ohri .. 
J!lldo.'" 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Presidm
cia ronvoca 5CSSio extraordinAria a realizar-se hoje, .b 
18 horas e 30 minulos, l!om a squinte 

ORDEM DO DIA- 1-

Discu11sào. em turno ímico, do Projeto de Lei da Câ
mara n• 86. de 1983 (N• 14/83. na Casa de orisem). de 
iniciativa du Senhor Preaidente da Rep6blica, que altera 
dDipositivo do Decreto-lei n' 1.003, de 21 de outubro de 
1969- Lei da Orp.nizaçio JudiciAria Militar, e di ou
tras pnwidCncias, tendo 

PARECER FAVORÃV~L. oob n' 1.093. da Comis
são 

-De Cellllllbllcio e Jllllllco-

-2-

DiSL'U55ào, em turno único, do Projeto de Decreto Le
st.lativo n' K. de 198Hn• 130/82. naCimara de Deputa
doi), que aprova o texto do Tratado de Amizade e Coo
peração entre o Governo da Repúblia Federativa do 
&r .. ile o Go .. mo da Rep6blic:a do Equador. c:onc:luldo 
em Brasnia a 9 de rcvereiro de 1982, tendo 

PARf,."CERES FAVORÁVEIS. sob nOs 1.067 a 1.069. 
de 1983. da• Comili•ões: 

- De Reloçieo ElderloM; 
-De Eanomla; c 
- De Edua&frião e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaDa)- Nada maio 
havendo que tratar, declaro encerrada a seul.o. 

(L~IIIInla-Kt a ,,nsdo ~b 17 honz1 ~ .YJ millultn.l 

Ata da 124• Sessão, 
em 19 de dezembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA

Presidênda do Sr. Henr/(/111! Sanrillo 

ÀS IR HORAS E J0 MIJV['TOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SE.'iADORES: 

lril Cé6a- Altevir Leal- MArio Maia- Eunice 
Mic:hile& - Raimundo Parente - Galvlo Modear:o -
Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes -
H~üo Guoiroo - AIWindre Coota - Joio Castelo -
Jos~ Samey -Alberto Silva- Helvldio Nune•- Joio 
Lobo- Almir Pinto- JOii Lins- Carlos Albeno
Dinane Mariz- Humberto Lucena - Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Marco Maciei
Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante 
- Albano Franco - Lourival Baptista - Pa&IIOJ Põrlo 
- Lomanto JCinior - Luiz Viana - Joio Calmon -
José lgnicio Ferreira- Moacyr Dali a- Amaral Pehr.o
to - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Murilo 
lladaró - Alfredo Campos - Amaral Furlaa - Fer
nando Henrique Cardoso - Severo Oomes - Benedito 
Ferreira - Henrique Santillo - Derval de Paiva -
Gastão MUller - Robeno Campos - Jo&i: FrageDi -
Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affon10 Camar
IO- Enbs Faria - Jorge Bornhau1011 - Lenoir Vai· 
IKB- Carloa Chiare/li - Pedro Simon- Octivio Car
doao. 

O SR. PlmiDENTE !Mc>~cyr Dalla.)- A üsta de 
presença ucu!i.a o c:omparecimcntn de 59 Sr1. ~enadnre5. 
Havendo n6meru n:gimentul. declaro ahena a K!ll5ào. 

Soh a pmteção de Deu5 iniciaml15 DO!'!I05 trabalhm. 
o Sr 1•-Scçn:tCI.rio rmcederfl k ILitura do Expediente. 
t lidn o !ICJUinte 

EXPEDIENIE 

MENSAGENS 

DO PRESIDI'NTE DA REPÚBLICA 

Rllll ................. Prol- ... Lei ...... -. 
Nv 226/83 (nt 449/8.1, na origcmJ, de I• do oorrente, 

rc:ferenle ao Projeto de Lei 11" 16. de 1983-CN, que fixa 
O!i. efelivo5 do E'Mito em tempo de raz. e d6 out111s pro
vidtnciu. I Projeto que se tran!lforrnou na Lei n• 7.150, 
de 1• de dezembro de JQRJ.) 

S• 227/K3 tn' 450/8.~. na orip:ml. de I• do corrL"DIC. 
referente ao Prnjelu de l.ei n' 11, de 19HJ..CN. que &ba 
Ull ereti\"IJ!i de Ofi..::iais da Marinha em temi"O de paz,·e d. 
uutra5 providências. (Projeto que 11e transformou na Lei 
nY 7.1~1. de 1° de dezembro de 198.3.) 

N• 22Rf83 (n" 451/8~ na oriynn), de I• do ccurente, 
n:fcrenle uo Projeto de Lei n• 12. de 1983.("!'rll, que dA 
nova rcdaçio a di!ii"Oiiitivua; dil Lei n• S.9R3, de 12 de de
lembro de 1973, que altera n Dec.:reto-lei n•610. de 4 de 
junho de I 969, criando "'"Quadros Complementares de 
Oficiais da Marinha. (Prnjelu que !iC lransformou na Lei 
nY 7.152. de I' de de1emhru de 1983.) 

SY 229/K~ '"' 452/K). na ori~CmL de I• do corrente, 
referente 111.1 Projeto de Lei n• 15, de 198.3-CS, que auto
riza'' POOer Executh·n a a~brir, au Mini!il~rio da Sillide, 
..::d:di111 especial utê" limite de Cri 2.1114.666.1D'J.OO(doi!l 
hilhões, oitocen1os e quatroze milhões. seiscentos e se•
!i.enta e !õe'i!i. mil cru1eiros), para o lim que e'ipccifi~.·a. 
tPrujeto que: se transf~rmou na Lei nt7.1Sl, de I• de de
lc:mhro de IQR).) 

O FI CIOS 

o. Sr. I~ .. CBon ... o.,.todao, --
-- ........... s.ado ...... r. ....... -
11"111-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA 
N• ., .. 1!113 

(Nt 2.6"74/.,, • c- • Orlp8l 

......._ ........ -.~ ... o~e~~ .... ... 
....... PmNIMI• 1'11•••· ... - ....... .. .... 

O Conarw~ Nacional decreta: 
An. I' O as!IOC'iado contribuinte de entidade de Pre

vidência Privada que tenha ou venha a çampletar o reco
lhimenlu ininterrupto de 120 (cano c vinte) contri
buições mensais pillill:l à catesoria de associado efetivo. 
com direito a voto e representação noa brglDA dd.ibcnti
\"US, Dscai1 e executivos da me~ma. 

Arl. 2• As entidades de Previdência Privada tim o 
prazo de 60 (R!i.sc::nla) dias para adaptar ICUs Estatutos 
iiOII lermos desta lei. 

Art. .3• Ali entidades de Previdhcia Privada faria 
publi~ar mensalmente, ati o I St dia do mi:s subseqUente, 
em seus ór&:àns oficiai• de divul1adaçio. e anualmente, 
no méfl de janeiro. n~ Dlilrlo Oficial da t:niio, a relaçio 
nominal dos aasoc:iados CXJntribuinlel que plllial'llm il~:~~
lesoria de associado• efetivos de acordo com estalei, in
dia.ndo nllmero de matricula. nome completo. data da 
inacriçio e data da efctivaçio. 

Arl 49 O aasoc:iadu efetivo pasiB a a.erczr ICUI de
veres e direitm eatatutArios na primeira A11embl6ia que 
1e realizar al"6s sua indudo ncsl& c:ateaoria. 

A n. St E !lia Lei entra em vigor na data de sua publi
caçlo. 
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Art. 6" Revo,.am-se &5 di!IJ"utiç&l em contrArio. 
1.~ Cnmü:;.r;Q,, dt> Li'gitlarãu Sut'itÚ. I 

PROJETO DE LEI DA CAMAIA 
Nt 211, lle 1!1113-C ...... •IIIr 

Dlople - o - .. -· oallo-.cooo•Uolllodor,.ol. 

O C nnp:rc!i.llo Nacional decreta: 

Arl. I' Oart.2•daleiComplementarn•ll,de2Sdc 
maio de 1971. pa.lil& a vigorar com a ~eguinte redaçlo: 

An. 29 O Programa de Assi11téncia ao Trabalha
dor Rural oon5istirfl na prwtaçi.o do li seguintes be
neficias: 
1- aposentadoria por velhice: 
11 - aposenladoria por invalidez: 
III- rem•io: 
IV- auxilio-funeral: 
V - auxflio-doença: 
VI - ~erviço de saíide: 
VIl - serviço 10eiaJ." 

Art. 2' O auallio-doença COrre51"onder6. a uma pra
lado equivalente a 7S'f l~elenla e einco por cento) do 
sah\rio mini mo de maior valor no Pais e seri pqo ao tra
balhador rural que ficar incapacitado para o trabalho. 

f I• O aud'lio-doenc;a serA dnido a partir da data do 
atcstado m&lico. perdurando pelo periodo que o traba
lhador rural L'Dnlinuar incapaz. 

§ 2f Quando o atestado mtdic:o nlo for apn:!ICntado 
ao Representante Local do FliNRURAL no l"razo de 
JO (lrinta) dias. o au~tflio-doença ~erA roncedido a partir 
da data do requerimento. 

4 3• Se o trabalhador rural em ICJZO de auxltiOI' 
doença nio for susc:etÍ\"CI de recul"eração para lUa llivi
dade habitual. esle seri. b'an5formado em aposentadoria 
ror invalidez. nDfi term~s da )egislaçia especifica. 

Art. 3• As d~:~~pesas decorrente5 desta lei seria cus
teada5 J'Cin aluai Plano de C'usteio do Programa de All
sisténLia ao Trabalhador Rural - PRORURAL acres
cido de O,l'*· (lli5 dtcimns por cento). na forma do indso 
11 do an. 15 da Lei Complementar n• 11. de 25 de maio 
de 1971. 

Art. 4• Estt Lei entra em vigor na data de aua publi
cação. 

A rt. 5• Revopm-se as disposiç&1 em contrArio . 

LEGISLACilO CITADA 
Lt:l COMPI.EMENTAR N• 11. DE 25 DE MAIO DE 

1971 

IIIIII ..... ,...._ .. A_._.,~ ...... "'-......-... 
Art. 2• O Programa de Allislhcia ao Trabalhador 

Rural consiatiri na prcstaçlo dos IC@Uintes beneRciot: 
I - IIJX)IICI1tadoria por velhice: 
11- aposentadoria por invalidez: 
III - pensio: 
IV- auxilio-funeral: 
V- serviços de saíide: 
VI- serviço social. 

Art. 15. Os m.-urw1 para o custeio do Proarama de 
AMildncia ao Trabalhador Rural proviria dasseauintea 
fontes: 

I -da eontribuiçio de 2"- (dois por cento) devida 
pelo produtor, liObre u valor CXJmercial dos produtoa ru
raill, e recolhida: 

ui l"elo adquirente, conQnatirio ou cooperativa que 
ficam sub-rogados. para ease fim, em todas as obripçaea 
do l"rndulor: 
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bJ pelo produtor, quando ele próprio industrializar 
seus produtos. vendi:-los ao consumidor. no varejo, ou a 
adquirente domiciliado no exterior. 

11 - da contribuição de que trata o art. 3• do Decreto
Lei n• 1.146. de 31 de dezembro de 1970, a qual fica ele
vada para 2.6'.'> (dois e oei• d6cimo por cento~ 1>1bendo 
2.41:. (dois e quatro d"imos por cento) ao FUNRU
RAL. 

An. 16. lnteram, ainda. a receita do FUNRURAL: 
1- 1111 multas, a cornçàu mondAria e os juros mora

tórias a que estio sujeitos 01 contribuintes. na forma do 
§ Jt do artigo anterior e por atraso no pagamento da• 
c:ontribu~õcsa que IC refere o item li do mesmo anigo: 

11- as multas prcwenientes de infraçõe& praticadu 
pelo contribuinte. nas rciB<:ões com o FUN RURAL; 

III- as doaçl'Jel e lesados. rendas extraordinirias ou 
eventuais, bem assim recursos inclufdos no Orçamento 
da Uniio. 

A1 ComlssMs dr C011siiruirão • J•ttra. tk U,IJ
/Qçdo So<iol • dr FIIIQIIfiU 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
"212, .. 1113 

(rfl 1.1110/12, - c.. .. na-> 
lN ........... 111.133 .. Lol .,.,.., .. u 

.. Juc1ro .. 1m-CMip .. ..__ a.n. 

O Consresso Nadonal decreta: 

An. 1• Oan. 133 da Lli nt S.869, deli de janeiro de 
1973- C6diso de Processo Ovil. pas1a a viaorar mm a 
ICIUinlc redaçio: 

M Art. 1 JJ Re!lponderl por perdu e danos o 
juiz, quando: 

1 - no uercfcio de suas runçltcs, proceder mm 
dolo ou fraude: 

11- recusar, omitir ou retardar. sem justo moti· 
vo, providencia que deva ordenar de oficio, ou a re
querimento da pane,; 

III -praticar erro flagrantemente sroueiro. cm 
suaR decisões ou dapachoa. por mero capricho. 

f 1• Reputar-se-lo verificadu as hip6teses pre
vistas no in..:iso 11 só depois que a parte, por inter
mt:dio do escrivão. requerer ao juiz que determine a 
JX'DVidi:ncia e ate nio lhe atender o pedido dentro 
de lO (de7.) elas. 

§ 2• Reputar-se-ilo verincada5 u hip6t.cses pre
vistas no inciso III 16 depois que a parte. em reque
rimento especial e 10b a invocaçlo exprasa de tal 
preceito, demonstrar, fundamentalmente. ao juiz, o 
erro grosseiro em que incide e este. por mero capri
cho e infundadamente, persistir no proc:edlmento. 
sendo ate afinal, reformado cm tal" sentido, em ins
tincia 111pcrior e definitivamente. 

Art. 39 A aprociaçio do requerimento aludido 
no parAJrafo anterior deverA cx:orrer no prazo de 5 
(cinco) diu, concorrendo dai o prazo lca:al para in
terposiçio de recuno." 

ArL lt Esta lei entra em vip na data de lUa 
publicaçlo. 

ArL J• Revosam-JC as dispoliç&. em con
uflrio. 

LEGISLA(;ilO CITADA 

LEI N• 5.869 - DE li DE JANEIRO DE 1973 

lllllitui o C6cliao de Proceuo Civil. 

··Ã;.;_· i33:. "it;,;,;.;,;.d.d· ;,:;;~~- ~- ;.;.;.~·~ j;.i~. 
quando: . 
1- 110 ... n:lcio de auao filnçilcl. proceder mm dolo 

ouhude; 
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11- recu~ar, omitir ou retardar, aem jull.o motivo. 
providencia que deva ordenar de oficio, ou a requeri
mento da parte. 

ParÍISrafo dnico. Reputar-se-lo verificada1 as hipó
teses prcvi&tas no niJmcro II s6 depois que a pane. por 
intennédio do cscrivilo. requc:ra- ao juiz que delennine a 
providencia e este nlo lhe atender o pedido dentro de dez 
(10) diu. 

PROJETO DE LD DA cAMARA 

Nt 213, -~-(Nt Lll3/13, 18 Coaa .. MI-) ................ _ .. _ ...... _ 
,...., ....... _ ............ ~~a~a .. _ 
-*'•ll•la-001 .............. ..... 

O Conarcs50 Nacional decreta: 
Art. 1• O arL 44 da Lei n• 4.7'!1, de IS de julho de 

1965 - C6diso Eleiloral. passa a viaorar acrescido dos 
seguintes diapositiv01, numerados com H lt e 2t, passan
do o atual parAgrafo !mico a constituir o § Jt: 

"An. 44 .•..............•...•••......... 
§ I • Quem vier a completar dezoito anos de 

idade a~ a vtspera do dia fixado para a cleicio po
der6 ali1tar-se, desde que manifeste sua intendo pe
rante: o Cartório Eleitoral no prazo de fiO (MSsenta) 
dias antes do encerramento previsto no an. 67 desta 
lei. 

§ 2t O alistado. na condiçl.o do 11' deste arli
ao, receberA o !ICU d'tulo no momento da votaçlo. 

§ )9 ••.••••••..••....•••••••••.•••••.• " 

Art. 2• Esla lei entra em viaor na data de sua pub6-
caçi.o. 

Art. 3• Revoaam-se aa ciapoaições em contrArio. 

LEI N• 4.373, 
OE IS OE JULHO DE 196S 

bolltttl • C611ao Dollonl. 

O Presidente da RepiJhlica: 
F'aço saber que aanciono a seauinte Lei, aprovada pelo 

Conaresso Nacional nos termos do an. 49, Clfld, do Ato 
Institucional, de 9 de abril de 1964. 

PARTE PRIMEIRA 
I -..:lo 

Arl. t• Este C6diao contlm nonnaa destinadas a •· 
IIIJUrar a organizado e o n.erdcio de direitos pollticoa 
pra:ipuamente 05 de votar e ser votado. 

Parâgrafo dnico. O Tribunal Superior Eleitoral ex
pedirA instruçiks para sua fiel eKecuçlo. 

An. 2• Todo poder emana do povo e ser6 e~.ercido 
em seu nome, por mandatArias e&eolhidos, dii'CI.a e secre
tamente. dentre candidatoalndicadoa por partidos polt'ti· 
co1 nacionaiL ressalvada a eleiç'lo indireta nos casos pre-
vistol na Constituido e leis espec{Hcas. · 

PARTE TERCEIRA 
Do~ 

T1TUI.O I 
DI Qullllcoclo o t.alclo 

An. 42. O alistamento ae faz mediante a qualifi
cado e lnocriçlo do eleitor. 

Partararo dnico. Para o efeito da inocriçlo, 6 do
micDio eleitoral o lusar de raid6nc:ia ou moradia do mo 
querente~t e. verificado ter o a&atando mais de uma, 
considerar .... li domicilio qualquer delao. 

Art. 43. O alistando apreoentarl em olll6rio local, 
previomente daipado, requarimento em f6rmula que 
obed-..6 ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior • 

O.:zembro de 1983 

Arl 44. O requerimento, acompanhado de 3 (ld:sl 
retrakl5, seri instruido cnm um dosaeauinte5 cbcumen
lo., que nlo poderio ~e r supri dOA mediante ju5tificadio: 

I - .:arteira de identidade expedida pelo 6ralo com-
petente do Distrito Federal ou dos Estado~~: 

11- certificado de quitaçio do !K.Tvic,-o mililar: 
III- certidillo de idade cxlralda do Rqtistro Civil: 
IV- instrumento p6hlico do qual R infira, por direi

lo, ter o requerente idade 5Uperior a deroito anos e do 
qual ",nsle, tamhtm, os demuis elemento1 neceMiri01 a. 
sua qualificação: 

V- documento do qual 5C infira a nacionalidade bra
sileira, ori1inAria ou adquirida. do requerente. 

Par.israfo ti nico. Serfl devolvido o requerimento que 
não contenha os dados constante. do modelo oficial na 
me5ma ordem e em caracteru inequívocos. 

(À Ctmrlutin dr Ct'111slltuic'tif, r Jwrira.} 

PROJETO DE LEI DA cAMARA 
N• 2114, .. 1113 

(Nt 2.101/'11, oa C•o .. MI-) 

"-.....,.ro•-·on.m .. c-
iloclo ... Lolo .., Trolt.ollll, •-odo polo o-eta
III "' 5.45Z, .. I• .. _., ü IN3. 

O Congresso Naciona decreta: 

An. 1• O art. 476 da Consolidação du Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei 11' 5.452, de I' de maio 
de 1943. pwa a viaorar acracido do ~rsuinte parAararo 
IJnico: 

"Art. 476 
Parllgrafo dnico. Uma vez cewdo o sozo do 

beneReio a que se refere Clile anig:u, ~ vedada a dis
pensa do emprhtimo. a partir do dia em que retor
nou a. atividade laboral atf: dois ano111 após o tf:rmino 
do prazo considerado como de licença nillo remune
rada. IIIBivo se cometer falta grave devidamente apu
rada nos termos desta ki.'" 

An. 2t Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

An. J9 Revogam-se as dispn5ições em contrArio. 

LEGISLAt;ilO CITADA 

DECRETO.LF.I N• 5.452, 
OE I' OE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidado das Lei1 do Trabalho. 

TtrULO IV 
Do c ....... , .... Wuol ... 1'111111111 

CAPITULO IV 

o ............ - ... 

ArL 476. Em caso de sea:uro-doença ou au..Oio
enfennidade. o empresado f: considerado em licença ni.o 
remunerada, durante o prazo dCIIIRC beneficio. 

( ~-' C"nmiJJõr., tk CUIIIIillllrtfo t Jwtira ' dt Lf. 
gt.J{Ifrfo Socio/.J 

PROJETO DE Lili DA cAMARA 
NtJIS, .. III3 

(Nt 3.353/'11, .. c.. .. .._, """ .. •----.. cl-- 111 .... 111 .... • .. _....._ D- rfl 111110, .. 35 .. 
, .......... l!llli6, ... lttolllttl ................. ....... ~ 
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O Congrr.uo Nacional decreta: 
An. 1• As &lsuciaçõel de du!ie, como tal delinidu" 

no Lei n• 1.134, de 14 do junho de 19SO.IIio oquiplll"odas 
aos sindicatos para os lins previstos no Da::retu n• 
57.810, do 25 de fevorciro do 1966. 

Art. 2• Esta lei entra em visor na data de sua puhli· 
ca.,;ào. 

Art. J• Revogam:.sc as dispOAiçiia em contrArio. 

I.EGISLAÇAO C/TADADECRETO l\Ot 57.870 DE 25 
DE FEVEREIRO DE 1966 

1111:1 .... .,...... r.podol ......... ~----........ ~._ ...... _ 
O Presidente da Rc:p[lblica. u5ando da atribuiclo que 

lhe confere o artigo 87, ilcm I da Constituiçlo, decreta: 
An. I• Fica in11thuido o Prosrama &pcçial de Bol

sas de Estudo - PEBI::., dmninada a &!isegurar ensino 
miodio atravá d~: bolw de e1tudo a estudantes carenlea 
de recursos.. 

Arl. 2' A distribuiçlo das bol1u de C!lf.udo dec:or
rentes do Prosrama instituldo neste Decreto far-se-A 
atravb dollindicatoa. e a elas 50mente terlo direito os 
&rllbalhadora sindicalizados. RUI filhos e dependenta. 

Art. 3• A1 bolsas de estudo supriria o c:u&teio du 
delpaas cnenc:iaia I. cducaçio de nfvel mklio (ICCUn
dArio, indu1trial, comercial, agrfcola e normall indLIIive 
gast01 de alimentação, material ac:olar. VCRtuúio, trans
porte. auiiii.Cncia mi:dica e odontol61ica 

An. 4• O PEBE, ...., projulzo das subvcnçclc:s o 
auallim admitidos em Lei, 1111'1. custeado pel01 seguinta 
rccunos: 

1) dotações eapecnicas incluldas no Orçamento da 
Uni lo; 

•> rendas de tributos federais que para •e fim forem 
criadas; 

e) contribuiçaa, donativm e lesados de entidades 
póblicas e privadas; 

•> recursos previstos em acordos intemadonais: 
e) n:ndu eventuais do patrim6nio e ~~:rviços do Pro

Brama. 
Art. 5• O PEBE serl. admini5trado por um Conselho 

Administrativo constituldo de cinco membros c. alf:m do 
Minifltro do Trabalho e Providencia Social, que presidi
rA, ser6. intqrado por: 

1) um I'C'pre~~~entante do Ministt:rio da Educaçilo e 
Cultura; 

•> um representante do Mini1tt:rio do Trabalho e Pre
>idtncia Social: 

e) dois representantes das Confederaçltes Naclonaia 
do Trabalhadora. 

1 I• Seré de 3 (tris) anos o mandato d01 membr01 
do Conselho Administrativo enumerados nu alfneas 1 e 
•e de um ano o doa enumerad01 na llfneac.nlo poden
do esta 61timos &erem ra:onduzidoa. 

§ 2t Os repre1entantes do Ministkio da t=.ducaçio e 
C!Jtura e do M inistá'io do Tra.balho e Previdincia So
c:ial~erin designados por ato dos respectivos M ini•roa. 

t J9 Ao Confodoraçclc:s Nacionaio do Trabalhadora, 
com direito a um voto cada uma, eleaerlo cus reprnal
tantes e respectivos suplenlel junto ao Conselho Admi· 
nistrativo, e suas investiduras~erio feitafl por ato do Mi
ni.ilro do Trabalho e Pn:vidincia Social. 

I 4• Em seus impedimentos eventuais. o Miristro do 
Trabalho e Previdincia Social designarA aeu substituto 
na pre&idincia do Con&dho. I"CC((IUardando a composiçlo 
do 6ralo por cinco membroL 

I " O poder do rqoracntlll,'io do 6rslo caber& oo 
Prlllidente na10 do Conlldho Adminiatralivo, ou ao 
aubstituto por ele designado. induaive para a movimen
laçio dos ra:unos que ~erA feita conjuntamente CIOm um 
do• mombros do Conodho. 

Art. 69 O Conaelho Admini1trativo aert aiiCSSOrado 
por uma Secretaria Eucutiva,junto l Divido de Ativi
dades Culturais e Auiit6nciail do Departamento Nacio-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

na I do Trabalho, il qual competi rê apreçiar, preliminar
mente, Lodos 05 assuntos e documentDi que forem 1Ub
metido5 il decisão do mesmo. 

ParAgrafo jjnico. Ficam criadas. na Secretaria do 
Cun!i.elho Administrativo, afl Rq;Uintes funções gratinca .. 
das: 

2- F. Chefe da Secretaria 
4- F. Chefe da Se~i1u de Expediente. 
4- ~- Chofo da Soção do Con..,!iliio de Boloa•. 
4- F. Chefe da Sec.'io de Contabilidade. 
Art. 79 Compete ao Conselho Administrativo: 
a) estabelecer normas e critf:rios para aplicaclo dos 

re..::unioll destinado11 ao PESE: 
b) ura;anilar o plano anual de aplicação de re..::ur101 c 

aprod·lo: 
C) fi,ilr, anualmente, as quota de.'itinadas à bolsas 

de cstud1l a flerem distribuidu por intermédio dos aindi· 
catofl: 

d)l •entrar em Cl.lntato com mórg3~>S sindicais, divul
gar as oportunidades oferecidas pelo PEBE e coletar os 
questionários para a concesslo das bolsas: 

e dec.·idir sobre o montante da bolsa a ser concedida 
a ..:ada candidato, tendo em vi1ta as suas neccuidades e 
os crilt:rios estabelecidos, solu..::ionandu os casos contro
vertidos: 

O acompanhar e f15CBiizar a execuQI,o do PEBE, CD· 
letandu toda a documentaçio que servju de base l con· 
~o das bolsas: 

I) providenciar para que os bolsistas recebam conve
niente aMistincia educacional. desianando. aempre que 
poufvel, um educador ou orientador ltducaaional para 
a!i!iiti-lo5 nu soluçlo dos problemu relacionados com 
stus L"'ludos, cm hannonia com a família e a escola; 

•) verifica.r os ca101 de insatisfatório aproveitamento 
esoolar de hulsistafl, tomando u pmvidéncias adequa
das; 

I) apreciar e aprovar relatório1 apresentados pelos 
órgio5 incumbidos da cxecuçlo do PEBE e da aplicaçio 
do1 ra:uniOs: 

J) receber, estudar, examinar e encaminhar aos 6r
gillo!i. próprios as prestaçdes de contKs relativas ê.s apli
cac;ües de recunoo; e pagamentos feitofl à conta do PEBF.: 

)) apresentar, anualmente, ao Presidente da Repllbli
ca. relatório seral da~~o atividades do PJ:::BI!, enviando CÓ· 
pia1 ao ~inisttrio da Educaçlo e Cultura, ao Ministi:rio 
do Plunejamento e Coordenaçlo Económica e b Confe
deralitie~~o fio4acionais de Trabalhadore~: 

.. , elaborar a provar o seu Regimento Interno: 
1) decidir 1obre os casos omiuofl. 
ParêM:rafo ii nico. O Conselho Administrativo poderê 

delepr atribuições 101 6rglo1 regionaia dos Minist6rios 
da l:iducaçllo e Cultura e do Trabalho e Previdéncia So
cial. 

Art. 8• Compete aoa1indicat01: 
1) divulgar entre seu.s filiados as oponunidades ofo

recida!i. pelo Programa instituldo neste docrelO; 
~~ n:a:ber os pedido• do bol10s do •tudo; 
c) informar·ae sobre a situaçio econômica dos can

didatai e lindical de seus responsAveis, efetuando a1 ins
cric,.'ÕC'i cm L"Onformidade com as normu e critf:rioa fio
dos pelo Conelho Administrativo: 

• J L"Onc:eder u bnl5as de estudo e opinar 10bre o 
montante para cada candidato, obedecidas u quow e li
mite~ lixados pelo Conselho Administrativo; 

e) encaminhar ao Conselho Administrativo, logo de
pois de L"Unccdida5 as bulfiBI de estudo, todo• os pedidos 
recebidos, devidamente informados, de modo a pouibili
tar a decislo sobre o montante e a expediçlo dos docu
mento5 net.:esstirios ao pasa.menlo das referidas bolsas; 

O assinar documentos que visem A. habililBGio de 
holsistu ou seus responiAveis perante u qlnciu paga· 
doras dWi bolsa• de eatudo, ou delesar podel'el para ase 
fim, na forma de instruçôe!l expedidas pelo Conselho 
Administrativo: 
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I) suserir e propor planos especiaia de trabalho ou 
de atua.;Ho que visem ao aperfeiçoamento e dii'Lid.o dos 
ohjetivos culimados ne5te decreto. 

Art. Qf O Ministf:rio da Educação e Cultura e o Mi
nisu!:rio do Trabalho e Previdência Social prestaria ao 
PI:BE toda a ..:olabora.;ilo de que ncc:cssitar, inclusive no 
que 51 refere a pe:ti50al. 

§ I' Os senidores pllbliws, de autarquias ou de so
ciL-dade de economia mi&ta que forem designados para 
servir ou prC!iltar colaborado ao PEBF. terlo auegura
dus todos os dircitP5 e vantagen1 dos cargos que ocupa
rem em seus sctorcs de origem. 

§ 2• Para a cxecuçlo de serviços de natureza intermi
tente, ou c,,nselho Administrativo poder& contratar pca
soal para pasamento por tarefa. sem vinculo empresali
..::io, utilizuda a fiJlura da IIX'açilo de serviços. 

LEI llõ• 1.134 
DE 14 DE JUNIIO DE 1950 

Foaalta npl'ftOIItacio ,...o~e u-H
•lollttat!YU e o julllço -..ria •• .-.-.. 
......... eopecllln. 

O Congi'Cho ""a..::ional decrela e eu, Nereu Ramos, 
Pre1idente do Senado Federal, promulgo, nos tennos do 
artigo 70, §4', da Conltituição Federal, I seauinte Lei: 

Art. I• As llli50C'iaçôcs de classe~~ uiltentes na data 
da publiL"iiçiO desta Lei, sem nenhum carAter politico, 
fundadas nm termm do Códi1o Civil e enquadradas noa 
diii)Oiitivos constitucionai1, que congreguem funcio
ni.rios ou emprea:ados de empre&ali industriais da Unilo, 
administrada" ou nilo por ela, dOI J:::stados dos Municl
pius e de cntidadn auti.rquicas, de modo geral,~ faculta
da a representação ooletiva ou individual de seus aSIOC'ia
doli, perante IUii aulOridades administrativas e a justiça 
ordiniria. 

.-\rt. 29 A e55as associações, que passam a ter as 
pn:rro(!ativas de órgãos de colaborado com o Estado, 
no estudo c na&Oiuçilo dOI problemas que se relaLionem 
com a ..:lasse que repraente seufl associados, o desconto 
de mensalido~des sociaifl. 

An. 3• A pRKnte Lei en~rar6. cm '*"iaor na data da 
sua publi..::a~:lo. 

An. 4' Revogam-se as diRposiçlo em contrério. 

1 A.< Comi~<Õ..< de S....tro< Priblico.< CM/r de Etl!>
t'tl(flo r Cultura I 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• Zl6, Ml!lll3 

1 s• 1.26l/13, no c .. do arlplll) 

Jibo I .. ta .. elolçio doo .......... doo
,1ao crladoo ,.ta Lei •7.1109, dei• MjlllltoMI!lll2, 

··•-....-a-. 
O Con1re110 Nacional decreta: 

Art. I' Nos municlpioa criado• pela Lei n• 7.009, de 
I• de: julho do 1982, far...,.leloição para venoodom no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da 
publical;ilo d08ta lei. 

ParAgrafo llnico. Nos municlpios criados por lei a
tadual ati: 31 d~ dezembro de 1983 realizar-ac-lo, no pra
zo pn.-vi1to no apal dnte artigo, eleiçõe5 para preenchi
mento dos CBI'JOS de prefeitos e vice-prefeitO!I e para vc
readorn. devendo a poue ocorrer dentro de 30 (trinta) 
dias da realização do pleito, com os mandatos att 31 de 
dezembro de 1988, prevalecendo para estas eleiccles as 
inoiO!libilidadcs previstu para os eleiçC!os municipais (aii
RI"ol a do 1 t•doan. 151 da Constituiçio Federal) do mu
niclpio ou municipios do qual tenha havido desmembra
mento. 
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Art. 2• Os mandatos dos vereadores eleitoaaraça1 
ao disposto no anigo anterior terminaria com 01 dm ve
rc:adon."5 eleitos em IS de novembro de 1982. 

Arl. 3• A Justiça Eleitoral baixarA resoluç&s e to
mará todas as pruvidéncias na:e51árias l realizaçlo da 
elc:ic;ão prcviana nala lei. 

Arl. 4' Esta lei enua em vigor na data de sua publi
caçilo. 

An. St Revogam-se as disposições em contrArio. 

Lf:CiiSLACÃO CITA.DA 
Llõl N• 7.009, DE 1• DE 

JULHO Dll 1982 

Aotarlza o crlocio .. -ldplao ao TerrllliJio Fe
denl •• R-IIU, O •• oalrM ..... ldêoeiiL 

O Praidcnlc: da Rc:pllblica: 
Faço saber que o Consrcuo Nacional decreta, e eu, 

sanciono a seguinte Lei: 
An. I• Ficam criados, no Território Federal de Ro- . 

raima independenlemenlc: de comprovaçlo dos requisi
tos pn:vistos n• Lei n• 6.448, de li de outubro de 1977, 
os municlpius de Mucajal, Alto Alesre. Sio Joio da la
Uta, Bonfim, Normandia e Silo Luiz. 

§ I• Os limita da Area de cada um doa municipios 
criad01 por esta tei 5erlo fixados em decreto do Poder 
EKcutiYO. 

I 2t Só a lei podeni alterar os limita da Arca do mu
niLipio, fixado5 no1 termos do parigrafo anterior. 

Art. :!." (VETADO). 
A.rt. 3• 05 municlpios criados pelo an. 1• delta lei 

continuarão pel'lenc.""endo ll. Circuncriçlo JudiciAria do 
municlpio de oripm, att que lei eapecial disponha sobre 
a criação da5 respectivas Circunscrições JudiciArias. 

I I• Os Pn:feitoa nomeados poderão: 
1-expedir aios nec:euii.rio5 A instalaçlo e A adminis

trado do município; 
11- pNpor ao Conselho Territorial, com aprovaçlo 

do Governador do Território Federal, a cria\r"i.O de tabe
la provisória de pessoal; 
III- nomear, dispensar e punir na forma da lei, o 

pa10al de que trata o inciso anterior; 
IV -solicitar, com aprovaçilo do Conaclho Territo

rial. recursos do Território Federal: 
V - celebrar acordos, convtnioa c contratos para CKc

cuçilo de serviços e obras municipais: 

VI - submeter A apreciaçlo do Conselho Territorial. 
com a BSiisteiiC'ia c a aprovaçio do Governo do Terri
tório Federal e plano anual da5 atividades administrati
vas a serem realizadas durante cada exerclcio que prece
der a instalado dos municfpios, discriminando-se a re
&:cita e a despc5H estimadas para ase ftm; 

VIl-aplicar, no que couber, a lcaildaçlo do municf
pio de ofi&em. 

1 2' A reuc:ita tribuliria ou orisinlria, arrecadada na 
Area doa novos municl'piOt. ser6 nela aplicada, pua efei
to d• .. ecuc;Ao do plano anual re(erido no incioo VI do I 
1• deste aniJo. 

I ]9 A prestac;Ao de contai dOI PrefeiiOI rerenntea 8 

cada uercfcio que proceder a instalaçlo doa municlptoa, 
ICni feita ao Conselho Territorial. 

1 4f Aa conlal do uerdcio imediatamente anterior 
ao da instalaçlo dos municlpios do submetida, no 
pruo de .lO (trinta) dias oontadol da data do oua inota

:laçio, ao julpmcnto du Cülarao de Venadora eleitu 
llimultaneamente com as dos demaia municl'pios do Ter
ritório. 

An. 4' Os oubaldioo doa Prefeilol nomeados oerlo 
lixados pelo Oo-nador do Território Federal. 

An. 50 O Tribunal de Contu da Unilo, delde que 
solicitado pela Secretaria de Planejamenlo da l'nlidin
cia da Rep6blica, disporl oobno •• quotas do Fuodo de 
Panieipaçlo, quando devidaa 801 municfpi01 criado• de 
confonnidade com esta Lei. 

Art. 6t Salvo 11 exceçc1es previstas nesta Lei, 
aplicam-se aos municlpios criado1 pelo art. I• desta lei as 
di~~op05içc1el da Lei n• 6.448, de li de outubro de 1m. 

Art. 711 f.sla lei entra em viaor na data de sua publi
cação. 

(À.r Comisliks d~ Consllrulçdo t Ju.ttlaz' ft Mu
niC"ipio.rl 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N< Z87, ... 983 

(N• Z.197f76, .. c- • • ...,.., 
R...,.. o on. ltulAI•• s.II!IO, u 1 deJunloo de 

1973, ..... _. Lealllaçlo de ........... Social. 

O Congre110 Nacional decreta: 

Art. 1• fica revoaado o an. li da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973. 

Arl. 2• &ta lei entra em viaor na data de sua publi· 
caçlo. 

Art. Jt Revop.m-ae u dispoaiç&:s em contrArio. 

LEGISLAÇÃO CITAD.4. A.NEXADA PELO AUTOR 
LF.I N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

AltonolllloloclouPmNhda!lodol,eü ... 
lrM.I'OYidhdU. 

An. 11. Não ser6 concedido auxilio-doença ou apo
ICntadoria por invalidez ao qurado que. comprovada
mente. ingressar na previdincia 10eial portador de mo
lbtia ou leslo que venha, posterionnente, a ser invoçada 
como causa de concesslo de benef~eio. 

r Às Comu•ik.• tk Logllllaçio Suclal. dt Saúdt • tk 
Flnanru~.J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N< 211, .. 1983 

(N• 4.330/11, 11 Coa M 0 ...... 1 

AI- ooiii"IL 523 e 524 do IAI .. 5.1169, •• 11 de 
juelro do 1973, Cddlao u - Clril. 

O Conares~ Nacional decreta: 

An. I• O incioo III do an. 523. eo ·an. 524 da Lei n' 
5.869. de 11 de janeiro de 1973. Códiso de Proc:esso Ci
vil, passam a visorar com a redaçlo que se ~Cgue: 

"Arl. 523. . •........•.•••.•......•••.... 

1- ····································· 
11- .................................... . 
III - a indicado d•• peças do prooeuo que de

vem ser trasladadas ou o 1eu oferecimento por có
pias fotost6ticu, ou outro proçe510 de repetiçio, 
devidamente autenticada pelo escrivlo. 

············································ 
An. 524. Deferida • rorrnaçlo do IJrlvo, '"" 

intimado o qravado pan, no prazo de 5 (cinco) 
dia&, indicar u peçu doa aulol que ICrlo trulada
das (arl. 523, inciso III) e juntar docum011lo1 no
YOs." 

An. 2' Esta lei entn em viSor na data de aua publi
caçlo. 

An. 3' Revopm-se •• di~po~lçileo em contrArio. 

LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA 
SUBSECRETARIA DE COORDENA CÃO LEGISLA

TIVA 
DO SENADO FEDERAL 

LEI N• 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973 (") 

loldlllle C4dlp do..._ CIYII. 

Dezembro de 1983 

An. 523. O aaravo de in1trumento wA interposto 
no prazo de 5 (cinco) dias por petiçilo, que conteri: 

I - a exposiç.ilo do fato e do direilo; 
11 - as razôes do pedido de reforma da decisão; 
III -a indicaçio das peças do processo que devam 

ser tra5ladadlll. 

Parliarafo 6nico. Seril..u obrip.toriamente trulada
da:~~o a decisilo agravada, a cenidilo da respectiva inti
maçlo e a p~uraçio outorsada ao advosado do aara
vantc. salvo se outra in5truir a petiçl.o de qravo. ( 170) 

An. 524. Deferida a formação do aaravo, ser6. inti
mado o qravado para, no prazo de 5 (cinco) dia•. indi
car u peças dos autos, que serlo trasladado. e juntar 
documentos novos. ( 171) 

················································ 
r À Comllliu dr COIU/IIoi,vlo. Jost/Çil.} 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• Z119, M 1983 

(N• "L397f76, • c .. de oripaol 

Dllp6e - • olorlplolledode de ........ .. 
orlclo .... -- ................... to .... ... 
....... de_ ............... _ ..... r ........ , -...................... ,..._ 

O Congresso Nacional decreta: 

An. I• O candidato a concurso para preenchimento 
de empreaos ou cars01 pL1blicos que nio ativer de posse 
do diploma de conclusl.o de cur10. de qualquer nlvel a
colar, 5erA admitido .l inscriliio e b provas respectivas. 
mediante a apresentaçlo de certidio fornecida pela esco

_la na qual se declare haver sido concluldo o curso. 

Parâgrafu único. Por oca1ião da poue. o candidato · 
aprovado fica obriaado a exibir o diploma de concludo 
de curso do respectivo nlvel escolar. 

Art. 2t l:sta lei entra em viJor na data de sua publi
caçio. 

Art. J• Revupm-se as di1posições em contrArio. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N• Z90, Ml983 

(Nt 2.495/13, u Coa de ....... ) 
(De iniciativa do Senhor 
Presidente da Rep6blica 

lllopae- • ......-. ................ -. 
• lAI •• 5.615, de 10 .......... de lf!O. 

O Conareuo Nacional decreta: 
An. I• Para efeito da pi'CJII'CIIIo funcional a que se 

norere • Lei n• 5.~. de 10 de dezembro de 1970. o oor
rnponclente "'11ulam0111o dilcipllnarl o mudança do oer
vidor de uma para outra ci811C, com o l'elpiCllvo carao 
ou emprq:o. 

An. 2t O parisraro 6nico do art. 70 do Dec:mo-loi 
n•l.445. de 13 de fevereiro del976, pauaa vi&orarcom 
a sq:uinte redaçlo: 

'"Art. 7t .•.....••••••..•••••••••••••.... 
Parisrafo dnico. Ao re(ertnciu que ultra-

rem o valor de vencimento ou IBlúio, atabclecido 
para a claSBC final ou 6nica de cada Cateaoria Pua
clonai, corresponderia .t. Caue Eapecial ... 

Art. ,39 &ta lei entra cm via;or na data de 1ua publi
coçio. 

Art. 4• Revoaam-ae u diapoaiçCia em contrArio. 
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MI::NSAOEM !11• 39~. DE 19Kl, 
DO POI>ER EXECUTIVO. 

Excelenti11simm Senhores Membros do Congre110 Na
~i•"nal: 

f\lio~ Lcrm05 do an. SI da Con1tituiçiu, tenho a honra 
de 5uhmeter à elevada deliberaçilo de Vossas Exceli:n
cia5, acompanhado de l:::xpoliçlo de Mutiv01 do Sr. 
l>iretur-Geral do Departamento .4.dministrath,·o do Ser· 
~tiçu Püblia», o anexo Projeto de Lei que ''di1põc: sobre a 
prugn:ssao funcional a que se refere a Lei n• S.64S, de lO 
de de~embro de 1970''. 

Bra,;iha., 26 de outubro de 1983. -Joio Flptlredo. 
EXPOSIÇ.\0 DF. MOTIVOS N• 124, DE 26 DF. OU
T!iBRO DI:: IQ~l. DO SR. DJRj,IOR-GERAL DO 
I>~.PARTAMI::IIõTO AD~ISISTRATIVO DO SER· 
VIÇO PÚBLICO. 

t:u-elentissimo Senhor Presidente da Repllblica: 
Tenho a honra de suhmmr ll elevada eonsdderaçlo de 

Vus!la Exc:eli:ncia o inclu1o Anteprojeto de Lei que ubje
ti,·a inserir modifica~ nds normas referentes ao insti
tuto da pNgn."Miào funcional a que se refere a Lei n• 
~-~>~~. de I ~70. 

2. A medida vi!lll a currisir inconvenientes que se 
vem obiervundo na efet.ivaçio da progressio veniQI res
tringida pela ine·dsli:ncia de vaa;a ou vago na cla11se em 
que de\·a o servidor 11er incluido. 

. l f.sse ruto. em verdade, constitui-se em dOSCiUmulo 
pura aquele!~! que, alendendo a quase lOdos os requisitai 
regulamentares, !ie vi:c:m indefinidamente imobilizados 
no último degrau de sua c::la!ile, ati que ocorra vaga que 
admila proc:eder-" à progressão, 

4. O instiluto em exame, no c::ontexto da Adminis
tração Federal, foi criado em seu próprio interesse e 
como fatnr de estimulo e moti\·açdo para o servidor 
público, não se justilicando, portanto, 051e permane~r 

por vilrio!i. ano!i ~m u1ufruir o beneficio da proaressdo, 
quando poderia obti-lo, normalmenle em menor tempo. 

S. Assim, cste Departamento se prop& a lioluci.onar 
o rmhlema removendo o entra\·e de ordem legal e regu
lamentar, par me1o da~ sugestão que ora apresenta e que, 
em última anãli~. permitiril ao senridor mudar. com o 
rapecti"·,, curg,, ou emprego, para a classe imediatamen
te superior, independentemente da ex.isLC:ncia de vaga ou 
\"BP, O. 

h. Se apN\"adu a proposla, acredita este Deparlll
menh1 ter atingido mais uma etapa no processo de valo
n~açtio rr,1fis5ilmal dellencadeada por Vo5sa Excelincia 
na área da Polilicu de Pe550al, \"isando a um funcionalis
mo eficiente e n:alizado na carreir"ol. 

Aprl)""eito a oportunidade para renovar a Yo151. Exc:c
IC:ncia prllte5tos de eh.-vado re5peito. - J.,., Cart01 Soa· 
rt1 Freire, Diretor-Geral. 

LEG/SI.A ("A O CITA DA 

LEI N• S.MS 
DI! lO DI:: DEZEMBRO DE 1970 

Eltallelocedl-pua act .. IR .. cioden11J01 
., Semco Cloll do Ualio e du Ul""!alu ffdenlo, e 
ü ....... prooldin<Ju. 

O Presidente da República 

1-"aço !iiaber que o Congresso N&~:ional decreta e eu 
lillnCiono a ICIUiDie J.ei: 

Art. I' ·"- c:lu5ificaçào de cargos do Serviço Cvil da 
Unilo e das autarquias federais obedecerA à5 diretriza 
estabelecidas na presente lei. 

Arl. 29 Os cargos &erilo classificados como de provi
mento em comisslo e de provimento efetivo, 
enquadrando-se, hilsicamente, nos quinta Grupos: 

De Provimento em Comiulo 
I - l>ireção e Asses50ramento Superiores. 
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De Provimento l::::fet.ivo 
11- Pesquisa Cientifica e Tec:nolóaica 
III- DipJI)muciu 
IV- Magist~rio 

V - Policia Federal 
\'I - Trihutuçii.o, Arrecadação e Fiscalizaçio 
VIl - Artaanato 
VIII- ServiliOS .1\uxiliarcs 
IX- OutrllS Atividades de Nrvel Superior 
X - Outra5 Atividade!il de Nível Mtdio. 
Art. -~' Segundo a oorreldçio e afinidade, li natureza 

do" trahalhuR ou o n(vel de conheC'imcnto~~o apliCHdos, 
cada OruJ'O, abrangendo vâria1 atividadn, compreende
ri: 

1- I>ireçlo e Asasuramcnto Superiores: os a~ra:os 
de direçllo e assessoramento superiores da adminialraçio 
cujo provimento deva !ler regido pelo cri~rio da con
fiança, ~egundn for estabelttido em regulamento. 

11- Pel\quisa Cientific:a e Te~o'Tiológica: os carsn• com 
atribuiçõe5 exclu!llivas ou L"Omprl)vadamente principais, 
de pesquisa cientilica, pura ou apliçada, para cujo provi
mento se exiJa dipll)ma de cuno superior, de en5ino ou 
hahilitllçlill legal equi\'alente e nilo estejam abrangidos 
pela legislaçilo do Ma&isti:rio Superior. 

III - Diplomada: o~~o .:ars:ns queRe de5tinam a repre
sentação dipl,•mitica. 

I V - Magist~rio: os cargos com atividades de magis
t~rio de todos m nivcis de ensino. 

V - Policia Federal: os cargos com atrihuiçôa de na
ture.t:a policial. 

VI- Trihutaçiu. Arrceadaçio c f"iscalizaçio: 01 car-
8"5 rom atividades de tributaçlo. arrecadaçlo e fiscali-
7lll,"ào de tributos federais. 

VIl - Artesan:llo: 05 carsos de atividades de natureza 
permanente, printipais ou auxiliares, relacionadas com 
011 serviço5 de anffic:e em suas vilrias modalidades. 

VIII - Serviço5 Au1.iliares: os cargos de atividades 
adminilitratins em geral quando na,, de nfvelluperior. 

IX- Outra:~ ativida:des de nf"·el superior: o5 demais 
cargos pura cuju provimento se exija diploma de curso 
superior de en5ino ou habilitação legal equi"·alente. 

X - Outras atividades de ni"·el m&lio: os demais car
gos paru cujo provimenhJ K e1.ija d1ploma ou çertilic:ado 
de c:onclu5ilo de curw de grau médio ou habilitaçD!o 
equivalente. 

Parágrafo únicn. As atividade5 relacionadas com 
lransporte, consen·uçilo. custódia, operar;Ao de el! .. ovado
ruc.. limpuil e outras av;emelhadas &erio, de prefer6ncia, 
ohjeto de e-.ecuçl.,, mdireta, mediante contrato. ele acor
do ~o.'Om o an. 10, § 7•. do Decreto-lei n• 200, de 25 de fe
vereiro de 1967. 

Art. 4" Outros Grupos, com caracterlsticas pró
pria5, diferenciados dos relacionado5 no artiso anterior, 
poderil.,, ser e5tabelccido• ou desmembrados daquela, se 
o jusrilicarem as necnsidades da Administraçlo, me
di:.nle alo do Poder 1-:lr.ecutivu. 

Arl. ~· Cada Grupo lerA suo própria escola de nfvcl 
a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, pri
m,ndialmente aus seguintes fatores: 

I - impnrtãncia da atividade para o desen"·ol\'imento 
naciunul: 

li -complexidade e rt:~ponsabilidade das atribuições 
exercidas: e 

III- qualificaçcleli requeridas para o desempenho du 
atribuições. 

Pat.rásrafo llnico. Nio h"olveri cumspondbcia entre 
os nfvcis dos diverSI.)S Grupos, para nenhum efeilo. 

Art. c,t A ucensio e a progre~slo funcionai1 obede
cerão a crittrh.)!li eletivos, a se~m atabelec:idOA pelo Po
der Executivo. asMociados a um sistema de treinamenlo 
c qualificaçilh.'l destinado a asseaurar a permanente atua
lização c clevaçilo do nfvel de efic:ibcia do funcionalis

mo. 
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Art. 7f O Puder üecutivo elaborarA c upediri o 
novl) Planp de Classificaçlo de Carsos, total ou parc:ial
mentc mediante decreto, observadu as disposiçc)a desta 
lei. 

Art. 8' A implantação do Plano scrl feita por 6r
slo5, atendida uma CliCala de priqridade na qual se leva
rA L"m conta preponderantemente: 

I -a 1mplant!lliio pr6via da reforma administrativa, 
~o.'Om base no DC\.'TCto-lci n• 200, de 25 de fevereiro de 
19b7; 

11 - o aludo quantitativo e qualitativo da lotaçio 
dos órgilus. tcnlu em vi1ta a nova estrutura c atribuiçõca 
dL"COrrcnta da pruvidi:ncia mencionada ao item ante
rior; e 

III - 11 existi:nci11 de recurso• orçamenlários para fa
zer fa~o."C il.s re5pcctivas despeiBII. 

An. 91' A transpo1içlo ou transformaçlo dos carsoa 
em decorrioncia du sistemática prevista nesta lei, 
pnx:e55ar-se-ã sradatinmenle considerando-se u neces
sidades e convenihcias da Administraçio e, quando 
ocupados, sesundo crittrios scletivus a serem atabeleci
do5 par:. os ..::argos integrantes de cada 11rupo, inclusive 
atrui:5 de tl'C'inamento intensivo e obrigatório. 

Art. 10. O órgiiu central do Sistema de Pessoal expe
dirá as normas e instruçôal nr:L.-eli&irias c coordenarA a 
execuçilo do novo Plano, a ter propo5ta pelo5 Minis
ltrios, ór(llos integrante& da Presidên&:ia da Rep6blica e 
autarquia:~. dentro das rnpectivasjurisdiçõcs, para apro
va.çilo medianlc da:reto . 

§ I' O ór(!ào central do Sistema de Pessoal promo
verA 111 medidas neceuArias para que o plano aeja manti
do permanentemente atualizado. 

§ 2Y Pll.ra a correta e uniforme implantaçlo do Pla
no, o órsão central do Sistema de Pesosal promoverA 
a:radativd e ohri(latoriamente o treinamento de todos 01 
servidl)res que particirarem da tarefa, 5ea;undo progra
ma!i u 5ercm estabelceidos com ase objetivo. 

Art. 11. Para .t!tleJurar a uniformidade de orien
tado dos trabalhos de elaburaçlo e e•cc:uçio do Plano 
de Cla55ificaçio de Cargos, haverê, em cada Ministério, 
órgao integrante da Prc5idtncia da Rcpllbliea ou autar
quia, uma l:::quipe Té.:nica de alto nfvel, sob a presidb1-
cia do diriJenle do ól'(!iJ.,, de pes5oal respectivo, com a in
cumben..:ia de: 

1- determinar quais os Grui"JS ou resped.ivo cargos 
a serem abrana:idos pela escala de prioridadlc a que se 
refere o an. R• desta lei; 

li - orientar e supervisionar 01 levantamentos, bem 
como realizar Di esludo5 e ani.lisn indispensivei& A in
clu!iilo dl15 cargos no novo Plano; e 

III - manter com o órgAo central do Sistema de Pes
soal 01 contalos ncec51i6rios para correta elaboraçlo e 
implantação do Plano. 

Par4Jrafo único. Os membros das equipes de que 
trata este artigo seria designados pelos Ministros de Es
tad,, diripntes de 6rglos integrantes da Presidb1cia da 
Rerúblic::u ou de autarquia, devendo a escolha recair em 
servidore" que, JICia sua autoridade admini1trativa e ca
pacidade ttcnica, estejam L"m condições de exprimir 01 

objeti\'05 dos Ministi:rios do õrsios integrante da Pre~~i
dé:ncia da Rep6blica ou da autarquia. 

An. 12. O novo Plano de Clauificaçlode Caqos 
a ser imnituido em aberto de acordo com as dirctrizcs u.
prcs5as nesta lei, estabelelo'Crli, para cada Minist6rio, ór
gão integrante da PresidCnc:ia da Repllblica ou autar
quia, um número de carso& inferior cm relaçlo a cada 
srupo, 81)!11 atualmentc existentes. 

Panlgrafo llnico. A nlo observãncia da norma conti
. a neste anigo 110men1e serA permitida: 

•) mediante reducilo equivalente em outro arupo. de 
modo a nl.o haver aumento de dcspeslli ou 

•) em Cil!iO:a excepcionais, devidamente justificado• 
perante o órglo central do Sistema de Pessoal se inviAvel 
a providéncia indicada na allnea anterior. 

An. 13. Oboervaclo o diapooto na Seçio VIII da 
Constituiçlo e em panicular, no seu an. 97 u formu de 
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provimento de carsos, no Plano de Cusificaçlo decor
rentes desta lei IICI'io utabelecidas e diiCiplinadas me-
diante norrnu reaulamentares apecflicu, nlo se lhes 
aplicando u disposições, a reapeito, contidas no &tatu .. 
lO dos funcion6rioa Pllblicoa Civil da Unilo. 

An. 14. O aluai Plano de Clauific:açio de Ca'JIOI 
do Serviço Civil do Poder Executivo, a que H refere a Lei 
n• 3.780, de 12 de julho do 1960 o lqiolaçlo pootorior 6 
considerado e~r.tinto, observada• as disposiçaes desta lei. 

ParAsrafo llnico. À medida que for 111ndo implanta
do o novo Plano, os caJ'IOI remannc:cnlel de cada eate
aoria, classiftcados conforme o sistema de que trata este 
aniJo, pusario a integrar Quadros Suplementares e, 
sem prcjufzo daa promoções e aces10 que couberem, H

rio suprimidos. quando vagarem. 

Art. 15. Para efeito do diopooto no ort. lO&, fi' da 
Conllituiçlo, u diretrizes estabelecidas ncata lei, inclusi
ve o disposto no art. 14 e seu parQrafo llnico, se aplica
rio l c:lassificaçlo dos CIIJIOI do Poder Lesiolativo, do 
Poder Judiciirlo, dos Tribunais de Contas da Unilo e do 
Dist.rito Federal, bem como l clallilicaçlo dos car101 
dos Tenit6rios e do Distrito Federal. 

Art. 16. Esta Lei entrarA an viJor na data de sua 
publicaçlo, revop.das as disposiç&s em contrArio. 

Brao!lia, IOdo dezembro dol970: 1490dalndopond6n
cia o 82' da Rop6blica. - EMILIO G. MbJIO - AI

---Allo.l- ....... No-- Orlmlo 
Geloel- Márla G-·--AIO-DeHba Nlllll 
- Mdrlo O.oldAodrnDII- L F.CineL .... -Jo
G. l'll188riU.- Jdllo ... 111- Mlirdo .. Soul o Melo 
- F. Radio Lqtlo-Mo..---· Morais 
- Alllllollo Diu IAIIe Júlor - Joio Pulo ... Rolo 
Vollooo -Jaof C- CaooiOIIIII- H,... C. c-tiL 

DECRE'fO.LEI N• 1.445, 
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976 

·~--too·-·· ... -....... Puder Ena~~.., ... _ .. Mqlllm-
...... ~ .. Calltu .. Uollo,oddlllllnll .............. 

An. 7' O. orit6rioo o roquilitos para a movimon
taçio do ~ervidor, de uma para outra Refertncia de ven· 
cimento ou ulirio, IOI"Io atabelecidos no NKUiamento 
da l'roBI'OISio Funcional, provisto no an. 69 da Loi n• 
5.645, do 1970. 

PariJrafo 6nico. Aa Refortnciu que ultrapa118rom 
o valor de vencimento ou uiArio, atabelecido para a 
Classe Final ou 'llnica de cada Catqoria Funcional cor
raponderlo A Cluse Especial, a que somente poderio 
atinair servidora em nllmero nlo superior a 10'1 (dez 
por cento) da lot•;lo 1lobal da Catesoria, 101undo ori
t6rio a ser eatabela:ido em regulamento. 

· · · · ài -c;;.i;;i.~ · d; ·s~~ ·Nhi1;.;, ·e:;;.u ~ • · ;.;_ 
ntlllftU.} 

HOII!'I'O DE UI DA c:AMAIL\ N•m.••• 
(NII61/II. • c. • ...... , 

D••••...._.oaut.4t .. LII"U71, .. 1 .. 
......... IN'7 ................... ...... 
..... N ........ IIIIIooa- ............. 

O Conpaoo Nacional docrela: 
An. I• O ort. 4t da Loi"' 5.371, do 5 do clozombro 

do 1967, que "autoriza a inodtuiçlo da Fundaçlo Nacio
nal do lndio o dl outru provid&nciu", com a rodaçlo 

dad• pelo Docreto-lei n• 423, do 21 do janeiro de 1969, 
passa a vipu com a R~Uinte redaçlo: 

"Art. 4• A Fundaçlo tom IOde o foro na Capi
tal Fodcral o 10 ,....,. por Estatutoo aprovados pelo 
Presidente da Rop6blica. 

1 I• A Fundaçlo 6 administrada por um Conse
lho Diretor composto de pessoas apontadas porco
munidade& inclfpnu e que lejam fndioa ou peuou 
reconhecidamente indipnistas e conhecedores dali
tuaçio do fndio no Bruil. 

1 20 Para ftocalizaçio doo atol do Conoclho Di
rotor, 6 crioilo um Conoolho lndlpno composto do 
5 (cinc:o) lideres fndios. 

I 3' Para fiKBiizar 01 atos doa repraentantea 
101ionaio da Fundaçlo, 6 criado, em cada unidade, 
um Conselho lndlpna oompooto de 5 (cinco) 
membros apontados pelu lideranças indlpnu da 
'"lilo. 

§ 41 Fica a Fundaçio vinculada diretamontc 6 
Pmid6nci• da Rcp6blioa." 

Art. 2' Esta lei entra cm vigor na data de oua publi
cado. 

Art. J• Revopm .. se 11 disposiçltai em contrArio. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.371, DE 5 DE 
DEZEMBRO DE 1967 

Alhlllo a .. tltolclo .. ''hodoclo Nlldoul .. 
................ ,....tdbclu. 

O Presidente da RopBblioa, 
Faço 11ber que o Cona:resso Nacional decreta e eu 

sanciono ·a ~e~uinte Lei: 
Art. 1• Fica o Governo Federal autorizado a lnati· 

tuir uma fundaçio, com patrimõnio pr6prio e penonali· 
dade jurldiea de direito privado, nos termos da lei civil, 
denominada .. Fundado Nacional do lndio"", com use
IUinlol finalidades: 
I- estabelc=r as diretrizea e prantir o cumprimento 

da politica indigenilta, bueada DOI prindpiol I seauir 
enumeradoE 

•I roopoito l poo- do lndio o ao inotituiçl>oic c:omu
nidadel tribaio; 

•> sanntla 6 pouo pmnanonto du tonal que habi
tam e ao usurruto excluaivo dos recur101 naturais e «to
das as utilidades nela uistentn: 

c) pr-voçilo do oquillbrio biol6sico o cultural do 
fnclio, no MU contacto com a 10c:iedade nacional: 

•> '"'I!Uirdo l aculturaçlo oopontinoa do lndio, de 
fQrma a que sua ~luçio s6cio-cc:ont5mica se processe a 
salvo de mudançu bruac:as.: 

11 - prir o Patrimt5nio lndfpna. no sentido de sua 
conservaçio. ampliaçlo e valorizaçlo: 

III - promover levantameniOI, anAiia, atudOA e 
pesqui11s ciendficu 10bre o fndio e 01 grupos IOc:iais 
indiJCIIIO: 

IV - promover a prestado da 111i1tincia m6dic:o
sanitéria aoa lndios; 

V - promover a educaçlo de bue apropriada do 
fndio wi1ando l sua proaressiva integraçlo na sociedade 
nacional; 

VI- dapertu, pelos instrumentos de divulsaçlo. o 
intcn:uc: colcLivo para a cau1a indiaenista; 

VIl - excrc:itu o poder ele policia nu ireas reserva· 
du e nu madrlu atinentea l protcçlo do fndio. 

Parisral'o dnic::o. A Fundaçlo exercerA 01 poderes de 
repraentaçlo ou allistlncia jurfdica inerentes ao resime 
tulclar do lndio, na forma atabclooida na lc&iolaçio civil 
comum ou em leis eapeciais. 

A rL 2' O património da Fundll;io ocrA conllituldo: 
I - pelo acervo do Serviço do Protedo aoa lndioo 

(SPI~ do Conselho Nacional do Protoçlo KOI lndios 
(CNPI) o do l'llrquo Nacional do Xinsu (PNXk 
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II - pelaa dotaç• orçamentArias e Cltl:dito1 at!icio
nais que lhe forem atribul'dos; 

III - pelas oubvcnç&s o doaç6oo de p0110a1 n,;..,., 
entidadea p6blicas e privadas nacionais, nt.ranaeiras e 
internacionais; 

IV- pelu rendo e emolumentos provenientes de ser
\'iÇOA pratlldos a terceiros: 

V - pelo dizimo da renda liquida anual do Patrimll· 
nio lndlscna: 

t 1• Os ben1 rendu e aerviÇOI da FundBÇlo aio isen-
101 de impostos fedenis. estaduais e municipaia. de con· 
formidade com a letra c, item III, do an. 20 da Consti· 
tlliçlo. 

§ 2t O Orçamento da linilo. co111isnari, em cada 
e:~~.erdcio, recursos 111ficiente1 ao atendimento da• despe
••• da Fundaçlo: 

1 ]I A Fundaçlo poderA promover 1 obtençlo de 
cooperado financeira e assiatõnc:ia dcnica internas ou 
.extemu, p6blicao ou privada, coordenando c adequan
do a sua aplicado aos planos estabelecidos. 

An. 3• Ao rondas do Património lndlsona oorio ad
ministradas pela Fundaçlo tendo em wista os sesuinlel 
objetivos: 
I- emancipaçio económica das tribos: 
II - acrácimo do patrimõnio rentAvel: 
III- custeio dos serviços de ••i!ldlncia ao lndio. 
An. 4• A Fundaçlo ter6 sede e foro na Capital Fe-

deral e se res.er6 por Eltatutos &provados pelo Presidente 
da Rop6blioo. 

I I• A Fundaçlo seri admi niatrada por um Conse· 
lho Diretor, composto de pessoas de ilibada reputaçlo. 
representantes de 6rglos pdblicos ou entidades interasa· 
du e escolhidas na forma d01 Estatutos. 

I 2t A Fundaçio fica.rll. vinculada ao Minist6rio do 
Interior, ao qual caherA promover o ato de sua insti· 
tuicio, nm termoa da Lei. 

An. 5• A Fundado independentemente dasupervi· 
do ministerial prevista no Dec:reto·lei n• 200. de 25 de 
C.vemro de 1967 prootarA contas da 101t1o do Palrim6-
nio lndfaena ao Ministh'io do Interior. 

Parqrafo dnioo. ResponderA a Fundaçlo pelos da
nos que 01 seu1 empregados causem ao Patrimbnio lnclf
aena, cabendo·lhe açlo resresliva c:onb'a o emprepdo 
raponsAvcJ, nos QSOI de culpa ou dolo. 

ArL 6t lnstitufda a Fundaçio, r~eario automatica· 
monto oxtintoo o Serviço de Protoçlo aoolndios (SPI~ o 
Conoolho Nacion•l do ProleÇio ao• lndioo (CNPI) o o 
Parque Nacional do Xinsu (PNX). 

A n. 7' O. quadros de po•oal dos 611loo a que 10 

refere o artiso anterior ~erlo considerados em ati.nçlo. 
a operar·se 1radativamente. de acordo com • normu fi .. 
ndas em decreto. 

§ I• Os servidores dos quadros em atinçio pa•arlo 
a prestar serviços l Fundaçlo. c:onaoante o resime legal 
que lha 6 próprio, podendo. entretanto, optar pelo regi
me de leghdaçlo trabalhista, a juizo da Diretoria da Fun
dação. conforme normas a serem a&abelecidu em decre
to do Poder Eucutiw. 

§ 2t O tempo de serviço pre5tado li fundado em re
a;ime trabalhista, na forma do puQ:rafo anterior, serA 
contado como de serviço pllblico plll'a os fina previstos 
na legislaçio federal. 

§ l' A Fundaçio promoverll. o aproveitamento em 
61'Jii01 federais e. mediante convlnios, nos Eltad01 e 
Municlpios, d01 servidores referidos neste artiso, que 
nlo forem considerados necessArios ae~~ ICUI serviços, 
tenda em vista o disposto no art. 99 do Decreto·lei n• 
200. do 2S do fevereiro de 1967. 
. Art. 8• A Fundaçio poderA requisitar servidores fo
dcl1liS. estaduais e municipais. inclusive autkrquicos. na 
forma da Jesislaçio em vigor. 

Par .. rafo llnico. Oa Servidores nquisitados na for
ma deste artiso poderio optar pelo '"limo trabalhista 
peculiar fl Fundaçl.o, durante o perfodo em que perma· 
neçam à sua disposiçl.o. contando-se o tempo de serviço 
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assim prestado para efeito de direitos e vantaaen• da run
daclo pdblica. 

Art. 91' AI dotaçõel orçament6ria1 eonsisnadas ao 
Serviço de Proteçilo aos lndios (SPI~ 10 Conoclho No
cional de Proteçlo aos lndios (CNPI) c ao Parque Na· 
cional du Xingu (P!'r!IXJ. no Orçamento da Unilo,serlo 
uutumali..::amcnte trun11.feridos para a Fundaçlo, na data 
de !iUa in1tituiçl.o. 

Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar 01 

IK:ordus. c:onvini01. c:ontratos e ~ustc:s Armados pelo 
SPI. CNPI. e PNX. podendo rotificâ-los. modificl-m 
uu rescindi-los sem p~ulzo ao direito adquirido por ler
ceims. ao atnjurldic:o perFeito e li coi1ajulpda, nos tcr
mo5 do art. ISO e§ 3• e 22 da Con1tituiçlo do Brasil. 

Pariprafo 6nic:n. . .. VETADO ... 
An. 11. Sin extenliivo11l Fundaçio e ao Patrimõnio 

lndigena 05 privilil.io5 da Fazenda P6blica. quanto li im
penhorahilidade de ben!i. rendas e serviços. prazoa pro
ce5.'11ua.i5, ações apaiais e executivas. juros e aJHta5. 

A ri. 12. Cumpre 1\ 1-"undaçio elaborar e propor ao 
Pt'Cier F.xeC"utivo anleprojeto de lei. a ser encaminhado 
ao Congresso. sobre o Estatuto Legal do lndio Brasilei
ro. 

Art. I .l No prazo de 30 (trinta) diu. a contar da 
publicaçilo desta Lei. o Minislro do Interior. ouvida a 
Procuradoria Geral da RepCiblica. submeterA ao Presi
dente da Rep6blica o projeto dos l:statutos da Fundação 
Nacional do lndio. 

Arl. 14. Estu L.ei entrarA em vigor na dala de sua 
publicaçüo. revogada1 a1 disposições em contrArio. 

Brasilia. 5 de du~mhro de 1967: 146' dalndepend~n
cia e 7'1'da Rep6hlica. -A. COSTA ESILVA-Art• 
....... u_ 

1 À." Cumi.uM.'i th Con.,tltuld,., r Ju.,tira r dr Agrl· 
ru/tuM.I 

PRO.JETO DE DICIIUO LEGJSLA.TIVO 
N• 43, .. 1!113 

(N• 33/U, • c-.. ... o.-1 

A-aetaiD .. ~a ..... ba-ePIIYI· 
IIIJja .. OLADE 

(OrpaiiOCial.ad_ .. __.l.--
·-· VIR• .. Io 

Orll ....... Miai- u OLADE, - 19'75. 

O Congresso Nau:ional decreta: 
An. I• Fil!a aprovado o texto do Convênio 10bre 

lmunidada. e Priviltgios da OI.ADE (0rgani7.ac;lo 
Latino-Americana de F.nergia). adotado e aherto li ade
•lo dP.ipaíRes membros durante a VI Reunião ordinâria 
de- Ministro da OI.ADF. reali1ada no Mb.icn. no pert'o
do de 8 a 12 de setembro de 1975. 

A ri. 2• f..Oiite decreto legi5lativo entra em visor na 
datu de su3 publicado. 

MfNSAGI:.~ llõ• 97. DF. 1983 

l::xcelentí5.'iimo5 Senhores Membros do CongrnMJ Na
cional: 

De r.."Unf"rmidade com o disposto nu an. 44, inciso I, 
da Constituiçio Federal, tenho a honra de 1uhmeter à 
elevada consideriiÇio de Vo15as Excelincias. acompa
nhado de F.xpo1içio de Moti\"05 do Senhor Ministro de 
Estado da!i Relações l-.xleriore5. o texto do Convimio 
o;obrc Imunidade e Privilégio1 da Ol.ADE (Organização 
l.:~tino-Americana de F.nersiaJ. aprovado pela VI Reu
niilo Ordinária de Ministros da OLADJ:. realizada no 
Mbico, no perlodo de R a 12 de setembro de 1975. 

Br:1o;ilia. 10 de marc;l, de 19RJ. - Joio ,..... ....... 
J:.XPOSIÇÃO DE MOTIVOS DHI/DAI-1/ 

DAM-11 !X"S 24/664 182). DF. l DE MARÇO DF. 
1983. DO SJ:.~HOR MISISTRO DE ESTADO DAS 
Rf.I.ACOES F.XTERIORES. 

A Sua E.xr.."Ciénc:ia u Senhor João Baptista de Oliveira 
Figueiredo. Preliidenle da RepCiblica. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo {I) 

Senhor Presidente, 
A 0111•nizaçlo Latino-Amo:ricana de fllersia (OLA

DE). com aede em Quito. no Equador, foi conllitukla 
pelo ConvCnio de Uma. em 2 de novembro de 1973, 
como um or1aniomo de coopcraçlo, coonlenaçilo c as
ln!KJramento em matiria de energia, c:ujo prophtito fun
damental~ a intq:raçi.o., proteçi.o. mnervaçllo rac:ional, 
aproveitamento. comert.ializaçilo e clefe111 dos m:urso1 
energi:tir..-os da região. Atravá da coordenw;;lo doses
forços nacionais dos parsc:1 manbros (atualmente 2S, es
tando a Argentina e os palses do Caribe Oddental em 
fase: de adesão). tornou~se a OLA DF. o fom intergover
namental, de cunho eminentemente latino-americano. 
mai5 importante para a diKurslo de problemas energki
cos. 

2. A presença brasileira na OLADE foi a11eaurada 
desde a LTiado daqude Orpni5mo e tomou-se funda
mental para sua aisti:ncia. detendo o Brasil, juntamente 
com Venezuela eMbico, a5 maiores parcelas de contri
buiçio orçamentAria da Oraanizaçilo, 

3. O 6rgio mbimo da OI.A DF. 6 a Reuni lo de Mi
nilti"O!i, intep:rada pelas M inistma ou SecretArial de Esta· 
do que tr..-nham a seu c:ar~o os a55untus relativos a ener
a:ia. Compfte ê. Reunilo de Mini1tr01 traçar a polltk:a 
geral da Organizaçilo, es.tandu a Secretaria Permanente 
encarrq:adu de exec::utar suas determinac;ões. e a Junta de 
Peritos. 6rgio tknico. em reuniões que a antecedem, en
carregada de assessor•-la, forniular recomendações e en
caminhar propu!lilas a sua aprovado. Além dCI!iiH 6r
giln!.. u Brasil integra. em seu terceiro mandato conaocu
tivo. com S outros PHIKS. o Comitt- de Ministros. criado 
oom a finalidade de orienrar c acompanhar oolraços cJo. 
~envolvidos no imhito da Organizaçio . 

4. Durante a VI Reuni lo OrdinAria de Ministros da 
OI.ADE. realizada no Mhico. no perfodo de 8 a 12-9-
7S, foi arrovado e abertu ê. adeslo dos palso-rnembros o 
Convénio sobre Imunidade e Privil6gio11 da OLADF .. 
oca!iilo em que fui igualmente aprovada a alllina1ura do 
Acordo sobre Pri\·iiQios e lmunidada entre a OLAllHe 
o Governo do Equador. pais em que se encontra sua RO

de. 
S. Es1undu a representaçlo do Brasil junto 1\ Ol.A· 

DE a c:urgo do Mini1t~rio das Minas e Enersia. e1te en
caminhou ao ltamaraty o anexo teJlto do Convinio 
10hn:: Imunidades e PriviiCgim, 10\icitando o parecer 
deste M ini!iil!rio, pu r ser de seu interesse poder efeti v ar a 
adesão brasileira lquele instrumento. 

fi. Ao comunil!ur a Voga l::xr..-ciCncia que o Minis
tE:riu das Rda~"Õt.'!l Exteriorn nada tem a opor li ade!lão 
do GU\·erno brasileiro ao anexo ConvCnio, upre5so que 
o Brasil tem intereRSe em que tal ato se concretiza. em 
c:oerincia cam a cre~~cente importância que temos atri
buldo àqur..ie foro inlerJuvcrnamental, onde si.o diaa.~ti· 
do1 os rroblema!i energ:~ticos afetoH aos paiK!i latinu
americanoR e ~promovem a hu~ea de 50iuçllcs comun~o 
a rooperaç!lo re,ional e a coordenado dOA esforços na
C'ionuil em matb'ia de energiil. 

7. Squndo u Arligo Jl do ConvCnio sobre Imunida
des e Priviligio!l da OLA DE. para que ICja efetuada a 
adesilo do Brasil ao mesmu. faz-se nca:sHArio o depósito 
do respa.1i\"U lnsLrumentu de Adello na Secretaria Per
manente duquela Organizaçlo, em Quito. Pela proc:c:s
suuliltil!a con1titucionHI brasileira. e11a acksltl de'leril 
!rorr precedida du apn.,"·a.;üu do le,tu do aludido Cunv~ 
nio pelo Lq:isl:1tivn. 

M. lliante do a~ima expU5to, Senhor Presidente, te
nhu a honra de 1uhmeter à alta llprec:iaçio de Vo511a F.x
ccli:nLill a anexa minuta de Mensagem ao Congres.'io, 
para que o lextu do referido Convi:nio. caso Voua ExL,_ 
IC:ncia com tal esteja de ar..,rdo, ~~eja enl!aminhado O 
CongrNo Nar..iunal. 

Aproveito a opununidade pura renovar a VO!ia Excc
ICnr..iu, Senhor Pmidente, os rmtestoa do meu mai1 pro
fundo respeito. - R..rro ....... G_....._ 
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CONV~NIO SOBRE IMUNIDADES E 
PRIVIL~IOS DA OLA DE 

A VI Reuniio de Ministi'OI da Oraanizaçlu lalino
Americqnq do Encr&ia, 

Considerando que o Artigo 29 do Convénio de Lima 
eslaheleL"e que os Ministroa e Delegados dos Palses 
Membros e FuncionArias e A•essor• aozarlo, no 
exerc:k:iu de sua5 funC'Õcs, das imunidades e doa privil~
tiDA diplomAtico5 acordados para os 0.-gJOAintemaeio
nai•: 

Con1idcrando que i: conveniente que a Organizaçid 
a:oze no território de cada um dos Paf~es Membros da 
procuradoria jurldica indispenaivel para o aerdc:io de 
sun funções e a realizaçlo dos ~eua fins: e 

Considerando que i necess6rio e5tabelecer para a Or
ganização e RU5 func:ionllrios a5 prerrosativas e imuni
dades indispensAvais para eKn:cr c:om independCncla 
suus atividadcs em todos e em cada um dos Palaes 
Membm~t 

Convim: 

CAPITULO I -·JARTIGO I 

A OLADE ter• pruc::uradoriajunaiea e atarA capaci
tada em todos e cada um dm Pal'ses Membros para: 

a) contratar. 

h) adquirir e dispor de propriedades imi,veis e im6-
veis: e 

c) iniciar procedimentos judici6ria5. 

CAPITULO 11 .... -.a .. -
ARTIG02 

01 locais da OLA DE seria inviulbei5. Os havere&, 
bens e arquivos da OI.ADE em qualquer lugar em que~~: 
enrontrem e quem quer que os tenha 1111 seu poder esta
rio i~entos de rqistro. requi1içlo. conlisc:aclo, expm
pri ação e de toda outra forma de intervençllo. bem seja 
pela via de açlo accutiva, administrativa, judicial ou le
{d!ilativa. 

ARTIGO l 

A OLA UE. seu1 bens e havere51ozarlo, em qualquer 
pane e em puder de qualquer pessoa. legalmente autori
zada. de imunidades de jurisdiçlo. salvo ren6ncia ex
pressa. No entanto, a ft'n6ncia l imunidade nio poderA 
estender-se a nenhuma formu de ex.eeuçio. 

ARTIGO 4 

Sem que seja afetada por panarias fiscai!l, regulamen
tos ou morat6riafl de natureza alpuma, a OLA DE podo
rã ter no ~eu poder fund01 em qualquer moeda. ouro 
efou divisas: transferi-los livremente de um para para ou
tro ou dentro de quulquer par~: e ter as suas contai em 
qualquer diviR.:a. 

ARTIGO 5 

No exen:leio do1 dirc:itos oulorgado5 pelo AniJ:o 3, a 
OJ.A.rlF. dará a de\·idll atenção a toda rcdamaçilo de 
qualqur..T Membro. at~ onde o;e L"un!iidere que as reela
maçõe!i pos!lllm ser tomadas em ct'nta srm detrimento 
dos intCI"CC'ie& da OLA Df.. 

ARTIGO 6 

A Ol.ADE!, seus henR, insres!iOs e nub'os huveres •••· 
rilo: 

a1 iAentos de toda contribuiçlo din:ta. entendendo-se, 
não ob5tante que a OLADE nio poderll reclamar 
ilenção alauma a litulu de contribuiçltcs que, de fato, 
constituem uma remuneração por sei'Yiços p6blicos: 
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hl i1entos de direit01 alfandqlrias. pruibiç&s e res
trições rd'erenteA a ani(l05 que lidam importados ou a
portados para seu uso oficial. EntendL-.se. nlo obstante, 
que us arti(KI5 que se importarem livres de direitn!i. ~alvo 
aquela que al•i•m proibidm pela lqillaçio nacional 
do p3f5 de que se trate ou submetidos a quarentena. niln 
serl'' vendid01 no pafs onde sejam imponados, 1enào 
conforme as condições a serem acordadu c:om as auLOri
dades dc:s!ie pais. 

ARTIG07 

St:m bem qur a OLA DE. via de regra, nlo reclamará 
iliendo de direlt05 para o c:unsumo ou de imposto de 
venda mhre móveis ou imóveis inclufdo!i no preço a ser 
pus.o. quando rculirar compras importantes de bens des
tinados ao RU uso oficial, 50hre os quais jA se tenham 
PUlO ou se devam pagar tais direitos ou impostos. os 
Membros tomariio as dispoMçcles administrativas do 
caso pura a devoluçan ou remissão da quantia corres
pondente uo direito ou impo5to. 

CAPITULO III 

Fullldlll• .. C_,.aoclo 

ARTIGO R 

A OLADE sozarâ no territbrio de cada um de seus 
Membros. para suas comunicac;lM:s oficiais, das mesmas 
facilidade1 de comunicac;ão IICOI'dadas pelo Governo da· 
quele Membro a qualquer outro Governo. ils MiS&iles 
Diplomâtica.'i ou a Orgil05lnternacionaUs. no que diz res
peito a prioridades, contribuiçi\es e impostos sobre cor
rapandencia. telex. telesramas. radiograma5, telefones. 
tdefotus e outras comunicac;i\e5. bem como tan:fa1 para 
material de infarmac;ãu destinado l imprensa e l râcio. 

ARTIGO 9 

Jl-iào se aplicarA censura alguma a corrnpondencia ou 
outras comunicacões oficiais da OLADE. 

ARTIGO lO 

A OLAD[ ter.i o direito de usar cifras e a delpachar e 
ro.:ebc:r sua correspondencia por t'l'tal'eta!ll ou malas. 1111 

quais gozarão de iguai1 imunidades e privilqios que 01 

concedidm a estafetas e maiWi diplomãticas. 

CAPITULO IV 

·--~~~·-M-rw 
ARTIGO 11 

Sc:rJ.o eonccdid05 aos repre~e~~tantes dos Membros 
nos 6r,.ãos da OLADE e nas reuniiles convocadas por 
esta, durante o tempo que ata se encontrem de~~empe
nhando suas funções ou em trânsito para o local de reu
nião e de seu retomo, as sc:guinte1 imunidades e privile
lios; 

a 1 imunidade contra detençio ou prisão pe5soal e em· 
bargo da sua bagagem tanto oficial quanto pe51!ioal e 
imunidade contra todo procedimentojudiciêrio referen
te a seus atas e expre5!11Ões. sejam oraia ou cscrital. en
quanto .se encontre no de5empenho de Rlal funçl\eJ: 

hJ inviolabilidade de todo papel ou ~umento: 
r 1 direito de u~ar cifras e receber documentos e corres

pondencia Jk'r e!llllafeta ou mala ~~elada: 

dJ isenc;iin. com respeito aos representantes e seus 
c6njuges. de toda restriçl.o de imigraçio e rqistro de es
tran(l!eiros: 

r) iguais franquias concedidas para os n:prexntantes 
de Governo ntranpii'Oii em misdo oficial tempor6ria, 
no que diz respeito a restricüa 10bre divisas estrangL-i· 
r as: 
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fJ as mesmas imunidades e franquia.• com respeito U 
b3Jagens, tanto oficial quanto pessoal acordadas para os 
enviad"s dirlom6tica5: e 

gl aqudes outr05 privil~sios. imunidade1 e fadlida
de5, computivei1 com o afirmado acima, de que gozam 
as enviados diplomáticos. com exccçllo de que nl..., pode· 
rio I'C\:'Iamnr i1ençilo de direito1 ulfandegârios sobre 
mercadorias importadas que nl.o façam parte da sua ba
sas:em peMOal, OU de impost05 de venda e direitos de 
coll!lumo. 

ARTIGO 12 

Os repreM:nlantes dos Membros net5 6rgios da OLA
DF. e w;, reuni&5 convocadas pela Orsanizaçào, gozarão 
de liberdade de palavra e de completa independ.:Ocia no 
desempenho das lUaS func;(les, de imunidade contra pro· 
cedimeniOJI judi~iãrios, com respeito a n.preuiles orais 
ou cscrita1 e a todos 01 fatos exeeutados no desempenho 
da5 funçõm. Ao término de sua5 func;ôa nlo cessarA a 
imunidade com respeito aos atas realizados por tais fun
cionários durante o exercfcio du mamas. 

ARTIGO 13 

Quando a aplicac;Ao de qualquer imposto depende da 
refiidincia. os perfod05 n05 quai5 os representantes dos 
Membros nos ÓJ'IàOs da OLA DE e na5 reuniões oonvo
r.:~~dus por ata perman~am em um pafs de~emrenhando 
1uas funções nio serio considerados como rerfodo1 de 
re5idfmcia. 

ARTIGO 14 

Os priviliJios c imunidadelnL> sio conccdidO!IBOA re
presentantes dos Membros em proveito próprio, mu 
para 111lvquardar a independencia no aercfcio de auas 
funções que tenham relação com a OLA DE. Em conse
qUi=ncia, o Pais-Membro que designou o rcpre!il'ntante 
em questão puderA renunciar a tais privii~JiOS e imuni
dades nos casos em que seu exercfcio venha a enlorpecer 
o wrso da ju1tiça e Rmpre que niu rrcjudique os fins 
para 05 quais foi outorgada a imunidade. 

ARTIGO JS 

As dispooiçiies dos ArtiBOII li, 12 o 13 niu !ilo aplicll
veil entre um representante e a1 autoridade1 do Pais
Membro de que t natural ou do qual e ou tenha sido re
prr&entante. 

ARTIGO 16 

A expn:55lo ''representante .. compreende os M inis
trOJI, Delegadm, Assessores e demais funcion6rios dos 
Países-Membros. 

CAPITULO V 
-rllll 
ARTIGO 17 

O Secretirin Executh.·o delerminar6 as categorias dos 
funcioníari05 para os quais se aplicam as disposiçiles des
te Capitulo e as do Capitulo VI, SubmeterA a li!il:a destas 
categorias à Reuniilo de Ministros e as comunicar• aos 
Membros periodicamente. 

ARTIGO 18 

Os funcionários da OLADf.: 
o J e~tariio isentos, tontos eles quanto o seu cônjuge e 

lilhDli menores de idade. de toda ratriçio de imigraçio e 
de n:a:istro de estrangeiro: 

hJ estarão imunes de todo processojudidArio. no que 
diz rl:lif!Lito a e'(pre511&5 orais ou naita5 e a todos 05 

atos e:~eauados em cari.l.c:r oficial; 
rJ aozarilo no referente a n:strlções sobre divisai CS-" 

tranaeiru, de franquiu iguais as que desfrutam os run-
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cionãrio5 de Cl:ltea:oria equivalente, rertcnL"Cntes às Mis-
1Õe5 dirlomâlil.."as acredit:Jdas junto ao Governo em 
que;,tl(r. 

JJ gazurão, tanto ele• quanto o5 seus cõnjuges e filhos 
menores de idade, dali mesmas fa"ilidade5 de repatriado 
em i:poca de ~o.Tise internacional, identicas l11 que gozam 
os ll(l!:ente~ diplomâtic.:o,;: e 

eJ ntarão facultada1 a imporlar, livre de direito~, seus 
mbveis e artiBOS pe511oais, no momento em que ocupem 
5eu cargo no pafs em que se enconlram: 

f• e5tariln isentos de impo5101i 50brc 5alãrios e emolu
mento,; que lhes pque a OI.ADE: e 

g 1 estaria ilientos, como tambi:m se• dependentes. dr 
todil ohri(!a..,·ila rclalliva ao !ll'nic;o nacional. 

ARTIGO 19 

Altm du imunidadese priviltgios espo..ifi~ados no an. 
18. outogar-se-io uo SecreEirio Ex.ccuth··o e a todos os 
funcionârios de categoria internacional, aos stus côrju
Be5 e filh05 menores de idade os privili:gios, imunidades, 
i!il'nçilo e facilidades que são concedidos aos enviados. 
dirlomâticos. CX'nformc sua calegoria e de acordo com o 
direilo intermu:ional 

ARTIG020 

Os pri\-ill=(l!:ia5 e imunidades n3o são outorsadO!I BOJ 

funcionâri05 em proveito próprio. mils sim no interesse 
da OI.Ar>F.. O Secretârio Executivo, por meio de Jrivia 
consulta iiO Paf1 Membro da qual o funcionilrio lo cida· 
dão. puderol renunLi:J.r à imunidade de qualquer fundo
nãrio ~o~uando. segundo seu crili'rio. a citada imunidade 
impeça o !.."urso da justic:a e possa adotar a;sa medida ~em 
que se: prcjudiquan 05 intere1~s da OLA DE. Em R tra
land.., do SecretArio l::'ecuti\"0. corre~ponderã ;l Reunilo 
de Mini5tro5 li renüncia de tal imunidade. 

ARTIG021 

A OLADI:: coc,pcrari com a.11 auluridades do!i 
Membros puna possibilitar a administração adequada da 
justiça. telar peln ~umprimento da.• dispo1içiles policiais 
e evitar que ocorram abu505 que tenham rei $ião com 01 

privili:(!ios, as imunidades e as facilidades c:stubda:idos 
no pre,;ente Capftulo. 

CAPITl:t.O VI 
FocllldodN .. VIopm 

ARTIGO 22 

A OLADE fornl'L"erll a seus funcionArios um docu
mento que credencie sua qualidade e especifique a natu
rel.u da sua mi1silo. O citado da<:umento serk suficiente 
pura que seu titular J:O.r:e no território dOi Paises 
Memhnl!l dos privili:(l!:i05 t da• imunidades que outorsa 
e"'le Com•Cnio. 

ARTJ<lO 23 

A!lo solicitações de vistos para os func:ioni\rios que via
p:m por c:ontu da Ol.ADE serão atendidas o mais rcpi
dumL"nlt pOS.\fvel e lh~ acrào brindadas racilidudes para 
a sua mubilizac;ão. 

ARTIG024 

Fa.:ilidudes similares especificadas no art, 23 
outorvar-se.io a outra'i pL"SSOas que ..-ias:em em missilo 
da OLA DF-

ARTIGO 2S 

O SC('retãrio Executivo e Membros da categoria inter
naLional da Sec::rcturia Pcrmanenle que viq:em em mil· 
5l!l da OLA DF. go1ar!lo da5 mesmas facilidades que se 
nutorsam aos membm1 do pesmal diplom.t.tic:o. 
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ARTIGO 26 

As di•posiçõa acima roderilo ser aplicadas ao1 fun
ciomi.rio5 dr nível unâlopJ de Orsio5 e&pccializado~t. se 
os convfniolli 110bre vinculaçilu a1sim o di5(1userrm. 

CAPITULO VIl 
Solocia .. Utf&lao 

ARTIGO 27 

A OLA DE &omari 111 pruvidi:nc:ias cablveis para a 51)• 

luçào de: 
a) lii(Jioa originados por contratos nu outras dispu

taR de- direito privado nas quuis seja parte a OLADE: e 
•> lhlgios rm que esteja implicad,, um funcionAria 

da OI.A ()1-: que. em rali1o da seu Cai"JO oficial. desfrute 
de imunidade, M: para tal o Sec:retâriu l:::xcc:ulivo não te
nha renunciado i referida imunidade. 

ARTIOO 28 

T oda5 15 diver.Cnc:ias que surjam da interpretaçio ou 
aplicac;iio do preM:nte Convênio serão levadas li Reuniio 
de M inislros, a menos que, em Ql505 dcterminado1, as 
rartes r.:onvcnham em reconer a uma oulra via de 10-
lução. 

C" APITVLO VIII 
D~ciooG•• 

ARTIOO 29 

Se qualquer Estado Membro conoidera que houvo: 
abuso de priviltgio ou imunidade concedido• por este 
ConvCnio. cunsultarl com o l:11tado wrrespondente ou 
com a Organilaçào. SCJUndo o CIIIO, a nm de deLerminllr 
1e tal abllflo ocorreu e. neste caso, evitar sua reindlio. 
F.ntretanto. um Estado Membro que considere: que qual
quer pe111ua abusou de alsum privilf:gio ou imunidades 
que lhe foi ~onferida por este C onvinio. podert solicitar
lhe que abandone Heu lc:rritório. 

ARTI0030 

O prnente Convinio fica aherto l adesão de todos 011 

Membros da OLA DE. 

ARTIGO li 

A adesão se efetuarl mediante dep6sito do inltrumen
to reRpQ:tivo rwrantea Secretaria Permanente e o Convi· 
nio pa11arã a viJOrar. para cada Membro. na data em 
que 5e tenha depositado o mencionado instrumento. 

ARTIGO 32 

Nio poderio fazer-se reservas ao praente Conv6nio 
no momento da adeslo. Os Pafa Membros poderio fa
.ter da:laraçõe5 no momento da adesio ao prcsenle Con
vCnio. as quais ~erlo inclufda1 eomo anexos. 

ARTK".O 33 

F.ntender-!ie-A que. uma vez depositado um instrumen• 
to de adeslo em nome do Membro. esle alari. em c:un
diçl'Je!l de aplicar as diRposii;<1e& do pre~cnte Convinio. de 
BClndn com a 1ua prárria legiRiaçio. 

ARTIGO 34 

O SecretArio Executi\"O poder6 a55inar c:om qualquer 
Membro ou Membi'Ofo acordossuplementara para apli
car e ajustar &5 diHposi.çàes deste Convi:nio. no que res
peita a tal Membro ou Membros. I-:Ste1 acordos supl.
mcntares. em cada ca5o. estarão sujeitos à aprovação da 
Rcunil.n de ~ inistros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sec;iio 11) 

ARTIOO 35 

Qualquer M emhro em qualquer tempo podc:r6 denun
ciar o presente ConvCnio. Sc:us direitos e d:trigações. de
rivado!! do me!Uno, Dndarilo trinta diu ap61 ser apreRn
tado o documento de denllncia ao SecretArio f.xecutivo 
du OI.ADE. 

r À' C"t~miuM.t de RrluriW., E.xtrrlorrs. tk Cnnsti
luirüu ,. Ju..,llfll r dr Ml1111.' r Enr~iu. 1 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sandllol- O E•pc
diente lido vai à publicaçlo. 

Sobre a mna. requerimentos que serlo lido1 pelo Sr. 
IY-Setret6rio. 

São lido5 os ~CSUi ntc:s 

REQUUIMENTO N• -· DE 1!113 

Requeremos urgên~o.ia. nos termos do art. 371, alfnea 
"'b"" do Regimento Interno. para o Projeto de Lei da Cã
mara n• 271. de 198.1 (n' 2.141/83. na Ca!tl. de origem). 
de iniciativa do Sr. Pre,;idente da RepC.hlica., que 1\ltera a 
estrutura dus CatqJ:orial Funcianai1 de Motori1ta Oli
cial e de A~CJ~Lc: de Portaria. do Grupo-.liierviço5 de 
Transporle Olic::ial e Portaria. e d6. outras provid~ncias. 

Sala das s.,.sa.:.. 1• de dezembro de 1983. - A~DJ• 
a. .. -H_.__._ 

REQUEIIIMENTO N• 117, D~ 1!113 

Requeremos urgi:ncia. nOJ tcrm01 do an. 371. aUnea 
·••a·· do ResimErno Interno. para o Projeto de l.ei da Cã
mara n• 270, de 1983 ("' 1.479/R3, na Casa de oril!<m), 
de iniciativa do Senhor Praidente da RepC.blica. que dis
põ~ 10bre a reor1ani1.açlo da estrutura da Ju5tiça Fede
nll de Primeiru lnstãncia. e di outrWi providfndafl. 

Sala da• SCMÕ., 1• de dOlembro de 1983.- AloJtlo 
Cllo-H•-1--. 

O SR. PRESm~ (Henrique Sancillol- Os rc
querimentnll que acabam de er lido11 ~erio votados ap6s 
u Ordem do Dia. na forma do an. 37S. inci50 11 do Regi
mento lnlerno. 

O SR. PRE.'IIDE.'IiTE (Henrique Sanlillo)- Passa-se 
à 

ORDEM DO DIA 

Di!ICUS51o, em turno llnioo, do Projeto de Lei da 
Câm•ra n• 86, de 1983 (n• 14/83, na Ca•a de Ori· 
gcm). de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pllblica, que altera dispositivo do Decreto-lei n• 
1.003, de 21 de outubro de 1969- Lei da Ors•ni· 
zaçlo JudiciAria Militar, e dA outras providenciu, 
tendo 

PARECF.R FAVORAVEL. sob n• I.Q93, de 
191c.J. da Comi55ilo 

- n Cllllldhllcio o Joodca. 

A matm-iu foi incluida na Ordem do Dia om vinude de 
dispen5a de intcrsdcio concedida na •esllo utnordi
né.ria anterior. 

Em discussão o projeto, em Lurno 11nico. (Pausa.) 
N;lo havendo quem peça a palavra. encerro a diKUI

Iio. 
Em vota.;ilo. 
01 Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

lentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o rrojeto irA. à wmçi!o. 
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1:. o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
...... 1913 

(I' 14/13, • c. .......... ) 
De inic::iativa do Sr. Presidenle da Rep6blica 

Altera o dilpolllloo .. Doeroto-lol o• UJ03, de Zl 
de ouiUbnl de 1969- Lol do Orpnlzocio Jolldirlo 
MIUhlr, e ., 011t• prowldiadu. 

O l"onareuo Nacional decreta: 
Art. I' O§ 2t do an. 3• do Dec:reco-lei n• I.OOl, de li 

de ''utuhro de 1969- Lei da Organizaçlo Judicié.ria Mi
litar. alterado pela Lei n• S.661, de 16 de junho de 1971, 
paS!iia a \·igorar com a seguinte redaçilo: 

··Art. 3• ...........................••.. 
§ ,, .................................. . 
§ 2• Reualvada a jurisdiclo priv8tiva das Au

dilorias da '' Circuns~o.-ricl.o JudiciAria Militar, to
du as demais terilo jurisdição mista, para conhecer 
dos processo1 relatiVOA à Marinha, ao Edrc:ito e A 
AeronAutica. e RUBI sedes serilo u fixada em lei, 
concidindo ou nilo com a Regila Militar.'" 

Art. 2' A sede da Auditoria da 441 Circunacriçilo Ju
diciária Militar pa11ani. a ser a cidade de Belo Horizonte, 
ficando sua transferi:ncia condicionada à decillo do Su
perior Tribunal Militar e A uiltincia de recursos orça
ment6rios destinados A aua insLalaçào. 

An. J• l:::~ta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4• Revogam-se o parAgrafo 6nico do art. I' do 
D~rt.to-lei n' 1.003. de 21 de outubro de 1969, e demais 
disposi.;õcs em contrário. 

O SR. PRESIDElliTE (Henrique Sanlillo) -1- Z: 

Di5Cu5!1lo, em turno linico. do Projeto de Decre
to Legislativo n• 21, de 1983 (n' 130/82, na Cimara 
de Deputados). que aprova o tnlo do Tracado de 
Amizade e Coopera.çlo entre o Governo da Re
p6bliCit. Fedentiva do Brasil e o Governo da Re
pC.hlic::a do Equador, <:oncluido em BrasDia, a 9 de 
fevereiro de 1982, tendo 

PARECERES F A VORA VEIS, ooh n'S 1.()67 a 
1.()69, de 1983. das ComiiiiÕco: 

-de Rolocioo Ez-; 
-de Eco.onlla; • 
- n Edtleacio o Clllllro. 

Em discussão. (Pau111..) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a diacu•

siio. 
Em votação. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram pennanecer 

scnladol. (PBUIB.) 

Ap-ovaclo. 
O projolo iri à Comiulo de Reclaç.lo. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Salillol -Sobre a 
mesa. rcdaciio final que nos termos do an. 35S elo Regi
mento Interno, se nlo houver obje;io do Plen6rio, ser6 
lida pelo Sr. 1'-Secretário. 

a lida a •guinte 

PARECER N9 I.G!III, DE 1913 
do Calnlloio do Rodocio 

Recloçio llaol olo Pnjolo dolleoftlo LoPJoiiN .. 
8, de 1913 ("' 130/IZ, • Cilooro doollopododoo). 

Rololor: Soolllor ..._ Pôrlo 

A Comisslo apresenta a redaçlo final do Projeto de 
Decreto Legi5lativo n• 8, de 1983 (n• 1.10/82. naCimara 
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dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de Ami
.zade c Cooperaçio entre o Governo da Repllblica Fede
rativa do Bnasil e o Governo da República do Equador, 
ooncluido em Brasllia, a 9 de revereiro de 1982. 

Sala das ComiiiÕes, I• de dozembro de 1983. -Joio 
IMo, Presidente - .... P6rbt, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 1.098, DE 1983 

Rodaçio Doai .. Pro,loco •• Doonto J.oatolod"' ri' 
8, do 1983 ("'1.10/12, • Cônloro .._ Depoladal). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, noa 
term05 do an. 44, inc:iso I, da Constituição, e eu, 

, Presidente do Senado Federal, promuiJo 
o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO 
N• ,DE 1983 

Aprova o telr.to do Tratado de Ami7.ade e Coope
raçlo entre o Governo do Bruil e o Governo da Re
p6blica do Equador, ooncluldo em Bruflia, a 9 de 
fevereiro de 1982. 

O Conareuo Nacional decreta: 

An. 1• t; oprovado o texto do Tratado de Amizade 
e Cooperaçlo entre o Ooverno da Repllblica Federativa 
do Bruil e o Govermo da Repdblica do Equador, con
cluldo em Brunia, o 9 de fevereiro de 1982. 

Art. 2t Esl.e Decreto Leaislativo entra em viJor na 
data de sua publicaçlo. 

O SJL PRISIDENTE (Henrique Sontillo) - O paro-
cor vai A public:açio. , . 

Sobre a mcaa, requerimento que_.. lido pelo Sr. 1'
Secretlrio. 

r; lido e aprovado o oesuinte 

aEQUERIMENTO Nt -· DE 1!183 

Nos termos do art. 3S6 do Reaimento Interno, requei
ro diopensa de publicaçlo, paro imediata diiCUIIio e vo
tado, da redaçlo final do Projeto de Dec:reto LesiaJativo 
n• 8, de 1983 ( .. 1.10/82, na Cua de oripm), que aprova 
o texto do Tratado de Amizade e Cooperaçlo entre o 
Oovemo da Repdblica Federativa do Bruile o Governo 
do Equador, c:oncluldo em Bruma a 9 de Fevereiro de 
1982. 

Sala das Sessaes, 1• de dezembro de 1983. - Abolr ........ 
O SR. PIIESJDENTE (Henrique Santillo)- Aprova· 

do o requerimento, paua-111 A imediata apreciaGio da,. 
daçio final. 

Em diKuulo. (Pauu.) 
Nlo ba-do quem - a palavra, encerro o dilcua

olo. 
Em votaçlo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. 
Aprovada. 
A redoçlo fiaal vai l promulpçlo. 

O sa. PIIISIDENTE (Henrique Santillo)- Vai ... 
passar, aaora, 1\ aprec:iaçlo do Requerimento nt 886/13, 
lido no Expediente, de u,..tncia para o Projeto de Lei dao 
Cimora .. 271, de 1983. 

Em votaçlo o requerimento. 
Os Sn. Senadorea que o aprovam queirani permancc:er 

sentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, pu1a-sc l apreciaçlo da 

mattria. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ào 11) 

Di1Cu1slo, em turno dnic:o, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 271, do 1983 (n' 2.141/83, na casadeori
scm), de inieiativa do Senhor Presidente da Re
pO.blia, que altera a estrutul'll dai categorias runeio
nais de Motorista Oficial e de Agente de Portaria, 
do Grupo-Serviços de Transpone Oficial e Portaria, 
e dê outras providencia (dependendo de pareceres 
das Comissõe5 de Serviço Pllblico Civil e de fi· 
nanças). 

Solicito ao nobre Senador Alfredo Campos o parecer 
da Comisoi" de Serviço Pdblic:o Civil. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MO. Para 
emitir parecer) - Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

De iniciativa do Senhor Presidente da Repllblica, n01 
termo5 do art. 57, da Constituiçlo vem a exame desta 
Casa, depois de ser examinado e aprovado na Câmara 
dos Deputados, projeto de lei, alterando a estrutura das 
categorias funcionais de Motorista Oficial e de Apnte 
de Portaria, e Orupo.SCrviços de TranspoRe Oficial e 
Portaria, e dando ou&ras providincias. 

O projeto, quando do seu envio ll Cãmara dos Depu· 
tados, se fez acompanhar da &posiçlo de Motivos do 
Senhor Diretor-Oeral do DASP, esclarecendo que: 

2. ••A estrutura das Catqorias de Motorista 
Oficial e de Agente de Panaria, tal como se encon· 
tn hoje fixada merece ser corriJida, a fim de manter 
similitude com u jl fixadu para outra• catesoriu 
de isual nlvel de dificuldade. 

3. Na conformidade da proposta, u referido 
catq;orias pa11arlo a aer c::onstitufdu por quatro 
c::laues, mediante a incluslo da c::laue C e o acrtlc:i· 
mo de cinco rcfeRncias em ambas as atruturas, 
ampliando-H, o limitado horizonte funcional dos 
Hrvidores, de tal modo que 01 Apntes de Panaria e 
01 Motoristaa possam ter IICCIISO à refertnciu NM-
2.5 e NM-32, respectivamente. 

4. Cumpre reualtar que. conforme conata do 
anteprojeto de lei ora api'CIICDtado, u rcferinciu 
acrescido serto alcançadas mediante prosresslo 
funcional, com a observincia das normas rea;ula· 
mentares, a1 quais condicionam, incluaive, l prtvia 
comprov&Gio da uistlncia de rec::unos orcamen· 
tlrios 1uficienta. 

S. Cabe ainda destacar que 01 efeitos ftnancei· 
roo decorrentes da lei que ora se cosita nlo retroaii· 
rio, nlo ensejando o pagamento de quaisquer dife
renças de retribuiçlo atruadu. 

6. Por outro lado, a el'etivaçlo da medida nlo 
implicarA aumento imediato de despesa sendo, por
tanto, presc::indlvelaliberaçlo de recursos orçamen· 
tlrios próprios pela Secretaria de Planejamento da 
Presid~ncia da Repdblici.." 

A proposiçlo atA vuada em cinco (S) ani1os, estab .. 
lecendo que as categorias funcionais de MotoriiiB Ofi· 
cial, CódiJo TP-1201 ou LT·TP-1201, e de TP-1202 ou· 
LT· TP-1202, do Grupo-Serviçoa de Transporte Ofu:ial e 
Portaria, a que oe relere a Lei n• S.64S. do 10 de d .. 
zembro de 1970, altera as Catq,oriu Funcionais, de for
ma que as referidas cateaorias pusarlo a ser constitui
das por 4 (quatro) claues, mediante a incluslo da classe 
"C" c o ac::~scimo de S (c::inça) rcfelinclu em ambas as 
estruturas, ampliando-as de modo que os AJ;enta de 
Panaria e 01 Motorista possam ter ac::csso AI refertnciu 
NM-2S e NM-32, respectivamente. 

Dastaca que u alteraçae. propostas nlo acarlCtarlo 
aumento de vencimento ou IBIArio e que os servidora 
alinsidos pela alteração aerlo posicionados nu novu 
classes das Catesorias Funcionais. mantidas as respecti
vas rel"erõncias de vencimento de saiArio. 

Nada vendo que obstaculize a sua tramitaçlo, aomos 
pela aprovaçlo do projeto. 
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O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillol - Conce
do a pala,·ra ao nobre Senador Lourival Baptista. para 
proferir o parec:er da Comiulo de Finanças. 

O SR. LOURIVAL BAPnSTA (PDS - SE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sr~. Senadores: Vem a 
exame da Comi5Sio de Finanças o Projeto de Lei que al
tera a estrutura das Categ~Jrias Funcionais de Motorista 
Oli.:ial e de Agc:nte de Panaria, do Orupo-SeniÇOi e 
Tran1pone Oficial e Portaria, e di\ outras provid.!ncius. 

A novu estrutura proposta e dec:arrente de aprofunda
dos estudos que Je,·aram a uma melhor distrihuiçlo dos 
integrantes da cutegoria de Motorista Ofidal e de Agente 
de Portaria, dentro dos níveis de remuneraçio por classe. 

O projeto jtí mLTC:t.:eu aprovação da Cãmara do5 Depu
tados por seu Plenãrio, após ser anali5ado nas ComiRsôes 
Ttcnica1. 

N'o que se refere ao upeckJ finanL"Ciro da alterac;ilo 
pNpmta, dataque-se que as alterações nlo acarretaria 
eiL-vação autom6lica de salârio ou vencimento, conforme 
prevC o artigo 2• do projeto. 

O preenchimento doa cargos ou emprq:os se dari me
diante progi'CIIiilO funcional OU OUlraS formas FC8UIBI'C!I 

de provimento. 
Estabelece: o anig.o l• que a nova estrutura nlo preju

dicará a tramitaçlo e a aoluçilo de pedidos de transferin· 
cia e mo"·imentaçiu de servidores, apresentados at~ a 
data da vigin"ia da Lei. 

As providincias contidas na proposiçio estilo de acor
do com ds crit~rios utilizados pelo DASP par a clasaifi
caçio das cateaorias funcionais do Serviço Público Fede
ral. 

Por estas razões, c::onclu[mo• pela aprovaçlo do proje
to em exame. 

O SR. PRESJDE.~E (Henrique Sontillo)- Os pare
t'Crc:s slo favor6.veis. 

Completada a instruçio da ma~ria, pBSII.:.C A disc::us
alo do projeto, em turno 6nico. (Pausa.) 

Nlo havendo quem queira usar da palavra, eacerro a 
discuYio. 

Em votaÇio. 
01 Sn. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pauoa.) Aprovado. 
A mat6ria vai l 1ançlo. 

O SR. PRESID~E (Henrique Santillo) - Pasoa
IC. agora. A aprec::iaçio do Requerimento n• 887, de 1983, 
lido no El.pediente, de urainc::ia para o Projeto de Lei da 
Câmara .. 270, de 1983. 

Em votaçlo o requerimento. 
Os Sn. Senadora que o aprovam queiram permanecer 

aentados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa..JC ll apreciaçlo da 

mat~ria. 

Discusslo, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 270, de 1983 (n•l.479/83, n• Caoa de 
origem). de iniciativa do Senhor Pre5idnete da Re
pllblica, que dispõe sobre a reorp.nizaçio da estru· 
tun1 da Justiça Federal de Primeira lnatinc::ia. e dê 
outras prcJvidincias (dependendo de parec::c:res das 
Comis!iÔCS de Constituiçlo e Justiça, de Serviço 
Plíblico Civil e de finanças). 

Solicito ao nobre Sr. Senador Almir Pinto o parecer 
da Comissão de Conslituiçilo e Justiça. 

O SR. ALMIR Pll'iTO (PDS - CE. PKI'IIemitir paro
cer.)- Sr. Presidente c Sr5. Senadore5: 

O projeto cm exame, orit;in.t.rio do Poder Executivo, 
foi submetido l consideraçlo do Consreuo Nacional na 
forma do artiso 51, da Conatituiçlo Federal. nos termos 
da Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da 
Repdblica, de 20dojunhodel98l, edisp&osobrea reor
pniza~o da estrutura da Justiça Federal de Primeira 
lvtãncia, e dá outru pruvidCnciu. 
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A Men5agem presidencial estA aoompanhada de Expo· 
siçlo de Motivai do Senhor Ministro do Con•lho da 
JU!Iitiça 1-"ederal, nll qual si\~ alinhada• as ra.t:ões que de· 
terminaram e justific:am a adoçio da1 medidas consuh!i
tunciada5 no projeto, euj~1 objcLivo maior t dotar a Jus
tiça Federal de Primeira lnslincia dos meios indispend· 
veis ao ie:U normal fun~.iunamento em face do conslante 
aumcmto do volume de trabalho, sendo oportuno desta
car: 

''Com o preHente anteprojeto de lei, objetiva o 
(.'onRiho da Justiça Federal proceder A divi'São das 
atuuis V~lril!i, de modo que cada Juiz Federal, passe 
a ter jurisdic;ão pennancnte em Vara própria com 
aeus serviços auxiliares, sob sua direta 1upervido, 
tendo em conta que a experi6ncia tem demonstrado 
que a purtir da Emenda Constitucional n• 7. de 13 
de abril de 1977. em M: tratando de Magistrados do 
mesmo srau, com jurisdiçlo permanente, melhor se
ria cada qual possulue seus servic;o1 auxiliares, im· 
primindo maior celeridade na prestaçlo jurild.icio
nal, de form11 a possibilitar a completa integração 
da Justiça de Primeiro Grau com o Tribunal Fede
ral de Recuraos, jA reestruturado para atender As di· 
retrizes preconizadas pela Lei Orgãnica da Magis· 
traLura NBLional. •• 

A matbria foi apreciada na Cimara dos Deputados e, 
ali, aprovada nos termos do Parecer da Comilllo de 
Constituiçlo e Justiça e parecere5 favorlveis das ComiJ. 
sões de Finanças e Serviço P6blico. 

Observe-se, portm. que nlo se justifiat. o retorno de 
servidore5 de h6 muito afastados do 11rviço pdblico fede
ral em rvJ.o de transferi:ncia ao antiao Estado da Gua .. 
nabara. Esse peuoal. em sua arande maioria, encontra .. 
se: em vias de sc:r compulsoriamente aposentado. 

A permanecerem u diaposiçcles do an. 6', forçoao 6 
admitir--ae que tais servidores teriam prioridade no pro
vimento de vasas, em detrimento de candidatos habilita .. 
dOJ em concurso público. 1550 nlo parec:e ser medida 
eqOãnime. quando se constata que os antigos OriCiais de 
JU5tiça jâ tiveram oponunidade5 de manifestar opçlo de 
morno ao ~erviço pllblico em razio do estabelecido nas 
Leis nY& J. 752/fJJ e 4.818/M. 

Considerando que o projeto sob eume se ajusta as 
normas constitudonais pertinentes l esptcie, somos por 
5Ua aprovaçlo, com as emenda• que a seguir apresenta .. 
mos: 

EME~DA N• I - CCJ 

Ao art. 4• do projeto di-IC a squinte redaçlo: 

11Art. 4• A ree5truturaçlo do Grupo-Direçlo e 
Assessoramento Superiores e a clusificaçlo dos 
cargos que o intearam rar .. se-lo por deliberaçlo do 
Conselho da Justiça Federal. nos termos do an. 69 
da Lei n• 6.0:!6, de 9 de abril de 1974, observada a 
estala de nlvei5 constantes do Anexo do Decreto .. lei 
n• 1.902. de 22 de dezembro de 1981. inclusive com 
o acrtscimo dos nfveis 4 e S a que se refere o an. 3' 
do Decreto-lei n' 1.445. de 13 de fevereiro de 1976." 

EMENDA N• 2 - CC:J 

Suprima-se o an. 6' do projeto. 
E: ate o parecer, Sr. PI'Cflidente e Sn. Senadora. 

O SR. PRESIDENTE (llenrique S.ntillo)- O p•re
cer da Comissilo de Constituiçlo e Justiça, oferecido 
pelo nobre Sr. Senador Almir Pinto, conclui favoravel
mente ao projeto t.."Om emendas que apresenta. de nllme
ros I e 2. 

Concedo a pala"·ra ao nobre Senador Alfredo Campos 
para proferir o parecer da Comi55ilo de Serviço PllbliL'O 
Civil. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçiio 11) 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MO. Paru 
prorerir o parecer.)- Sr. Presidente. Sn. Senadores: 

De iniciali\·a do Senhor Pruidente da Repliblica, ne~s 
termas do art. SI. da Constituiçlo, vem a a.ame desl:a 
l'a~ta. apó!lo ter lido examinado c apruvaLio na Cli.mara 
ck•" DepuladCI5, pmjelo de lei, di1pondo SIJhre 11 reorga· 
ni.t:a~oiio llo1 cstrulura da Ju&liÇI:I Federal de Primeira lnr 
limcill. c dando outras providCncia.'i. 

Quandc• do seu envio A Cim11ra dos [)cpulados., para 
mi~i'• de tramitação. se fez acc1mpanhar de EJI.pQlliiçlo de 
MotiYO'i do Senhor Minislro Pra;idenle do Cooselho da 
JU!ollça 1-ederal. c!k:laro:cndO" 

"A lei n' S.OIO. de 30de maio de 1966. uo n:lla
hcleorr a Ju5tiça Fldn-al de Primeira ln111tincia, 
crie~u 44 c-o~rs;ll!ll de Juiz 1-"eder-o~l e de Juiz 1-'lderal 
Suh5lituto (a.rl. RR, I e 11). 

Com o ad"·ento da lei n' S.677, de 19 de julho de 
1971. foram criados maisl4cargos de Juiz 1-"ederal e 
de J ui' 1-"cderul Su bslituto. extinguindo as Scçõe1 
Judi~iirias dos Territórios do Amapl. de Ruraima e 
de Rc1ndünia. 

Em decorri:nLia. o Quadro de JulzC5 da Ju&tiça 
Federal de Primeira lnstincia pusou a contar com 
SS carso~' de Juiz Federal. e igulll nlimero de Juiz 
Federal Substituto, sendo de SS o nümero de Varas. 

Com o advento da ~menda Constitucional nt 7, 
de 13 de abril de 1977, foi acrescentado il Consli
tuiçiio o artigo 201 reio qual o carso de Jui1 Flderal 
Substiluto fl)i tl"llnsfurmado em de Juiz Federal, ra
zio pela qual • Lei n• 6.1124, de 22 de oetembro de 
1980. iiO di1por sobre a S010io JudiciAria de Maio 
Oros!kl do Sul. constiluida de uma Vara, criou mais 
dois L"llrgos de Jui.t: 1-"ederal." 

Assim a proposiçio delcrmina que u aluais varas das 
Seç&s Judiciais da Justiça Federal de I' Insti.ncia ficam 
desmemb111das em 2 unidades. que ~erio identificadas na 
forma que vier a ser estabelecida pelo Conselho de Jus
tiçu Federal e que. para estes fin!i., cada Vara seri consti
tulda por um Juiz Federal e sua resrteeti"·a Secretaria. 

<."ria, com os respectivos cargos de Juiz Federal, 21 
Var:15 na Ju5tiça Federal de 1• lmtincia, assim distribul
dw;. pdWI SC~~r'Õcl JudiciAriu: I. no DF: 4, no Estado do 
Rio de Janeiro: I, no F.stado de Minu Gerai5: 2, no Es
tado de Goiâs: 2. no Estado do ParA: 4. no Estado de Sio 
Paulo: I. no Estado do Paran&.: :!. no Estado de Sanla 
Catarina:. I, no E1tado do Rio Grande do Sul: I, no Es
tado da Paralbu: I. no F.stado do Ceart.: e. 1. nl) 1-:Stado 
diJ Esplrilo Santo. 

DCiitaque--se que ficam criados. no Quadro Pennanen· 
te da~s SecretariWi da5 Seçl)cs JudiciAria da Justiça Fede
ral de l'ln!ltli.ncia, os cargos relacionado!! no5 Anexo11l a 
IV do projeto e que seriio providosgradativamente com 
ohsen·ãncia do11 pcn:entuais rapecli\"05: 3511:, em 19R4, e 
4~". em 1985. 

("on5iderando que incumbirA ao Conselho da Ju5tiça 
Federal as dcmai5 atos neces56.rio5 il sua ex.ecuçio e que 
1111 despesil!l d~"Orrenlca: da aplic:açio desta lei correria h 
cunlu du!o dotaçÕes orçamenl4rias consignadas 11 Justiça 
Federal de I• lnstãncia.somos pela aprovaçio do proje
to. com 115 Emenda~ n'! I e :! - CCJ. 

1: o parecer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (llenrique S•nlillol - C:once
du u PIIIU"""' ao nobre Senador Lourival Bartista, para 
prorerir o pan.'\.-cr du Comililliiào de Finanças. 

O SR. LOURIVAL IIAP11SI"A (PDS - SE. PKra 
emitir pure~er.)- Sr. Presidente e Sn~. Scnadorlli: 

Em etame o Projeto de lei da Câmara que dispõe 
klhre a n:organizado da estrutura da Justiça Flderlll de 
Primeira IMtânciu, .: dii. outrB.'i providCnciL'i. 

A rropos.ição C de inicialivu do Senhor Presidente da 
RL"PilhliL'a, que u ~ubmele à deliberação do Congi"CiiliO 
Nade~nal, nos termos do anigu ~I da Con5tituiçio, devi-
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dumente IL.Vmpanhada de Expo'iiçiio de Moth·o!l do Se-
nhor M lni1tru Presidente do Conselho du JU!Itiçu Fede
rotl, que diz: 

"l"om u pmente antcrrojcto de lei. objaiva "' 
Con!ielh,, du Jus1i10a Federal pn.Jcec::h:r ii di"·isão du 
atuuis Vanu.. de modo que W&du Jui.t: Federal p&.'i&e 11 

ter juri!idic;iio permanen1c em \'ara prt\pria ..:um seus 
ser"·içm. au:\iliui"C'i. liOb suu di reta supenisU.o. lemk• 
em conta que :a eap:riCndu 1em demonstrado que u 
partir da Emenda Constitucional n' 7, de 13 de abril 
de 1977, em se tralnndo de Magistrados di) mesmo 
,grau. L'Om jurisdição permanente, melhor seria que 
cad11 qual pO!IIIIIuisse seus scniçns IIUtilinn:s. impri
mindo maior celeridade na prestac;Ao jurisdicional, 
de forma a pm5ihilitar a cumph:la integrado da 
Jus1iça do Primeiro Grau cum o Tribunal Federal 
de RccurliL.I5. já reestruturado para atender U dirc-
triiCH pm.-onizadas pela lei Orgãni~a da Magiltra
tura NaCional. 

AliSinale-liC que o urtigo I' de&le anteprojcto de 
lei visa a dar cumprimento 111.1 diap05to DI) anigo , 
da Lei nt 7.007. de 29 de junho dn corrente ano. que 
autcui1.a aa Conselho da Justiça Federal proceder à 
divisão das Vara5 da JW1tiça Faderal de Primeira 
lnstãncia. 

(." om a sistem6.tica ora proposta, al&m dos benell
cio.'i acima mencionado&, advirA uma melhoria na 
arrccadaçio, que no ano de 1981 carreou para os 
corre~ da Uniio e lUas Autarquias, o total de CrS 
1.435.40'1.879.06. oendo Crl1.17l.911.8l6,91, refe
mll .. it cobrança da Divida Atiw ajui7.ada. e CrS 
:!61.4:!8.0!'2.15 relativO& a Custas Judiciai1. 

1: de ~ea!illinalarque em 1970 o volume deajuiza
mentos foi na ordem de 60.000 feitos, corresponden
do a uma carga m&dia de 73:! pmCCIIOS por Juiz, 
cam um:• força de trabalho de apenu lO funtio
nllrios. 

l'o4o entanto. em 1980. o 1\iuizamento chegou a 
RRJI&S feitos. dai re5Uitando uma carga de 791 no
vo5 proL'\.'IIOS por Jui.t:. sem se levar em conllide
raçio o remancsL"CRte dos anos anteril)res, o que 
dLixa e"·idL"Rte umu sobrecarp. que supera de muito 
o volume que a lei Orgi.nica de Mqistrutura Na· 
cionuloon!iidera admiui\"111 para a fixw;ão do núme
ru de l.>csembargadorcs dos Tribunai& de JU51.iça 
()OU pniCCssos di5tribufdo5 e julgados,§ 1', an. 106 
da l.ei Complementar n• lS/79). 

Quando o Conselho da Juliliça Faderal der cum
primento ikJ di&pl)sto na l.ei n•7.007, de ::!9 de junho 
de 198:!. que criou JH caraos de Juiz federal. os ser
viços au~~oiliare5 que hojejã :se mostram pretArios. fi. 
curào muis sobrecarregados em decorrincia do n6-
mero de feitos que pa55r.'lrào a ser julgados. 

lmpcnde verificar. outrOS!Iim, que a Lei n• 
S.OI0/66 ni&l previu 11 criaçio de diversos cargos 
que hoje sUo indilipen5âveis na c:slrutura da Justiça 
Federal de Primeira Instância, taiSL'Umo: Operador 
de Proccssa.mento de Dados. DiJitador. Bihliote
cirio e Auxiliar OPL,.acional de Scrviças Dlver110s. 

Soque aline ao scr"·iço de Proce'S'iamento de Da
dm;. de5taque-se que o sistema imrlantad,, vem dan
di) resultndo!o extmordinãrios não 5Ó PHra a moder
nil31ià&l do1 liCnic:os. L"Omo no alendimento U par
le'i. uma """ que jú K enconlram interligadas ao 
Terminal do Tribunal Federal de Recurso1, as 
So;õ~~~o Judici4rias dofo J=.stados do Rio de Janeiro, 
Sã,, Paulo e Rio Grand-= do Sul. 

r\ o• fa!oe em que se enL."Ontru. o serviço eslâ a exi
gir e'itrutura própria. com funcionlirius C5pecializa
dos, u fim de que o 5istemu ~ejil Clllendid,, a todas as 
Seçõe!o Judiciárias, contribuindo cfetivamentc para 
pralac;Uo jurisdicio11al mais rápida. sem dispendio 
de numcrtirio. atrari:h de firmas especializadas." 
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Na Cl1mara dos Dcputa.dos., a mati:ria obteve apro
YKÇilo do Plcnêrio, ap6s tramitar pelu Corniollila do 
Constiluiçio e Jus liça, de Serviço P6blico e de Finanç111. 

Objetiva o projeto desmembrar em duas unidadcl u 
Varo existentes nuiOÇÕeljudiciiriu,IICIIdo aula Vara 
cnnatitufda por um Juiz Federal. com Secretaria rapcçli
va: criar 21 (vinte e uma) Varas e correspondentes CllrJDI 

de Juiz Federal: criar 891 (oitocentos e noventa e um) 
carzm no Quadro Permanente das Secretarias das 
Scções JudiciAriu: propon:ionar o aproveitamento de 
Servidora requisitadm que alualmente prestam Kl"viçus 
à Ju5tica Federal: e dar atribuído ao Conselho de Jus
tiça Federal, para praticar 01 atol neçcu6ri011l execuçio 
da Lei. 

Sob o aspecto financeiro - compet6nc:ia resimental 
da Comiuio de Finanças- vale de5tac:ar que u despe
sal da:orrentcs, na forma do art(so 10, correrão 11. conta 
dus dota~'Ões orçamenlirias consignadas li Justiça Fede
ral de Primeira Instância. 

Sem d6vida, o aproveitamento do pessoal requisitado 
não irA onerar 01 corres da Unilo Federal. pois tais ser
vidora j. desempenham IUBS atividadn MI Seçõn Judi· 
cillria1. c:om nperi6nc:ia e treinamento na pritica de atas 
processuais. 

f.Ma providencia nl.o prarll aumento de dape111 ao 
Tnouro Nacional. 

As medidu consubstanciadas no projeto contribuirio 
para aailizar a Jusliça Federal de Primeira Instância, 
estruturando-a melhor, para atender a boa adminis
tração judiciãriL desarogando o conliderAvel n6mero de 
proc:c:s!kJI hqjc nn lenta lramitau;iio. 

Ante u razões ex.postu. opinamos pela aprovaçlo do 
projeto, com aa emendas n" I e 2-CCJ. 

f:: o parcc:er, Sr. Presidente. 

. O SR.PRESID~ (HonriquoSantillol- Os pare
ceres sio ravorbeia ao projeto e às emcndu da Comis
sio de Constituiçl.o c Justiça. 

Completada a instruçio da matiria, paSIB« I. diacus
llio do projeto c das emendas. em primeiro turno.(Pau
sa.) 

Nlo ha\'Cftdo quem queira u11r da palavra, declaro 
encerrada a discussilo. 

F.ncerrada a discussio, pa11a-sc I. votaçio da materia 
que, noatermos do inciso 11, letra A, do art. 322 do Reai
monlo Interno, deponde. para oua aprovaçilo, do voto la
vorlvel da maioria da composiçlo da Casa. devendo ser 
l'eita pelo procesao nominal. 

Tendo havido. entretanto. acordo entre 11 Lideranças. 
a mattria ~erA submetida ao PlenArio pelo pruceuo aim
b61icu. 

Votaçlo do projeto. 11m pnüu(zo das emendas. 
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

11ntadoll. (Paul&) Aprovado. 

~ o sepintc o projeto aprovado 

non:ro DE L11 DA CI.MAJU. NO 2711, .. 1113 
(nt JA19/8l. "na Cua de oripm) 

IJ1olle ..... ---............ J .. tlca,...... ............................ . ........ 
o Cooarc:sso Nacional doorota: 

Art. 1• As atuais Varas das Seeõa JudiciArias da 
Ju5tiça Federal de Primeira IMtincia ftcam desmembra· 
da11 em duas unidades. que 1erl.o identiricadu na forma 
que vier a ser estabelecida pelo Conselho da JUitiça Fc
dtral. 

Pur6gral'o 4nico. Pan os fins previstos neste artiao, 
cada Vara serA constitufda por um Juiz Fedenl e suai'CI
pectiva Sec:retaria. 

Art. 2• Slo criadas. com os respec:tiYDI carp de 
Juiz Federal. vinte e uma Varas na Justiça Federal de 
Primeira ln1tincia. a1aim di•ribu(das pelas Seçltes Judi· 
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cill.riu: I tuma) no Distrito Federal: 4 (quatro) no Esta· 
do do Rio de Janeiro: I (uma) no Estado de Mina Qe
raio: 2 (duu) no Estado de Ooilll: 2 (dual) no Estado do 
Pari: 4 (quatro) no &lado do Silo Paulo: I (uma) no Es
tado do ParanA: 2 (duas) no Estado de Santa Catarina: I 
(uma) no Estado do Rio Orandc do Sul: I (uma) no & 
lado da Paralba: I (uma) no &lado do CoarA e I (uma) 
no E11ado do Eapfrito Santo. 

Art. 3t Ficam criados. no Quadro Permanente das 
Sccretari1111 das Scç&5 JudiciArias da Justiça Federal de 
Primeira I n5tãncia, os caraos relacionados nos Anexo• I 
u VI de5ta lei. 

ParQ:raro llnico. Os caraos prcvistOJ neste artiso • 
rio providos aradativamente, com observância dos 11-

suinln perccntuai1: 20'f. em 1983, 3ft em 1984 e 45% 
em 198!1i. 

An. 4• A rec~truturaçiodoGrupo-DireçloeA!iiCA-
5oramcnto Superiores e a clwificaçilo dos caraos que o 
integram rar-ae-lo por deliberaçl.o do Conselho da Jus
tiça 1-"ederal, oh5ervada a escala de nlveis c:on1tantc do 
Anexo 11 do Dec.Tclo-lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 
19~1. 

An. S• Poderiio~eraprovcitadosnoQuadroPcrma
nente das Secretarias das SLoçÕes JudiciArias da Juatiça 
Federal de Primeira lnstAnc:ia. por Ato do Presidente. 
a~jo (II'OÇe550 ~erA res:ulado pelo Conselho da Justiça Fe
deral, os runcionArlos de outros óralo& da Admini~o 
truc:iio PC.hlica que 11 encontrarem pi'Citando serviços. 
na qualidade de requisitados, à Justiça Federal de Pri· 
meira lnstli.ncla. na data de1ta lei, dCide que haja concor
d:inc::ill do 6rain de oriRem. 
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Art. 6t Terlo prioridade para o provimento das va-
8111. na catesoria funcional de Oficial de Jlllliça Avalia
dor da Justiça Federal, 01 Oliciai1 de Justiça de investi
dura oriainllria red.eral. transrcridoa do antigo Di1trito 
Federal ao entlo Estado da Guanabara em virtude da 
Lei n' 3.752, do 14 de abril do 1960, o que ainda nio lo
sraram retornar ao 11rviço p6blic:o federal na conformi· 
dade do direito de opçlo prec.-eituado na Lei n• 4.81& de 
2\1 de outubro do 1965. 

Parllsraro llnica. Oascrvidor~~a que ac refere este ar&i-
10 teria o prazo de 90 (noventa) dias para encaminha
r~:~~~ o requerimento de opçio. 

ArL 7' Compete ao Pretddente do Conselho da Jus
tiça fo"cderal prover c::arso• do Quadm Permanente du 
Secretarias du Scçõel JudiciArias da Ju5tiça Federal de 
Primeira lnstl.ncia. por candidatos hahilitadoa cm con
cuno. 

An. R• Ao Con11elho da Justiça Federal incumbe 
promover os demai1 atas neces.'iilriOA li cxecuçilo desta 
lei. 

Art. 9Y A5 disposições desta lei aplicam-se. no que 
couber, aos inativos do Quadro Permanente das Secreta· 
rias dil JWiliça Federal de Primeira lnstãncia. 

An. I O. A11 dcspc:sas decorrcnt111 da aplicado desta 
lei correrilo à wnta du dotaçôe5 orçamentArias consis
nadas A Justiça Federal de Primeira ln5t6ncia. 

A ri. 11. Esta lei mtra em visor na dala deaua publi
caçüo. 

Art. 12. Revoaam-sc as dispo~içiic:~ cm contrArio. 

ANEXO I 
(Art. 3t da Lei n• , do do de 198 l 

N•llo 
Carpe 

9 
19 
27 
37 
11 
22 
34 
4S 
22 
81 

110 
9 
li 
27 
35 
JS 
lO 
44 
S9 

ORUPO-DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - JF-DAS-100 

45 
8 

Dlrelor do Secretaria 
Aaes10r 

ANEXO 11 
(Art. 3• da Lei •• ,de de de 198 ) 

Cddlp 

JF-DAS-101.3 
JF-DAS-102.2 

ORUPO-AnVJDADES DE APOIO JUDICIÁRIO- JF-AJ.Q20 

D..laldo a- C6llp ............ 
T6cnico JudioiArio I!SP. JF-AJ-421 NS-22 a NS-25 
ncnico Judioilrio c JF-AJ-421 NS-17 a NS-21 
T6cnico JudioiArio B JF-AJ-421 NS-12 a NS-16 
T6c:nico JudioiArio A JF-AJ-421 N5- 7aNS.II 
01. de Justiça Ava6ador ESP. JF-AJ.QS N5-22 a NS-25 
01. doJualiçaAvaliador c JF-A.I-425 N5-17 a N5-21 
01. do Jusli;a Avaliador B JF-AJ-425 NS-12a NS·I6 
01. de Jusli;aAvatiador A JF-AJ-025 NS- 7a NS-11 
Au1iliar JudiciAria EXP. JF-AJ-422 NM-32 a NM-33 
Au•iliar Judiei6rio B JF-AJ-422 NM-28aNM-31 
Auxiliar Judic:ilrio A JF-AJ-G22 NM-24 a NM-27 
A tendente JudiciAria I!SP. JF-A.I-423 NM-28 a NM-30 
Atondonte JudioiArio c JF-AJ.Ql NM-24 a NM-27 
Alondonlo Judioiirio B Jf-AJ.Ql NM-19a NM-23 
AtondentoJudiciirio A JF-AJ-423 NM-14a NM-18 
Asonto de Soe. JudiciAria ESP. JF-AJ-G24 NM-28aNM-30 
AFniO de Soa. JudiciAria c Jf-AJ-4124 NM-24 a NM-27 
AJIOIIIO do Soa. Judioilria B JF-AJ-4124 NM-19 a NM-23 
AJIOIIIO do Soa. JudiciAria A JF-AJ-4124 NM-14aNM-18 
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ANEXO III 
(Art. J9 da Lei n• • de de de 198 I 

GRliPO.QUTRAS ATIVIDADES DF. !IIIVEL SUPERIOR- JF-NS-900 

CUJa• 

·~ Bibliotec.&rio JF-NS-'132 

ANEXO IV 
(Arl. 3• da Lei "' • de de de 198 I 

GRUPO-PROCESSAME!IITO DE DADOS- JF-PR0-1.600 

03 
03 
13 
4R 

Analista de Sistema1 
Programador 

Operador de Computação 
Perfurador-Dilitador 

JF-PR0-1.601 
JF-PR0-1.1102 
JF-PR0-1.603 
JF-PR0-1.1104 

ANEXO V 
IArt. J9 da Lei n• • de de 198) 

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADF.S DE !IIIVEL M2DIO- JF-NM-1.000 

N• .. Cul• Cddlp 

Telefonista JF-NM-1.044 17 
46 Aux. OperaC"ional de Serviços 

Oi\'ei'IIOS JF-NM-1.066 

ANEXO VI 
(Art. J9 da Lei n• • de de de 198) 

GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA- JF-TP-1.200 

Cddlp 

34 Asente de Portaria JF-TP-1.202 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) - Vo
tação, em 1lobo, daa emendas da Comido de Consti
tuiçlo e Justiça, con1tantes do parecer. 

Os Sn. Senadores que as aprovam queiram permane
cer sentad01. (Pausa.) Aprovadas. 

Aprovados o projeto e as emendu. a mati:ria vai l Co
missio de Redaçlo a fim de redigir o vencido para o se
gundo turno regimentaL o qual ~e rarA ap6s dcc:orrido o 
intentlcio de 48 horas previsto no art. 108,§3•. da Cona
lituição. 

O SR. PRESIDE!IIYE (Henrique Santillol- H i ora· 
dor inscrito. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (PDS- RN. Para uma..,. 
municaçio. Sem revislo do orador.) -Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Recebi, de um ilustre amigo meu. uma•olicitaçio para 
transmitir 11 efittl Ca1a esclarecimentos sobre um usunto 
que roi discutido relo nobre Senador pelo PMDB, que 
eu gostaria que aqui e&tivesse, mal como ata é a última 
oportunidade que lemos para trazer ao conhecimento da 
Casa, porque~ documento que eu reputo de interesse de 
todos nós. Senador~:~~, e tamb6m da Casa, resolvi fazC·Io 
agora. 

Trata· !e de um eoclareoimento do Dr. José Dion de 
Melo Teles. dd SERPRO. aohre um usunto que lhe diz 
re~peito, e que estA sendo explorado. atentando, &em ne
nhuma dúvida. l sua honorabilidade. 

Conheço-o h6 muitoa anos, sei do 1eu criti:rio, da sua 
capacidade demonlilrada, da &UI coneçlo, da sua honca
tidade atraWs du funç&s públicas que tem açupadil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu acolhi •e doc:u
mento porque achei necessirio, achei útil que. aqui neste 
Plenário, nun&:a faltu~e auxilio lqueles que precisam de 
esçJarecimenl05, principalmente quando O assunto ji roi 
debatido nelila Casa. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, recebi do Dr. Josll 
Dion de Melo Teles, os nclarecimentOI que vou mencio
nar e que achei lltiltralel' para anilise dos interessados 
no a•unto. 1.6gico que se o aliliunto foi tntada. aqui da 
tribuna, e porque há alguém lnterasado no seu .:1~
mento. E ~orno eu tenho a certeza de que nesta CUa,ICJa 
de q,ue Partido for, nenhum Senador já faltou com o de
ver de rcoonhecer aquilo que 6 verdade e. sobretudo 
aquilo que possa alcançar ou a injllria ou a honra de 
quem quer que: sccla. esse 11 o principal motivo de eu ler 
dado acolhida para ler o documento que se segue: 

Um discuno do Senador Álvaro Diu, hi alau
mu semanas, me fez chepr depoil a esta tribuna 
com IUi re&pnstas que S. Ex• pedia ao Governo. Ne
nhuma d(ivida atou qua11to l responsabilidade do 
Banco Nacional de Cridit:o Cooperativo no finan
ciamenw do Projeto Barro Preto, no interior baia-

n".o financiamento foi feito a um condomlnio for
mada por cidadãos devidamente _habilit~dol, ~om 
experiência no sctor, como podena ter 11do fe1to a 
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outros cidadios, dade que atendes!iem iaualmente 
à5 exiai:nciasleaais e regulamentares. Foi uma ope
raçi.t.) nonnal. regular, aberta a quem se habilitaue 
com m.-unos próprios e capacidade de c:ridito. 

O;:orreu, contudo. que inj6rias em forma de noti
cia impre55a foram atiradas, e ianora-se com que in
tere5R, oontra cidadãos que contrataram,lqalrnen
te, com o BNCC o financiamento para o Projeto 
Bano Preto. E inclusive porque esa cidadios ao
zam do melhar conceito. muitos com serviços rele
vante5 prestados ao Pais, ellranha-me que as acu
saç3eli verbai1 dirijam« especificamente contra 
cada um deles. 

E aqui dew fazer justiça ao Senador Álvaro Dias 
que, mesmo tendo às mio& informacaes or~eiaia, 
mas cnsejadoru de interpretacaa errôneu, como 
as que estio sendo feitu atravk de alauns jornais 
em Salvador,limilou-se l anAlise que a sua 6tica de 
OJ'OSicionista coerente. 1he determinou que fizeue. 
Expôs suas dúvidas quanto a fatos e formulou Inda
gações. não questionando a honra pessoal de nin
gu~m. 

Mas, Senhor Presidente, a honra dos KUsados 
por nós conhecidoa, foi alcançada nessa confusilo 
que, austcntando-te em mal entendidos c detur
pações posseiras dos fatos, alimenta as dúvidas e os 
noticiiriDli cscandaloSOI acen::a do Projeto Barro 
Preto. 

Por isao ~ de aosso dever ouvir também os envol
vidos. porque- como ensinava o Marque& de Pom
bal- ""&e a natureza deu aos homens dois ouvidos. 
que seja um para ouvir o acuaador e o outro para 
ouvir o ausente". At~aqui !i6 temo• auistido na im
prcnla u acusacões, me1mo porque os atinaidos 
não se sentindo, a~ entio alcancados não haviam se 
manifestado. Como os aconlecimento• rim-se des
d!Jbr&ndo para o terreno lamentável da calllnia e da 
injüria, as reaçõa; justas logo começaram a despon
lar. 

Destaco. dentre astantaa. uma 16, que rcs:ume a 
reopolla de lodoa os alin&idos- do Dr. Jo~ Dion 
de Melo Teles, enviada, na forma da lei, aos direitol 
do5 jornaill A. T ... e Cornlo lia ...... cujo teor 
pas., a ler para que conste dos nou01 Anais: 

'"Não posso deixar sem esdarecimento as inCor
maçcla veiculadal no dia 21-11-83, a mCII respeito. 
pelo conceituado c-• ........ sob 01 Ululas 
"Eadndalo Barro Preto: Banco Central pune 01 ra
ponsiveis" (manche"' da primeira pqina) o "Barro 
Preto: BC pune 01 Condõminos" (manchete da ter
ceira plaina). 

Nilo podemos, V. S• e eu, impedir que a opiDilo 
p6blil:a Rema da pr6priu l"ontes, eventualmente 
citadas, as informacões tidedisnu, a bem da verda-
de e da justiça. · 

Aslim, invoco o meu direito de resposta para que 
sejam publicadoa. na• meiiiiBI pla:inas e com 01 

mesmos destaques, os esclared.mentos que •auem: 
I. O Condomlnio Barro Preto 6 reaultado da 

aiSOciacão de alaumu invatidorea em qropec:ulria 
que. ~Ereditando nu posaibilidades do noroeste da 
Bahia, acorreram com rec:un01 própios e capacida
de de endividamento ao chamamento do Governo 
para o crescimento da produclo qrfcola do Pais. 
Os rcc:ui'IOI próprios e a experilnc:ia de c:ada um se 
acresc:entaram ao cr6dito orH:ial oferecido aberta
mente a quem o quisesse. desde que em condiçCSes, 
porém. de atender h exiJ;ências do Manual de Cri
dito Rural do Banco Central do Bruil. 

2. Os ratoa veiculados pelo CMnlo .. Baldo, na 
verdade, são na mesmo• con1tantes de um pedido de 
informac:in do Banco Central através do BSCC. 
nos termos do Documento n• O.S, em ane~o. Sobre o 
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assunto pn~~tei u iaformaçlies do Documento n' 06, 
em anexo. 

Ao tranocriçilea do,... documentos pelo c.mlo 
.. •hlaü.o impracindlveil ao uerdcio do meu di
nito de rapOila. 

3. Especiramente, quanto a mim o jornal vei
culou o •suint.e: 

"Joof DIDB .. Mola T .. " (Prooidente do SER
PRO). 

"'Beneficiou-IC com o financiamento. perde aces
soa c:rálito do qualquer moda6dadc, tem de esclare
cer como paaou as terra que comprou no Projeto 
Barro Preto. Albn disso, apurou-se contra ele o se
printe: 

1) que 01 recursos liberados não foram aplica
doi ROl fins previstos consoante raultados de fiKB· 

limçio cfotiwdu pelo apnte financeiro cm ZO..I2-
82 O 9 I 11-3-83. 

•1 desvio do .. rbas para finaUdada alheias ao 
projeto, tais como: 

- dootinaçlo do CrS 9.983.500.00 a Rcoato 
Shcn, atravá de ordem de paaamcnto; 

- pqamCIIto de diVida da EMPROL, junto ao 
Cn>direal, pelo valor do CrS 26.864.000,00: 

- -mCIIto a Jos6 Prado Fomira o Jos6 Antcl
nio Durloo, no valor do CrS 6.000.000.00 o CrS 
1.000.000.00, -tivamonte; 

-liquidaçlo de Utulo do Celoo Albano Coota, 
pelo valor deCrS2.176.666,66,junto ao Sulbruilei
ro; 

-liquido;io do titulo do Aronoo Villola BonDiio 
pelo valor de CrS 6.336A63.00. junto l Valblis Fi
nanceira: 

- favorec:imcnto l Empresa floriana Aaroreflo
rootadora LtdL da qual 6 cotista Joio do Oliveira 
Filueiredo, mediante deodnaçlo d8l lmportlncias 
do CrS 10.034.834,82, CrS 10.000.000.00 o CrS 
20.000.000.00, entre outras; 

- deotinação do Cri 2.484.585,14 o Cri 
1.250.000.00 a Joio do Oliveira Filuein>do; 

- datinaçio I. Floriana. ainda da• •auintcs im
portlnciu, debitada na conta da EMPROL oo 
BCC: 

- ohoquo n• 563.524, no valor de Cri 
IO.OOO.ODO,OO: 

- ohoquo n• 563.537, no valor do Cri 
20.000.000.00: 

- pqamento do Cri 1.250.000.00 realizado 
atrav6s do cboquo n• 547.750 compensado pelo Sa
fra, com endoow do V. S•; 

-destinação do CrS 9.983.500,00 a Renato 
Shen., atravb de ordem de pqamenlo; 

- pqamonto do divida da EMPROL junto ao 
Cmlireal, pelo valor de Cri 26.864.000,00; 

- pasamonto a Jos6 Prado Forroin e Jos6 Antô
nio Durile>, no valor do Cri 6.000.000,00 e CrS 
1.000.000.00, reopoctivamonto; 

-liquidaçio de Utulo do Celso Albaoo Co•a. 
pelo valor de CrS 2.176.666,66 juoto ao Sulbrasilei
ro: 

-liquidaçlo do titulo de Afon., Villola Moo, 
dUo, pelo valor de CrS 6.336.463,00, junto l Valbril 
Fiaanceira." 

Ao d•tacar o meu Dome. comO 11 vi loao Do ini
cio, o editor di realoo l minha condiçlo do Preoi
<lenle do SERPRO, 1 quol nio •tew om cauoa.., 
oenhum iootonte, uma .. que a mloha lo""'açio 
ool'lojoto Bano Preto 6 docomlllle, oim, da miobo 
atividacle oomo qropec:uarllta a inw.tidor. 11111 

qualquer vioculi!Çio oom a npreaa quo pnaldo, 
ouja atividado 6 bom diferente do qropcculrla, o 
quo aio admite que ilaçõoo mald0101 ~am poolf
Wiil I partir do mioha funçio DO Clo-DO.Fedoral 
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-Q-oaolt•''Bmolle--fto.mo_ .. 
O financiamento, nos termal do PROVAR

ZEAS. foi contratado individualmente pelos condô
minosjunto ao BNCC- Banco Nacional de Cridi
to Cooperativo. depois do Projeto ter sido aprovad.o 
pelo Ministh"io da Agricultura. atabdec:cndo-se, 
entlo, atravb da Ctdula Rural HipotecAria e Pig
noratlc:ia, que todos os paaamentos alusivos l ope
ração seriam feitos, como de fato o foram, direta
mente pelo Banco financiador aos empreiteiros ou 
prestlldorc& de serviços. 

Todas as despeSII!I, portanto, foram papa pelo 
Banco rmanciador la empreiteiras contratadas para 
a e•ocuçio dos ..,.içoo do implantaçllo do Projeto. 
O Condomrnio Barro Preto ou qualquer Condomf
nio, ao contrArio do que 11 pode fazer crer, jamais 
realizou direlamCIIte qualquer papmento l conta 
dos dinheiros do financiamento. 

Portanto, nio é verdade que eu tenba me benefi
ciado indevidamente com o financiamento. 

-Qalltllao 1tem ,._- .. lridko .. ............... 
Nio i verdade que o meu crklilo, em qualquer 

modalidade, tanha sido aoquer ouopenoo em qual
quer estabelecimento de crbdito, oru:ial ou particu
lar, do Pais. 

Se V. St p011ui aJauma prova de que asa impu
taçio seja procedente far-mw favor em publicA-la. 

-Q•oto .. - ..... _ .. --.... .... 
............... _ .. PMJtto ........ " 

A compra da minbo fraçlo do terrao foi realizada 
com rccunoa pr6prioa. confonne uc:ritura p6blica 
de compra e venda com quitaçio total, pallllda no 
Cartório do 2• Ofloio do Notu do BruOia-DF, em 
7-5-82, Uvro 673, fto. 086, 087 o 088 e rqistrada no 
Cartório de Reaistro de Imóveis e Hipotec:as da Co
marca do Santa Rita de Cúaia, Bahia. A nferida 
aquisiçio integra a minha declaraçio do Imposto de 
Rcada no que se retere la variaçaes patrimoniais. 

-Qa-ao._ ''Oo-nool .. rwlooolofo. 

n•opllcadoo -~~~~----
.. _...., oletiYMM .... -'" --
28-12-12 • OJ • 11+413", 

Conforme me foi informado, 01 rec:ur101 libera- · 
dos foram aplicados DOI rms previ1t01: vide cor.rn· 
pondl;ncias do Condomlnio (Does. 03 e 04). 

-Q-oo ._ "O...Iade ...._,.,.ullaa-
1 ..... allelu u ,.._,,., ....,_- ,,.,. ü 
.... lcat:io _.,._.., dtada: 

Como j6 foi aoclarecido, nenhum d01 Condómi
nos teve aca1o 101 recunos creditados ao Projeto 
Barro Pelo pelo Banco rmanciador. Nos tenno& da 
C6dula Rural HipotecAria e PiJnoraUcia, todos 01 

pasamenlos foram feitos pelo BNCC diretamente 
aos empreiteiro~ de aervi;o ou fornecedores. Os pa· 
aamenlOI acima relacionad01 correspondem, na 
verdade, a pqamento& feit01 pela cmpreiteira prin
cipal conlratada para a uec:uçlo dos serviços. Se V. 
St possui prova de que emiti 01 cheques para pap· 
mentos acima liltados. por favor, fa"' publici-la. 

O Projeto Barro Preto, não obstante, 6 um om
preCIIdimento que podorl beneficiar a Bahia, plan• 
jado que 0116 para uma produçio anual do 31.600 
IDneladu de arroz, aueaurando cm-01 dlretos 
para mais de 500 famdiaa e auto-mriCiencia quanto 
ao coroai t101te Eotado. 

Deploro que, tendo odorido, oa mdhor boa f6, a 
uma conYOCBÇio do Ooverno para •rvir, com 01 

meus RICUnOI e experiencia. a uma icl6ia da maior 
imponincia como a do PROVARZEAS. tmha aln
daquoocuparonOIIOtempo, de V. SOo o meu, paro 
que a verdade dcltronada. retome o ICU reino e para 
que a dilnidade do homens do bem ooja roo peitada." 
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O depoimento que acabo de ler, Senhor Presiden
te e Senhores Senadores, por si, fala mais alto. F. 
merece o n~sso credito e rc~~peito. 

Obripdo . 
Sr. Presidente. esse~ o assunto e como o nos!iO colega 

que deve ser o mais intere55ado. infelil:mente niio está 
pre,;ente, farei constar o dOCUII\L."Dto como pane dos 
Anais da Ca511.. 

O d~"Umc:nLo alá ati em tom de discurso, como se eu 
ativesse" realmente fazendo o meu depoimento. Não co
nhecia o assunto. O que realmente me motivou isto ~ 
deu-me qua5C que o dever de trazer ao conhecimento da 
Calill. 6 que ji tendo havido a diliCussilo e havendo real
mente todas aR explicações neceu.iriu, tenho a. impres
sio de que qora o a5sunto fica devidamente nclarecido. 

Este 6 o interesse que me trowr.e a esta lribuna. para 
que mail uma vez o Senado seja veiculo para que nin· 
gém falte em defesa quando estiver em joso injllria l 
sua dignidade ou l sua própria honra. 

Trata-se de um homem ilustre, prestando relevantes 
serviço& ao Pais, envolvido, parece-me., num equivoco. 
Esse foi o meu juJsamento. 

Õ Sr. Heloldlo-- Permite V.E•• um aparte? 

O SR. DINAIITE MARIZ - Pois nlo, ouço V.E••. 

O Sr. ftelofjllo N- - Eminente Sonedor, ou oio 
ouvi as 8C'UIIÇÕCS que foram feitas a Jos6 Dion de Melo 
Teles. E nl.o uli tambán: apew di110,sinto-me no de
\'Cr de prestar um depoimento, ainda que ligeiro. Co
nheço h6 muitoo anos o Sr. Jos6 Dion do Melo Tolos, que 
j.i ocupou in6meros caraos. importanta carsos na admi
nistraçio do Pala. E em todos eles se houve com os mais 
elevados paclraos do honra o dilnidado. Eote 6 o depoi
mento que desejo prestar neste insllnte, nl.o em homena· 
aem ao conhecimento que tenho, mas em homenqcm l 
verdade. 

O !Ir. Alo,.la a.-- PormiteV.E••umapartepara 
um acrt.::imo ao que acaba de dizer o nobre Senador 
Holvfdio Nu1101? 

O SR. IHNARTE MARIZ - Pois nio, nobre Sena
dor. 

O Sr. AloJ!Ia o.-- Conheço o Professor J~ 
Dion de Melo Tele5, que nii.o só f: um tic:nico da maia 
alta qualilicaQlo. mal\, mais do que um tó:nic:o, b um 
cientista, homem que honra este Pais pela 5ua cuhura, 
pela sua competCncia, e tenho lambi:m, conhecimento da 
maneira irreprec:nsi"-e.l como se conduziu em •~rao dos 
altos cara~• que tem exen:ido, inclusive os mais rec:entes, 
como Presidente do Conselho Nacional de Pesquisa e. 
agora no momento. coma Din:tor ou Pre&idente do 
SER PRO. Si~ ~onheço 05 fatos, mas cnnhcç.> a pessoa 
que está indiretamente envolvida Deles pela aposi.;io 
que: V.Ex• acaba de fazer, o ProfeSiiOrJosi: Dionde Melo 
Teles, de sorte que eu me ainto no dever indoclinivd de 
acrescentar, a bem da verdade e da justiça, estas minhas 
palavru ao depoimento mail alto que foi feito pelo 
nobre Senador Helvldio Nuna que tambba., como con· 
torninoo do ProfoSior Jos6 Dion de Melo Toloo, o con~ 
ce bá mai1 tempo do que cu. 

O SR. DINARTE MARIZ- Muito obripdo a V.E-. •.. 
O Sr. Joof Uso- Permite V.Eo• um aparte? 

O SR. DINAIITE MARIZ - PoiJ nlo. 

O Sr.Jaa6 U.- Senador Din- Mariz, OOIOúri& 
tamb6m de me aoliclarizar com u demonKraPI de r. 
oonhoeimento da probidodo, do Dr. Joo6 Dioa do Melo 
Tolos. Conheço o Profe~oor Jos6 Dion hli muitos anoa 
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Ele tem pratado relevantes IICI'Vil;os ao Brasil e foi um 
dos homens pllb&c:os que 11 mcJ5lrou mais afeito na 
anAiile dos problemas do Nordeste, no tempo em que 
ocupei a direçio da Superinllndincia do Desenvolvi~ 
mmto da Região Nordestina. Tenho absoluta certeza de 
que V.EJ.• esti prestando um relevante serviço ao ho
mem p6hlico da maior dignidade, e esta t mais uma ca .. 
racterlstic.a de V.EJ.•: TranqUilo. pacifico. mas profunda
mente amante da verdade. Traz V.Ex•com e&sasua bon
dade com essa sua simplicidade o tntemunhn que defen
de a honra de um homem que. realmente, só mereao elo
aios. Muito obripdo a V.Ex•. 

O SR. DINARTE MARIZ - Eu oou muito 1'810 aos 
depoimentOI que acabam de a dados, e que vio fazer 
parte intearante do meu discurso. prin~ipalmente pela 
autoridade do meu querido Llder nesta Ca1a. o nobre 
Senador Aloyaio Chaves, do Vicc-Lkler do Governo, 
nesla Casa, o nobre Senador Jos& Lina e do meu que
ridl•imo amiso e coJeaa Senador Helvldio Nuna. Eu 
nio poderia deRejar maior testemunho do que o que eu 
acabei de ouvir. 

Sr. Presidente. esse envolvimento CitA procurando al
aançar a pcuoa do Dr. Domins:os Oomes de Uma, do 
meu Estado. EIIC eu conheço suficientemente e pouo 
dar o meu depoimento pessoal: Foi um doi melhores rei
tora da Universidade do Rio Grande do Norte; homem 
probo, oorreto, honesto, eullo, tamblom r ... ndo parbO de 
umadirctoria do SERPRO. Entio. a respeito dele eu po
deria Falar oom mail conhecimento porque IOU amiJo 
pc110al e aonho;o, como muito bem ~alicntaram os meus 
ilustr10 oolepa, a r11ura do ilustre Dr. Jc* Dion Teles, 
como homan pllblico e como homem de soc::iedade. 

A vida p6b6ca tem desses perealc;os: em muitas oca· 
siões um homem como este que, naturalmente, talvez 
pela primeira vez na 1ua vida tenha elaborado mn proje
to económico que representa de!lenvolvimento c que de
veria merecer uma medalha. pela execuçio de um dos 
projetas mais interes5llntes para a economia daquela re
gião, por questões. talvez, de politicagem de campa
nArio, vem a ser alcançado na sua integridade e, sobretu
do, na sua honradez, depoi!i de prestar tantos e relevan
tes serviços ao Pafs. 

O Sr. Joof Lr.- PermibO V. Ex• um ap-? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O Sr. Joof Lllo- Queira V.E••. meu caro Senador 
Diaarte Mariz, permitir que eu junte tamb6m à suas pa
lavras o meu testemunho em Favor do Dr. Domiqos. 
Conheço a obra que ele realizou DO Rio Grande do Nor
te, de CJLtraordinária importância para a educaçio daju· 
vc:ntudc e dos mOÇOI da sua taTB. Ele merece, iaualmen
"'· o ~a~emunho da probidade que V .E•• eoll dando. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito 1ra1o a V.E••. 
Sr. Presidente, penso que prestei um serviço ao Sena

do, trazendo ao conhecimento do1 DOUOI p111111 um u
IUnto relevante. porque diz respeito a homens p6blic01 
que ae achavam 11m defesa, san um veiculo atravf:s do 
qual pudeuem trazer a sua cleFaa ou esçlarec:imento to
tal do equfvoco de que estavam sendo vftimu. 

Era o que eu tinha a dizer. Sr. Pruidente. Muito abri
pelo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Con..,. 
do a pal•vra A nobre Senadora lrll Ctlia. 

A SRA.IRIS C2UA (PDS- AC. Pronuncia o 11-

IUinbO dllcuroo.) - Sr. Presidente, Sn. Senadora: 
A Fundaçlo de AuiAtõncia ao Eotudante, lnolilulcla 

em abril deote ano, 6 um 61"1io intesrador dalalivldadeo 
de apoio a eua classe. com a finalidade precfpua de UM

aurar iastrumentOI e condioaea de uaistlncia educacio-

nal no~r. nfveis de formuçla pri-escolar e dos primeiro e 
qundo graus. Para dinamizar aa atividades de apoio ao 
aluno carente, a FAE rellne. em um s6 6ralo, as atri
bui~r-&s anteriormenle desenvolvidas pela Fundaçlo Na
cional de Material Escolar e pelo Instituiu Nacional de 
A!l!iisténcia ao Educando que. integrados, originaram a 
alUai inslituiçào. 

O univeno a que se dedica a FAE enaloba vinte e cin
co milhõe5 de estudantea, ahranaendo áreas que vlo da 
alimentação escolar ao material didAtico, bolsas de eslu· 
do e de lrabalho, re~~idion..:ias estudantil e um programa 
de manutenção, em estudo, para auxiliar o5 aluno5 com 
nlvel absoluto de carincia. necc!llitado• de recunos com· 
plementarcs para ve1tuirio e transpone. 

A Presidbcia da F.'\1-: ~ exercida, atualmente, pelo 
Profe!ISOr Rubens Jose de Castro Albuquerque, que vem 
emprestando o maior dinami5mo ê instituiçi.o, 
conformando-a ll!l direlrize.'i claramente definida!i no 
atendimento am 5CUR objetivu!l, bem como às priorida· 
de'S previstas no III Planu Setorial de F.ducaçlo, alf:m de 
colaborar, significativamente, !:Om os e5forços do Go
verno para a redução dos desníveis sociais. na conformi
dade do III Plano Nacional de Delenvolvimento. 

A Pre1idCncia da FAE conta, para o melhor equacio
namento e execuçio do seu programa. com a indispensA
vel colaboraçio do Professor Joii.o Bosco Renn6 Salo
mon, l>iretor T6c:nico Cientifico da Fundac;io, uma da1 
figuras mai!i not6veis, pela 1ua capacidade inteleçt.ual e 
pelo seu dinamismo, de toda a equipe que presta serviço• 
a essa instituiçlo. 

f"ormado em Medicina pela Univenidade de Ribeirio 
Preto, com cursos de pós-graduado no Hospital das 
Cllnicu da Universidade de Slo Paulo, na Sc:hool of 
Public Hcalte, na Universidade de Coh1mbia. pós
aranduando-se em Nutriçilo Humana. u ProfCM~or Joio 
Bolito Rennó SM.Iumon rea.li1ou euudos especiai1 Robre o 
"Emprego de Radiois6topos cm Proped~ulica Clfnica", 
nu L=niver!iidade de Sln Paulo. onde lamhém "-umpletou 
e!itudo5 de Seurolosiu. 

llt'pl"ioii de espL-cializar-se em Nutrição, no "Centro 
Améri~a e I'".Jr:J.nl1"- ISCAP. na Guatemala, em 1962, 
fez c:&tâgio de ~liiUdos Avançados na Universidade de 
Columbia. em ~uva York. concluindo. em I'J7J, C5tudoli 
avançado:~ subre Epidemiologia na mesma L:nivenida
de, para, posteriormente. t!ipec:iali7.ar-se em Planejamen
to e .o\nliação de Programas de 1'-iutriçl.o pela Univeni
dade de Bra1ma. 

Reuli1.ando pc5quisas sobre prohlemu perinatais, fe.r: 
um curso de "Nutrido Maternal ao longo da s:e~tio'", 
em Pari1, em 1970: de 1'-iutriçD.o, <.·rescimento e Desc:n
volvimento na Suécia, em 1965; de :... utriçio Humana em 
Porto Rico. em 1969: de Epidemiolosia dos Problemas 
"'utricionais. na Universidade do Chile, em 1979, altm 
de inllmern!i outros cunos realizados em vArias capitais 
bruileiras sobre a temâtica nutricional. que lhe valeu a 
claboraçio de mais de vinte trabalhos cientlliCWi, di\·ul
gadol no Brasil e no e11.terior. 

O Profd!iSOr Joio Bosro Rennó Salomon oc:upou des
tacadas Funç3a na Organi:r.açlo Mundial de Sadde, Foi 
Diretor Adjunto da Universidade de Crescimento e De
senvolvimento d('l Instituto de '1'-iutrición de Centro 
Ami:rica, de 19M a 1969 e, atualmente, al&n de proFes
sor da Faculdade de CiCncias da Sallde da Universidade 
de Bralllia, i: diretor técnico da FAE e Presidente de seu 
Comile T&:nico Cicnlili'-'0. 

Ao longo da sua vida e da 1ua carreira proli1sional, 
tem o ProfC5Sor Joio BoS(."O realizado trabalhos c panici
pado de campanhas e atividades das mais nobra e rele
vantes para a Naçio, na área da Sallde, da Nutriçlo e 
Alimentaçio. 

Tais os motivos pelos quais, nate instante, pnstamos 
ao eminente professor a homenasem da noiSa admi· 
raçio, que encerra. estamos cenos, tambim aaratidio 
de milhares de estudanta, nio apenas 01 que lhe ouvi
ram u aulas e 01 con~elhos mqi1trais, mu 01 que • tem 
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benelic.iado do auxilio e da aui1tCncia da Fundaçilo de 
Assist.Cncia ao Estudante, instiluic;ilo que deve ao Profes
sor Joiio Bosoo Rennó Salomon o melhor da sua dedi
caçilo e da eficãcia do seu trabalhu. 

Se esta t, sobretud,,, um fórum politico e uma casale
gislaliva, cumpre-lhe sen.-ir de caixa de ressonãncia As as
pira~,~ populares, faando ju!ltiça a quanl.oli dediquem 
sua vida l "-onstruçio do nosso futuro, como fazem 01 

educadnrcs brasileiros. que podem ter como paradigma 
o Prof. Joii.o HoRoo Rennõ Salomon, cuja atuaçilo em fa
vor d11 nn11so ntudante merece a gratidln nacional. 

Eru o que tínhamos a di1cr, Sr. PI"C5idenle. C Muito 
Bem~ Palma!l.) 

O SR. PRESJDE:Io'TE (llenrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LO:WA!IITO JCNIOR (PDS- BA. Pronuncia 
o !iCguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

21 ano• de funcionamento e de bons serviços presta
dos .à coletividades, completou, a 26 de setembro. a ca
BAL- C.omJ111nhia. Bras.ileira de Alimentos. 

Criada em 1962. OJm a finalidade de panicipar dos 
planos e programo de abastecimento elaborado1 e ativa
dOI pelo Poder Público, na lirca de comercializaçio de 
gi:neros alimenticio11 c outros essenciai5- dando priori
dade de atendimento em lusares menos servidos pela• 
empresas privada• - i: ainda alribuic;lo da COBAL 
comprar. transponar, vender, importar e exportar aõne-
ros alimentidos e implementas neccuAri01 As atividades 
agropccuãrias, As indtistrias de alimentoa e b cooperati· 
vas de pesca. com vistas a asseaurar a normalidade do 
abu1tecimento em todo o Pafs. 

Encampando. '-'111 1967, a rede varejista do antigo 
SAPS - Serviço Social de AlimentaçiiJ da PrcvidCncia 
Sl"'Cial -a COBAL deu inlcin à implantaçio de uma e!i
trutura de atendimento diretu às populações. 

F.m etapa seguinte, fiel a seus objetivos e na mama li
nha de evaluçio sq,uida de!ide O principio de 5CU Funcio
namenlt1, a C08AI.. em ICJ72, 1e tornou a gestora do 
Sistema Nll!:ional de Centrais de Abastecimento. tendo 
ayura partitipaçlo acion6.ria majoritêria do capital de 18 
das 21 CEASAS estaduais. 

Aperfeiçoando. sempn:-. seus métodos de lrahalho, no 
rumo que renete seus fins e CJLpandindo suas realizações, 
a COSA L alcançou J1resença ampla de Nane a Sul do 
Bra5il, seja prestando serviça5 a pcquenUJ nllcleos de po
pulação locali~:adO& na imensa rede hfdrica da Amazõ.. 
nia: seja atendendo a comunidades ICI"taneja~; a prim
peiros qlomerados em sitios inóspitos~ a operArias isola
do!i em grandes canteiro& de obra~; a pac:adores ilhado• 
nas sua1 colõnias e a favelad01 de todos os arande5 cen
lros urbanos do Pais. Os brasileiro!i maia humilde:& silo os 
maiores beneficiârios dC55C imenso trabalho. 

A <."'BAL participa ta.mMm ativamente. em conrinio 
com os Minist6rio5 da Educaçilo e da Sallde, do prosra
ma que a1segura a merenda escolar a centenas de milha· 
res de crianças que freqUentam as eKOias de primeiro 
1rau no Paf1 inteiro. 

A. Jlede. .SO..r t1e A.lluttcialeatD - no momento com 
mais de seis mil varejistas filiados- foi criada em 1975, 
por iniciativa da COSA L. para melhorar u condições de 
aba5ta:imento, entilu muito prec:Arias, a vastos segmen
toli urbanos das populações de baixa renda, nas diferen
tes regiões brasileiras. A Rede vi1ava, sobretudo, elimi· 
nar as di~r.paridadC!I de preços dos gCneros euenciais en .. 
tre us Arcas centrais da5 cidades e sua periferia, o que 
veio a conquir da melhor maneira. 

Para aarantir o suprimento dos filiados A Rede SO
MAR, a <."OBAL. manttm uma central de Servic;os -
que ase c:omo ataca.dista. prantindo economias de UCI.• 

la na "'Ompra c distribuiçio de produtoa, viabilizando 
sua comeh:ializaçlo a preços acessíveis A massa con•u
midora. 

Sr. Presidente, os mercados volanta da COBAL jA 
constituem, para tod01 nós. um upetáculo comum, nos 
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dilt=rcnte:. lu1ai'C!I onde aparec:cm. HA mcrçados instala
dos em cmbarcac;ac:s, nas grandL~ bacias Ruviais do Pais. 
atendendo às populaliÕL"S ribeirinh;u, outrora dc:pendc=n
tes dos acanhados armaw:ns locais. Hã outros, em va
gões (erroviârios, SCF\'indo 808 que habitam I. marpm 
das linha~~o. no interior do Pais. E exi!lltem, nnalmenu:, os 
que munludos em enLlrmc:s carretaH, nta(ilo)nam em dife
rentes pontos das 1randcs cidades. ofera."Cndo uma alter
nativa de preliu e de qualidade nos muitos produlOs que 
aph:$enta ii aquisição do pLablico consumidor. Aqui me&· 
m'1 cm Brasília podemos ver uma delas, no pâtio da Ro· 
dc.wiú.ria do Plano Piloto. 

Uma da1 caraclerfsticas do ~lado brasileiro, nos lllti· 
mo:; anos, ~ a multiplic:açilo de órsiios auxiliares: o crcs
r..imento incessante daa estruturas. Em muitos casos. essa 
pmlifcraçiu de .,Cncias nio se justifica, pois, onerando 
o erârio r..-om pe5adas folha5 de pCMoal, as finalidade~ 
alcpdas para o serviço implantado deixam de &er atinai· 
das. Há. porlanto, motivo de jCibilo, Sr. Presidente, ao 
rqifltrar um aniversArio como ate, da COBAL, pela 
opcmunidadc que fato cniCja de focalizar a açio positiva 
de um órsilo jâ definitivamente inclurdo no rol das estru· 
tura5 de serviços bc:m idcntincados pelo pCiblico, face ao 
grunde c meritório trabalho que dc5Cmpanha junto a ele. 

Concluindo este registro, felicito a COBAL na pes50a 
de seu Diretor-Presidente Aloisio Garcia (Ex
\.':OOrdenador Geral dos Prosramas Espcçiais do Minis
tirio da Agricultura; e~r.-SecretArio Executivo do f-'undo 
Federal Agropccu6.rio e Ex-coordenador Geral do PRO
VÁRZEAS e PROFIRl. a cuja compethcia e devoçilo l 
coisa pCiblica mui~ deve a atual 1ituac;io do Orgilo. 
li m:1. ~a adminiRtracilu leva &!i organizaçôa invariavel· 
mente ao Cxito. F. considero um dever nosso fazer justiça, 
nata Cusa ao5 bons administradores. 

Era o que cu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bc:m! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillol - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lourh.·al Bapti5ta. · 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o seguinte disr..-urw.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

A rc:uniilo do Parlamento Latin""amerieano na his
tória c encantadora cidade de Quito (Equador) nos dias 
lb, 17 e IK de novembro do corrente, foi um aconteci· 
menlo digno dcslc:ssucintos comentários, a fim de que 01 

Anais do Senado Federal Rja resistrada a participaçio 
do Brllliil atravi:s de uma reduzida Delc:gaçio, da qual fiz 
parte. constituída pelos Deputados Jollf: Carlos Teixeira. 
- que a praidiu -Celso Peçanha e Oonzaga Vasconce-
los. 

Convocado pura inlCJirar a Delegaçio Brasileira A As
sembl~ia Geral das Nações Unidas, o eminente Senador 
Nelson Carneiro, atual Presidente do Parlamento 
Latino-americano, dirigiu aos panicipantes do magno 
conclave, uma mensagem especial que foi lida pelo fle. 
pulado José Carlos Tebr.eira, na qual reafirmou a 1u• fi: 
na vitalidade das in1tituiç&s democriticu. bem c:omo a 
sua inaballvel confiança no uforço coletivo peJa defini
tiva institucionali.r:açio do Parlamento Latino· 
americano. 

i: com juatificada ~atisraçlo que destaco a valiosa as
sistincia prestada l n01111 Delc:gaçio pelo Embaixador 
do Bra11il no Equador, Ouy Brandllo, e pelo gerente do 
Banco Brasil, em Quito, Joio Lanea Simõe5. 
Conv~m c:sclarc:c."CC' que 01 trabalhos da Reunilo de 

Quito compreenderam a anAlise, amploa debata e deli
bcruçõcs a respeito dos sesuinlel temas fundamentais no 
imbito das respa:tivas Comiuõea. a Paz Mundial e o 
Desarmamento, e a Centro-Ammca, o Caribe e o lnter· 
vencionismo. 

A fim de que se poli& avaliar o significado e o alcance 
doi trabalhos levados a efeito, solicito a iacorporaçlo ao 
luto delta breve comunicaçlo da MCJli88CID do Sena-
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dor l'trielson Carneiro, já mencionada, e o resumo da Ata 
relativa às deliberações da Comissao denominada 
''Centro-,\m6ril:a, o Caribc: c o Intervencionismo" atra
vCs da qual fonnulei uma proposta de: profundo pe1Br 
pelo fale~imento do SeniJdor Nilo Coelho que. submL"Ii
da ao Plenário acral, foi aprO\"ada por unanimidade. 

Na \"erdade, à medida cm que os anos vila passando, 
os p.oriodi.:o111 encontros dos parlamentares Latino
americanos vlo crescc:ndo de si&nificado c impon;-cia, 
em virtude das tensões psico-sociais pelas oscilaçi)CI da 
conjuntura polltir.."U-CCOnõmica c social cm cada um dos 
pai5e5 do c:ontinente, evidenciando um panorama de cri
ses agudas que, cm algumas regiÕes- como, por e~r.em
plo, na Ami:rica Central - jA ullr11passaram u dimen
sões dos impasses e conOitos tradicionais. no roteiro da 
erupção da calamidade málr.ima que se poderia conceber 
cm qualquer 1ituaçilo, - ou seja, o de581tn: du guerras 
ci\"is fralricidas que dc:atroem o patrimõnio maior de 
qualquer nação, vidas preciosas e bens irrecuperAveis. 

Foi, por conseguinte. num clima de araves preocu· 
paç(k:s pelos resultados imprevislvei5 da:orrentes du 
suerras civi5, da RCC~sio, da innaçio, do daemprcso e 
das sombrias perspectivas verirlcadas em muitos palses 
do continente, que se encerrou, no dia 18 de novembro 
passado, a reunilo do Parlamento Latino-americano, 
cfetuada, todavia, com o mesmo brilhantismo dos ante
rium enccmtros dos parlamentares Latino-americanos. 

Finalmente, Sr. Prc:iidc:nte, acredito que a srande h o· 
menagem tributada ao Presidente do Senado Federal, o 
insiJnc Senador Nilo Coelho, constituiu, uma aincc:ra 
manifestação do profundo respeito, da confiança e da 
admiracilo dos parlamentares Latino-americanos pelo 
Congrea.so Nacional brasileiro, cujo daempenho e co
nhec::ido, aplaudido c acompanhado, cm tudo o Conti· 
ncnte, \.':C'Im o maior intc:rCIIIe cm virtude da ineP,vel pro
jcçilo internacional do Brasil no cen.irio mundial. 
Eru esta a comunicação que desejava fiUCr a propósito 
da Reuniilo do Parlamento Latino-americano. a que 
a,mrurcci, como Delegado, representando o Senado Fe
deral. (Muito bem! Palmas.) 

DOCL'MElYTO A QUf: SE RF.Ff."RE O SR. 
LOL"R/V.4L BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

M~NSAGHI DO SENADOR NELSOI" CARNEI
RO, 

PR~SIDEI"U DO PARLAMENTO LATISO
AM~RICAI"O, 

LIDA PELO DEPI.:TAOO JOSE CARLOS TEIXEI
RA 

Senhorc:5 Membros do Parlamento Latino-americano 
SaCido com viva emoção aoa ilustres intearantes do 

Parlamento Latino-americano, reunidos nC51a histórica 
e ac:olhedora cidade de Quito, Faço-o em hora suma
mente arata para a vida democrAtica do continente. 
quando eleições livrc:s e dirc:tas devolvem l nobre: naçlo 
araentina o direito de se diriair atravá de seus lqitimoa 
repi'Cientantcs, dos Podera Lq:itlativo e Exeeutivo. 

Tenho inahaiAvel e5perança, fundada na vocaçio cfvi
ca do111 dcmai1 poYOI do continente, ainda afoaadoa nu 
trevas do autoritarismo, de muito em breve reencontra
rem o caminho da lqalidade anteA palmilhado, e u vo
zes de seus parlamentares se juntarem ls de todos nós, 
num esforço colcti\"o pela institucionalizaçi.o do Parla· 
menta Latino-americano, ao ensejo do viaesimo aniver· 
drio da memorável reuniio preparatória de Lima. E 
cua confiança ainda mais se estratinca quando'transcor
re, mm a reunilo da Comisslo Politica de noua entida
de, mais um episõdio das comemoraçli• do bicentenArio 
do Libertador Simon Bolivar, e cujo encerramento espe
ramos realizar solenemente em Santiaso do Chile, no 
próximo dia 9 de dezembro, data da1loriosa batalha de 
Ayacucho. • 

Convocado para intearar a delqaçlo braailc:iral Ass
ICIIIbleia Geral das Naçiles Unidu, aceitei a indicaçlo 
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como um testemunho de apreço ao Parlamento que te
nho a honra de pm;idir,justo quando naquele imporlan
te foro universlll se discutem problemas da maior relc
\ãnda, envolvendo naçclc:5 e povos latino ... mcricanos. 

A luta pela pa.~: cm qualquer pane do mundo, c espe
cialmc:nte L"'D DUISB região, I tOdOS DÓI deve eonsrepr, 
indissoluvelmente, afa1tando innuincias tumultulllrias e 
inde5Cjadas. 

A mensa1em endereçada por esta Presidl:ncia aos emi
nente5 parlamcntare1 reunidos na encantadora capital 
equatoriana i de R; na vitalidade daa institui;cles dcmo
crálicus, c de sua inaltcri'a\'el certeza de que, afastando as 
aluais difi\.':uldadr.."'i politicas, econõmicas, financeira5 e 
auciai5., por todos os latino-americanos enfrentadas nesta 
dillcil encruzilhada de nouo proai"CCSS, breve surairA a 
luz capB7. de espancar 111 trevas do presente e virA ilumi· 
nar os roteiros do futuro. 

PARLUIENTO LATINO-AMERICANO 
Comision Politica 

C:OMISION D~ C~NTROAMERICA, EL CARIBE Y 
EL INT~RV~NCIOSISMO 

Rnumen dei acta de la saion dei dia 
Miercoles 16 de noviembre de 1983 
SESIO~ DE CONSTITUCIO~ 

En ciaudad de San Franci!iCO de Quito, a las diesciciete y 
treinta horu 1e reunicroa en la Sala de Sesiones de la 
Subc:omisión loa squinta ParlamcntariOA intcritos: 

D ........ -Po11 

Senador Jose Carlos TeW:ira - Braail. 
Senador Tito Rueda - Colombia. 
Diputado Luis de Leon Arias - Panama. 
Senador Alfonso Zeabe - Mexico. 
Dirutado Anhrio:d Diaz Est.reDa- Republica Domi· 

nacana. 
Diputado Jo&e Abelino Marqucz - Colombia, 
Diputado Onofre Bikker - AntiUas Neerlandesas. 
Diputado Antonio Croes - AntDlas Neerlandew. 
Seiior Mauricio Dia7. Davila - Nicarqua. 
Scnora Anseia Rosu Accvedo- Nicaraaua. 
Senador Hcxlor Borda l.eaiio - Bolivia. 
Senador Humbeno Pc:laez - Colombia. 
Senador Lourival Baptista - Brasil. 
Diputado Carlos Montaya - Honduras. 
Senador Humberto Ce:lli - Venezuela. 
Diputado Edgar Garrido - Equador. 
Diputado Jorge Chinbop - Equador. 

Los Parlamentarios como primer punto: decidieron, 
en consenso general. designs.r a 101 disnatarioa de la Sub
comisión, habiendo sido designados, por unanimidad 
Presidente: Senador Jose Carlos Teb:cira: Vice
Prnidcnte: Senador Tito Rueda: y, Relator el Diputado 
Edp.r Garrido. 

A continuación, elsedor Praidente concedió el uso de 
la palabra ai dclqado de Nic:araaua acftor Mauricio 
Dlat Dhila (delep<i6n que o61o panic:ipa con ooz), 
quito propu10 que se lea. el documento dei Consejo de 
Estado de la Repdblic:a de Nic:arqua, que YCIIOIOb"' el 
problema Centroamcricano. La moción fue apoyada por 
el delegado de Bolivia y por el oeilor Pmiclanta. Lueso oe 
aprobó por unanimidad que se la lea. Pera anta de au 
lect.ura, el Senador Lourival Baptista, propuso que la 
Subc:omisión apruebe un Acuerdo de Condolencia por el 
fallecimicnto dei Senador Nilo Coelho, qui6n era Prai· 
dente dei Parlamento Brasilei\o. La propunta fue acep
tada por unanimidad. El delq;ado de Honduras, Diputa· 
do CariOi Montaya solicitó el uso de la palabra y mani
r .. t6 que el documento presentado por la deiCJaci6n de 
la Rep6blica de Nicarasua, sea c:onaiderado como docu
mento de car6cter informativo, que airva para ilustrar lu 
pró:.:imas deliberaciones 10bre el tema. La propueata fue 
aprobada. A conlinuaci6n volvió a 10licitar el u10 dela 
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palabra cl ~~eilnr dele1adu de la RepühliCII de Honduras)' 
manifató el problema de Nicaragua y el de Grenada, de
ben 1er trutadoli !iCp.~rudamente, porque corresponde cl 
prim~u un tema mãs s:cneral. en tanto que el segundo es 
mãs e~pecifico. El delegado de VcnL'7.uela, l>iputado 
Humberto Celli. tn !lu inlervcnción propuso que la sub
a,mi!Joión se pmnuncie sobre la renuncia dei sei\1.1r Ale
jundro Orfiltt, Secretario General de la OF.A. El Senador 
Hectur Borda l.eaiiu, rerrcsentante de la Repliblica de 
Boli\·i:• en camhil', 10stuvo que seria mejor que la renun
cia 'liC3 oon!liderada por una c::umisiún que deherfa for
mur!le dentro de los Parlamentarios 'lUC se ent:uentrun 
~si,,nando en ln sub •• :umisi,1n. Finalmente elsei\or Prfti· 
denle, .kJstuvo que a en el Plenario de la!i Subcomisiones 
donde deberia !iCI" anali1.ada la renuncia dei Secretario de 
I;.~ Ot:A. l.a tesi:~~Jue a"'Cptada. Sepuidamente el delegado 
de Ven~.tuelõl Senador Humbeno Celli, solictó el um de 
la pahahra y le)·ó un pro)·ecto de resoluciün dei Parla· 
mento latinoameri~ano, sobre el a!iunto OE.'\, lueso el 
se~or Diputadn Andres To"nsend aclaró que el docu
mento en mención rue presentado pu la Suhcomi5ión de 
r>emncracia y De!.arrollo. lndi~ó ademâ!i que el projecto 
de rc:soluci,\n se debatirá en el Plenarin. Posteriormente, 
el seilur Pn."'idente puso en considL-ración de los 
miembros de la 5ubcomi1ión. el tema de Grcnada que 
habia sido nuevamc:nLe propuato por la delesaci6n de la 
Rc:pühlica de Honduru. Entonce~ el Senador Hector 
Borda ledo de la República de Bolívia expresó que 
seria conveniente esperar cl arribo de la delep.Lión Cu· 
bana. para ernpctar a tratar de e5e tema, ya que lo invo
lucru dircctamenle. 1:.1 Diputlldo Celli de Venezuela, en 
cambio exprcsó que sin perjuicio de la posterior panici· 
pación cubana, !lie empiece a debatir el tema. A continua· 
ción el K~or Pre!iidente pu110 en considerac:iõn de la 11111 

el documenlo presentado por el Consejo de Estado de la 
República de Ni~anagua a tra\"ês de SU!Ii delepdos, que 
rue leido inmedialamente. Seguidamente el Diputado 
Carlos Montoya de Honduras solicitó el uso de la pa· 
labra )' emitiá aJsunas opinionea sobre la situación Cen· 
troameri.:ana y concretamente sobre su pai1, estimando 
que eran net."'C!iarias para esclarecer el tema. la seilora 
Angelu Rosa Ac:ehedo, de la delegación de l'icarasua in· 
tervino para ralificar y ampliar lo!i conceptos emitidos en 
el d,lcumento que se dió lectura. F:l sd11r Prelidente, 
11en&Jo las die!il.·inueve hora!i, cuarenta )" cinco minut05 
c:lau5uru la sesión ~· con,·oca la ~esuiente para lu die-l 
horas dei dfa juC\-e~ diescisiete dei presente mes y allo. 

O SR. PRF.SJDENTt: (Henrique Santillo)- Nio hã 
mais oradores inw:ritos. 
~ada mai!i havendo a tratar, vou encerrar a presente 

seDào. desisnando prua a sessiio ordinãria de amanhA a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

A) Matena!l incluídas em Ordem do Dia para que o 
Plenário delibere se devem ter prossesuimento. 

PROJf.TO DI:: LEI DO SENADO N• 28, de 1970 
(De ttutoria do Senador Ruy Carneiro) 

CriO D Seniço !\ladoaaf O.r .. otórfo, O lfli .. lnl 
fi'O\'Idinclu. 

Andamento: 
6-8· 70 - Lido em Plen.irio e despac:hado ês Comi&· 

sôn de Conslituiçio e Justiça e de Segurança Nacional. 
25-4-7.1- Lidos em Plen.trio 01 Pareceres n's 34-CCJ 

e lS..CSN, 1olicilando o sobrestamento da mat6ria a rim 
de aguardar projeto do EK.ecutivo disciplinando o auun· 
tO. 

9-S· 79 - Aprovados cm Plenlirio 01 Parecera citados. 
a mattria teve seu estudo sobrestilldo. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) 

PROJHO D~ LF.I DO SF.!IIADO N• 46. de 1975 
(()e autoria do Senador .o\dalherto Sena) 

Prallle a- doo po..Jao pdbllcoo da Dllllrlto fo
denl, t dli outru '""ldêllcbaL 

An&Jamenlo: 
9-4-75 - Lido em Plen6.rio e de!ipachado às Comil

!iClc:s de Con5tlluiçilo e JuHtit;K, do Distrito F.:deral e de 
Economia: 

16-4-75-- .4.pn1vado na Comissin de Constituição e 
Just1ç:1 Pare..."C'r pelu constiluLionalidade e juridicidade: 

5-b-7S - Arrovado na ComiiiAo do Diatrito Federal 
Parecer rel11 snb~tamento do projeto, a fim de asuar· 
dar o CódiJo de Pustura!li do Distrito federal; 

6-fJ· 7S - lido!i em Pl"-nârio oH Pareceres n'l 1.34-(."'CJ 
e 135o-DF. 

19-6-7S- Aprovado em Plen.trio o Parecer n• I JS, de 
1975-DF. a mall'ria ficou sobrutada. 

3 

PROJHO DE I.EI DO SENADO N• 26. de 1979 
(l>c: autoria do Senador Orestei Qui:rcia) 

Acraconto ,...,,.,.. oa ort. 517 do C-1-
loçia du Lois da Trabalha. 

Andilmento: 
:! 1-.3· 79 - lido em Ph:nârio e despachado h Comis

sões de Con11tituiçi:lo e Justiça e de Legislaçlo Social. 
2.3-~-711 - Aprovado na Comissão de Con111tituiçlo e 

Justiça Pan.'t."Cr pela canstiluci.,nalidade e juridicidade. 
:!J-8-"N - Apro•;ado na Comissilo de Lqi1laçio So· 

cial. com voto ,·encido dos Senadores Humberto Lucena 
e Fran.:,, Montoro, Pare«r pelo sobmtamento da ma
tCria. a fim de ap:uardar o .Projeto de reforma da Consoli· 
dação dats lci'i do Trabalho. 

10-9-711 - Aprovado em PlenA rio o Requerimento n' 
.314, de 10711, conL'Cdendo o sobrestamento solicitado. 

4 

PROJETO DE LEI DO Sf.I';ADO N• 74, de 1979 
(De autoria do Senador Nel10n Carneiro) 

lalradoz olh!roçioo aa Cnlallofacia du Leio do 
Tnbal•a, pra o IIm dt MlhiiiUir a for• IIIIMII dt 
JIOIIIIDOIIID de ufir ... ,elo J'ar- IJIIIuoaol, 

Andamentll: 
19·4-7Q- l.ido em Plenário e dnpachado à Comis

SÕ\.'lil de Consliluiçlo e Justiça, de Leai!ilaçio Social e de 
Finunça!i. 

16-5o· 71) - Aprovado na Comissio de Constiluiçilo e 
Ju!illl:il Parecer pela con!ititu~o:ionalidade e juridicidade. 

7-6-79- Aprovado na Comi,;siio de l..egislac;io Social 
Pal"e\."Cr pel" sohn:stamento da mati:ria, a rim de asuar· 
dar o projeto de rerorma da Consnlidação dali leis do 
Trahalho. 

22-6-79- Apwvado em Plenêrio o Requerimento n• 
21.3, de 1979, concedendo o sobrestamento solicitado. 

Bl !\tolfrlu •• -IOCia 10mol. 

5 
REQUERIMf.NTO N• 8,2, DE 19Kl 

Votaçilo. em turno alni'"-o, do Requerimento n• 8S2, de 
198.3, de autoria do Sanador Martin• Filho, solicitando 
tenham tramilaçlo conjunta 01 Projetos da lei da Ci· 
mara nts 236, de 198.3 (n' 6.064/82, na Casa de oripm), e 
19~. de 1983 (n• 803/83, na Casa de ori .. ml, que dio
põcm sobre a realizaçiu de concunos palblicoa, c detc,.. 
minam outras providencias. 
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6 
R~QIJERlMEIHO N• 8~7. DE 1983 

Vota.çilo, em turn&> único, do Requerimcnlo n' 867, de 
19M3, de aulOria do Senador lourival Bapti&ta.,solicitan· 
do u trunscriçi.o. nos Anuis do Senado Federal, du '"<>r· 
dens do Dia" baixadas pelos Ministro!i do l:xCrcito, Ge
neral Walter Pire~ de Canalha e Albuquerque; da Aero
ni'iulica, Brigadeiro ~lia Jardim de Mattos; e do Chefe 
do Eltildo-~aior da Armada, Almirante-de-l:::squadra, 
Josê Cah·rnte Arunda,lida!i em 27 de novembro de 1983, 
ulu!iiVill à pru15asem do 48• anivenârio da Intentona Co· 
munisla no Bra,;il. 

7 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 139, DF. 1980 

Votuçàu, em primeiro turno, do Projeto de lei do Se
nado n• 139, de 1980, do autoria do Senador Aloysio 
Chuve!li, que dâ nova redaçio ao art. 8l6 do Doemo-lei 
n• 5.4S2, de l•de maio de 1943- Consolidaç.lodas Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n .. 767 e 768. dol9Kl, daaCnmio
!iilCJI: 

-dr Ca.lllblçio e Jaldp, ravorável, n05 termos de 
suhslilutivo que ofera:e: e 

- dt 1..ePJac1o Sodal, ravor6vel ao Substitutivo da 
Comil!iiO de Con1tituiclo e Ju!itiça, com Subemenda 
que api"Cienla. 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 280, DE 1980 

Volaçio. em primeiro turno (apreciaçlo preliminar da 
constilu~ionalidade, nos termos do an. 296 do Regimen
to Interno), do Projeto de lei do Senado n• 280,de 1980, 
de aut,Jria do Scnad11r Itamar Franco, determinando que 
a Ordem do11 Advogad&'li do Bruil opine sobre a acolha 
de masistradOR que devem integrar tribunaiS com juril· 
di~:.ln em todo &> território nacional. tendo 

PARC.CfR, "'b n• 634, de 1983, da Comissio 
-de Canstlhllçio e Jllltlca, pela inconstitucionalida

de, L"iJm v&>to vencido do Senador José Isnácio Femira. 

9 
PROJHO DE LEI DO SE!IIADO N• 21, DE 1983 

Votação. em primeiro turno (aprec:ia;lo preliminar da 
constilucionalidade, nos lermos do art. 296, do R.esi· 
mento Interno), do Pr&>Jeto de Lei do Senado n• 21, de 
198.3, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dis· 
põe sobre a reduçà&l do preço do 6.1cool para venda a 
rroprictiri&>s de veiL"Uios de aluauel empregad01 no 
transporte individual de pus111eiros, mediante subsidio, 
nas condi~r,-ões que e1pecific:a, tendo 

PARECER, sob n• 710, de 1983, da Comioslo 
- de CHIIIIuleio e Juldca, pela inc.:onstitucionalida

do. 

lO 
PROJETO llF. RESOLtiÇ!\o N• 127, DE 1982 

Di!liCuss:lo, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçlo 
n• 127, de 198~. de autoria da C."omi11do Parlamentar de 
lnqui:rito, que aprova as cancluscle11 e recomendaçôes do 
relatári&> da Comissilo Parlamentar de lnqui:rito institui
da pela Resoluç.lo n• 69, de 1978, tendo 

PARECr.RES, soh n•s 1.090a l.OCI2, dcl98l, das Co
mi!illtles: 

-do Colidi~ o Joodca -1• ,_..,._,pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da Emen· 
da de Plen6rio. com duas Subemendas que apresenta: Zt 
....,......IUIIto: pela con1titucionalidade e juridicidade 
do Suhstitulivo da Comissi.o de ~ina• e Eneraia: e 

-de Ml1a1 e ElmJia, favorbel. nos termos do Suhl
tituti..,·o que oferece. 
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11 
PROJETO DE LEI 00 SENADO N9 U9, DE 1983 

Discu .. lo, em qundo turno, do Proje10 de Lei do Se
nado n• 159, de 1983, de autoria do Senador Pa1101 Põr
to, que institui o I • de outubro como o .''Dia Nacional do 
Vereador'". tendo 

PARI:'CER, sob n' 1.064, de 1983, da Comialo 
- de Rotlaçio, oferecendo a redaçlo do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sanlillo)- EsiA en
cerrada a sessiu. 

(Levanta-H a ICIIIo ls 19 horas e 10 minuto1.) 

DISCURSO PRONUNCIA-DO PELO SR. 
A. LO YSIO CHA. VES NA SESSÃO DE J0-1 NJ3 E 
(/UE, ENTRECj(IE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO OIAVES (PDS- PA. Pela or
dem.) Sr. Presidente, o nobre Senador Murilo Badar6 
fundamenta o seu requerimento no an. 325, letra ••c'': 
"SerA oec:rel8 a vOiaçlo: ... c) por delerminaçlo do ple
nério"'. 

Ocorre, Sr. Presidente, como j.f. foi anteriormente res
saltado, na asio realizada hoje Atarde, que o Reaimen
to Inferno do Senado,~ claro, 6 taxativo, disp& de ma .. 
neira expre51a a respeito deste &Munto, para poder res· 
guardar, repito mais uma vez, a importincia da5 seulla 
secretas e. sobretudo, a importincia das deliberações que 
esta Casa tomar neste carriter. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ea• verifK:Ou, hoje, na &esslo 
da tarde. e decidiu, com lOdo 11ccno, que no requerimen
to, como dispae o art. 213, deverA fagurar expreuamente 
o motivo, a finalidade da sessio seerct:a. 

Sr. Prnidente. i preciso que esteja fundamentado: esta 
norma i uma nonna expressa do Regimento e visa, repi· 
to, resguardar a importãncill, a sianificaçio eatraordi
nAria do Senado quando delibera em aaslo accreta e 
sempre o faz quando 6 um aasunto de alta enverpdura, 
de relevância ao intercsié nacional, que eKiui, como eu 
diuc, as aaleriu, a tril;»una de honra, a panicipaçlo da 
imprensa, porque, em vinude da natureza do assunto, ae 
impõe umll delib&"açio em carAter oocrcto. 

Mas, eUe requerimento, Sr. Presidente, tem que ser 
justificado, esse requerimento o Rcaimento e&ip que 
deve ter uma dcclaraçio expi'Cisa, clara, preciaa, a res
peito do motivo que determinarA ou nlo a eonvocaçlo 
da se5slo secreta, de sorte que. nlo atando revestido o 
requerimento do nobre Senador Murilo Badar6, da n.i
,Cncia do art. 213 do Regimento Interno, eu su~eito uma 
questilo de ordem, de que V. Ex• nlo pode recebi-lo e, 
portanto. submete-lo a Plenêrio. 

DISCt'RSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE J0/11/83 E 
Qt'F. ENTREGllE Ã REVISÃO DO ORADOR. 
Sf"RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO OIAVES (PDS - PA. Como 
Líder, para uma questio de ordem.)- Sr. Presidente, 
quero asradca.-r ao nobre Senador Itamar Franco, mas 
S. t:x• nio estava rormulando uma qucstio de ordem. S. 
Ex• pediu a palavra para uma dcclaraçlo de voto. 

Esta i: a qua.tllo de ordem que levanto a V. Ex•, e pas
!lO a impuanar as razões aduzidas pelo nobre Senador 
Hclvfdio Nunes, a re!iipeito de uma rec:lamac,i.o, que an
tu V. ü.• jA ba ... ia dderido. 

Compreendo 05 recunos que poRIB.m utilizar 05 ilus
tres Colegas nesta (.'aliil. para tentar obstruir a votação, 
mas, P:li\J a. V. f.x•. como Presidente da Mesa, que, na 
declaração de voto, o Senador deve se cingir, obriptória 
e nccesSHriamcnte, A ~ati:ria que acuba de ser votada. 

DIÁRIO DO CDNGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DEJ0/11/83 E 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID[.'IITE (PDS- PA. Pela ordem. Sem 
revido do orador.)- Sr. Presidente, o nobre Senador 
Murilo Badaró tomou a iniciativa de retirar os requeri

·mentos da seuilo ICCreta, V. Ex• auim o entendeu. Que
remos. nesta oponunidade, retirar o requerimento que 
eu lirmei com o nobre Llder Humberto Lucena, que jé 
foi lido e seria objeiO de deliberaçlo apól • Ordem do 
Dia em que 11 pede a urgincia para o projeto de reso
luçlo que lixa a aUquota do ICM, porque vamos 
apresetii-lo na 1C51Io extraordinAria dai 18 horu e 30 
minutm, na rorma rqimental. Portanto, o requerimento 
que estA sobre a mesa V. Ex• o enha, em race da noua 
deliberaçlo, como retirado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAVES NA SESSÃO DE JO-IUJ3 E 
(/UE. ENTRf"GUE A REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SIL ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para uma 
queslllo de ordem.) - Sr. Presidente: 

Ouvimos. com muito respeito e lllo menor apreço a 
longa e lúcida exposiçlo t'eita pelo eminente Senador 
Helvit:io Nunes. 

Devo di1.er a V. Ex•. embora despiciendo, que a ques
tlo de ordem nilo pode versar sobre uma tese, sobre uma 
quest.ào doutrinãria. O Regimento do Senado exip que 
uma quL"!!Itllo de ordem seja objctiva, indicando dispositi
vo reyimental em que se baseia, nlo podendo venar tese 
de nature.r.:a doutrinAria ou Clpec'Uiativa. A tese 6 doutri
nãria, de natureza especulativa, porque, como bem acen
tuou o nobre Senador Helvidfo Nunes, o § S', do an. 23 
da l'onstiluiçilo declara que o Senado, por iniciativa do 
Presidente da Rep6blica, fixarA as alfquotaa mbimu 
para operações internas. Entlo, a questlo doutrinAria 
luso que se coloca 6 esta: Pode uma lei estabelecer que 
CSiiil proposta seri\ na base de 2, 3, 4%? ,_.lo, Sr. Presi
dente. Neste coso nlo haveria inciativa do Presidente, ca
taria eliminada a iniciativa que 6 um preceito constitu
cional e estA ao abriao do 1 S'. do an. 23. Ainda que hou
ve,;se a díivida de natureza doutrinAria, esta questlo nio 
pode configurar uma que5tlo de ordem, ela nlo o repre
senta~ uma questio de ordem, porque aflerfamos de ad
mitir que prevalece o prfncfpio maior, que to principio 
de ordem constitucional, o disposto no 1 s•. do an. 23: a 
iniciativa do Presidente. 

A lei poderia dilOr, 1/2", 10%, 20'ilo. Nlo poderli por
tanto razi-lo nesses termos porque ela excluiria, enratizo, 
rerito essa inciativa, que 6 uma prerroptiva conrerida 
pela Constiluiçllo ao Presidente da República, de sorte 
que, Sr. Presi\lente, nos tennns do n01so Resimento In
terno e considerando esa ratos, sendo uma questlo 
doutrin:iri:J. ou de nature7.a esr«ulativa, nlo configura 
umu questil-.> de ordem. 

/JISCIJRSO f'RONUSCIADO PELO SR. 
AI.O I"SIO CH.4 VES NA SESSÃO DE JO-/I-R3 E 
(Jl'E, ENTREGUE Ã REI'ISÃO DO ORADOR. 
SERIA I'UBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO OIAVES (PDS- PA. P•r• qu .. -
tilo de ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

\'. Ex• percebe, com a lucidez de seu espirita eew cla
ri\·idência que todos nós proclamamos, e ne5te ponto eu 
raÇ(I eco às p~lavra5 du nobre Senador Itamar Franco e 
do nohre Senador Murllo Badaró pois conheço o alto 
apreça que tem toda Cuu por V. Ex•; V. Ex• sabe, Sr. 
Presidente, que eslu questllo nio pode caracterizar um 
precedente e nem pode M: con~~otituir como uma decisl.o 
com rela~llo i. as;ln extraordiniria de 18 horas e 30 mi
nuto!l e à SL.,sü.o do Con(tresiO Nacional A11 19 horu. 
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V. Ex• verifica que esta indapçlo 6 extemporinea. 6 
inoponuna. porque nlo tem nenhuma vinculaçlo, ne
nhum traço com a reuniio que ora se realiza. 

Apenas para que isto alo possa depois aer invocado 
como precedente, como decisão de V. Ex•, 6 que raça 
esta re55alva, como Uder do PDS. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CHAt"ES NA SESSÃO DE J0-11-83 E 
(Jt'E. ENTREGUb" A REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA Pt'BLIC".4DO POSTf"RIORMEIVTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nlo precioo inlerrom
per 01 trabalhos da Casa. para razer a leitura de um pre
ceito reaimental que V. Ex• eonhece sobejamente. Mas, 6 
indispensAvel enratizar que o pra.t:o que ora se requer 
ni.o pode exceder de duas horu e ele corre em conjunto, 
isto 6, como h6. outras Comiss6es que devem emitir pare
cer, este pr11.o eorrc cm conjunto para todas as Comia
às pelas quais passa o projeto de resolução. O limite de 
duas hora5 e o limite mb.imo que V. Ex•. de acordo com 
seu crit6rio, decidirá. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYS/0 CHAVES NA. SESSÃO DE J0-11-83 E 
(/UE. ENTRb"GUE A REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCA.DO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO OlA VES !PDS - PA. Para diocu
lir.) - Sr. Presidenle: 

Lamento profundamente ter que tecer 111tB1 conside
rações, porque. em primeiro lugar, o parecer do eminen
te Senador Murilo Badar6, lllim por S. Ex• intitulado, 
extnpolou todos os limites. todas as tradições desta Ca
sa, com relaçio ao parecer oral, emitido por um membro 
da Comissão de Con1tituiçiio e Justiça, no ca10, pelo 
Presidente desta Comissln, que iniciou, nesta tarde, uma 
objcçio rormal a este projeto, uma obstruçlo sistem6ti
ca. E. não obstante, S. Ex• nlo se julgou tolhido. nem 
impcdi:lo para evocar este proc:euo e relatA-lo, quando o 
normal~eria aperar que S. Ex• deslignasse o relator para 
o exame realmente aereno e idento desta mal6ria. Este 6 
um rato inusitado ciue aqui ae coloca, Sr. Presidente. 

Mas, o que quero situar, perante V. Ex•, em respeito 
ao Senado, 6 que esta preliminar ni.o pode acr objcto de 
colocação noa termoa em que roi por S. Ex• situado, cm 
racc .de todos os prec:edenta havidos no Senado Federal. 

Recordo-me que. há bastante tempo, eata questão foi 
aqui debatida e u:auativamente examinada. O entio Se
nador Paulo Bro•ard SUICitou esta qucstio e roi objclo 
de uma consulta A Comiulo de Comtituiçio e Justiça 
que opinou, inclusive, a resreitn dessa mat6ria, com a 
aprovação do nobre Senador Murilo Badaró, para dccla· 
rar expre~~amente que, nesta hip6tcse, não tendo se reu
nido a comissão, o paRCC:r emitido pelo relutar 6 de sua 
re5pon!i11.hilidade peR5oal e não determina. conseqUente
mente, esta apreciação de prejudicial idade, porque a ma
tá-ia seri decidida pelo PlcnârW, já que nào o roi pela 
Comi1111ào e i upcnas a munirestaçio do relator. 

Nest:J.5 circunstãncias. Sr. Prcsidente, V. Ex• deve 
mandar os relatores desta mat~ria. nas outras comis!IÕes, 
emitirem o seu parecer para que o Plenirio, afin:J.I, deci
da a re~~peito da resoluçio. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CIIAVES NA SESSÃO DE J0-11-Rl E 
Ql1E. ENTREGUE A REVISÃO DO OR.4DOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIDRME!VTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Para con
traditar.) - Sr. Presidenlc, e um principio rCi!imcntsl in
conte5tável que toda ma~ria em regime de urg~cia estâ 
sujeita a prazos abreviadOR que limitam todas as mani
rotafw'ÕeS de plcnátiO, quer nO número de oradores para 
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encaminhar a diac:ullio, para enc1111inhar a votaçlo. Sr. 
Presidente, e cu cito a V, &• o arl. 382, que atabeiDce: 

01Na diaculli.o e no encaminhamento de votaçlo 
das proposi;õel em rqime de urgência nos ca101 do 
art. 371, a e •• s6 poderio usar da palavra. e por mo
lade do prazo pnwillO para u mat&ias em trami
tação normal, o autor da proposiçio e os relatora, 
alim de um andor de cada Partido." 

Veja V. &• a norma prallimitativa. Ainda que hou
Yelle uma omiulo e. ponanlo. uma da\vida, como V. 
Ex• acenaclamente reconheceu, caberia a v. Ex•, na in
terpretação do R.esimento, submeter a questlo ao Ple
nA. rio, como o tez V. Ex•, e o Plenirio decidir. 2 inad
miasfvel, Sr. Praidente, a caatrarto .... que um orador 
pudeliiC' se utilizar da palavra durante duu, trf:s. quatro, 
cinco. dez horas. quando uma mat6ria 0116. em regime de 
urP:IK'ia uracntfssima, com rundamcnto no an. 371, le
tra • do Regimento lnll:rno. 

A deçilào de V. Ex• 6 correta, acertada e prudente, 
quando submete a questão ao Plen6rio. O Plenirio 6 so
berano para decidir o a•unto. 

DISCURSO PRONUNCI.4DO PELO SR. 
.4LO YSIO CH-4 VES N-4 SESSÃO DE 10-II~J E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERI-4 PUBLIC-400 POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO OfAVES (PDS- PA. Par• um• 
quCiitào de ordem.)- Sr. Presidente, Sn. Senadora;: 

Na que5tio de ordem a do.::isào de V. Ex• l'oi a ple
nA rio e o Plenário a confirmou, nlo havendo nenhuma 
impusnaçio e após isso vários Senadores já se pronun
ciaram a respeiro deste usuntn. Verifica V. Ex•. portan
to, que este 1115unto vem a deatempo, ele nilo pode ser 
acolhido por V. f.x•, mesmo porque, havendo recuno 
sobre Plenário, sobre a decisão da Mesa, que foi o caso, 6 
licito ao Presidente solicitar a audiancia pa ComiSAilo de 
Con5tituiçàn e Justiça. V. Ex• nio a 10lic:itou e o Ple
n6rio decidiu a mat6ria. Entio, 6 mat6riajA resolvida,jii 
encerrada, de 5orte que não cabe, asara, requerimento 
do Senador M urilo Bacia ró pedindo a audiincia da co
misliiio de Constituic;ào e Justic;a. ~ão cabe. porque V. 
Ex• poderia te-lo feito, como Presidente, mas nio o fez e 
submeleu ao Plcnirio, e o PlenA rio dcc:idiu. E a decido 
da Plenirio, c:oma V. &.• anunciou, • soberana a eue 
respeito. 

Era a questão de ordem que eu desejava levantar, Sr. 
Pre!lidenle. 

DISCl'RSO PRONUNCIADO PELO SR. 
ALOYSIO CIIAVES NA SESSÃO DE J()./1-BJ E 
QUE. ENTR!'G['E À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- (PDS- PA. Para en· 
Cllminhar a votac;i\o. - Sr. Presidente: 

O meu Parlido não fechou quest.io a mpeirb de5ta 
matf:ria e por i550 mesmo, tivemos aqui um amplo e aca-
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lorado debate, çon1 opiniõeA diverpntea .. A•iltimoa, in
clusive, a um fato que mostra o nosso eapfrito democr6ti
co, a nossa compreendo partidllria. ao ver o ilustre Se
nador Enhs Farias encaminhar pelo PMDB, quando o6 
um orador poderia falar - para fazê-lo contra, numa 
po1içio pes10al. l1so moatra o alto nfvel de tolerlncia e a 
liberalidade com que esta questio foi colocada. 

O nobre Uder do PMDB declarou na ICIIio, há pou
cos momentos, que ata é uma quatio aberta tamb6m 
dentro da 1ua Bancada. E ela o 6 com relaçio a Bancada 
do PDS. Nál nlo temm nenhuma da:ialo impositiva, 
nem poderfamos fazi-lo 10b o ponto de vista eatatutirio, 
reaimental, c:om relaçio AI emendu que foram apresen
tadas, de 10rte que a Bancada do PDS poderA dC\.idir 
como julgar mais adequado a rmpeito de!IJW emendas. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
JOIII/BJ E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBUC.4DO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para 
uma comunicaçi.o de Liderança.)- Sr. Prelidente, Sn. 
Senadores.: 

Eu não poderia ficar em ailêncio, depois das 61timu 
palav1111 proferidas em plenArio pelo Senador Itamar 
Franco, que afirmou que esta Liderança teria ficado 
omi1111 diante da deci1io de V. Ex•, acolhida pelo ple
nêrio, no tocante .l eatipulaçio de um pram de 15 minu
tos para 05 parecera onis. 

De\'0 diler a V. Ex• e .l Casa que aqui citou hoje cum
prindo religi05amente uma decislo tomada, ontem, no 
colegiado da minha Bancada que decidiu, por unanimi
dade, que o PMDB aprovasse no Plenário do Senado, 
hoje, a urstncia urgentluima para a aprec:iaçio do proje
tu de resolução que elevava para I~ a allquota do ICM 
vindo a ser cobrado pelos Estados e Municipim. 

Naquela oc1111iio tivemos apenas doi5 votos contrli.rios 
a a1a preliminar da ursCncia e, quanto ao mf:rilo, a Ban
cada deliberou - e pretendo anundar esta decisão na 
ocasiio oportuna - quatão aberta. 

O Sr. Mulo lladanl- Permite V. Ex• um ap•rte'! 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Estou falando cm 
comunic:~~~riio e nlo posso permitir apartes. 

Nia me ficaria bem, nerila oportunidade. dei1ar de dar 
e&la explica~;ão ao Senado e dizer mais que entendo, de 
BCXJrdo cum a Regimento, que em se ualando de matf::ria 
de ursência, quando V. F.Jr.l, DOI termos cfu art. 381, item 
I. admitiu o prazo de duas hora5, para que, em conjunlu, 
as ComiiiiÕes opinassem sobre a mattria, euas Comis
liÕCS deveriam ter trazido, por CRcrito, ao plenário, seus 
parecem. Aliás, neste ~entido, falou hA pouco, com mui
ta propriedade, o nobre Senador Lenoir Varsas, inter
pretando o Rea;imento da Casa. Ocorre que os Srs. Rela· 
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tores prefeririUD trazer RUI relatórioe e pareceres oral
mente ej6 al cairiam, evidentemente, no que estA eilatuf· 
do no arL 388, I ]9, onde oe lê: 

"' parecer poderA oer oral 1101 CIIIOI do art. 371, 
'"a" e ""b'", e por motivo justir~eado, na bip6lcle, o 
an. 371, "c." 

Ora, CllamOI a( diante de wna omiJ... 
slo. pois o reaim111to não fixa prazo para 01 parece
res orais. A[, V, Ex•, com muita oportunidade. 
reponou-ee ao disposto no art. 52 do Regimento ln
terno, que estabelece: 

"Ao Presidente compete: 

"]s") . ~~~;: ~~~id~· ~ ·;.~Í.·r~.;: ~~~~~~; ~~ 
nlo previ•o neste Regimento." 

Como no Rcaimento niio consta -repito- nenhum 
pruo para emiuào dos panx:eres orais. foi entlo que o 
Senador Jolf: Lins fez a proposta dos 15 minutos e o Ple
nirio aceitou ICtn que houveue dCiiSa decisão nenhum 
pedido, sequer, de verir~eaçio da votaçio efetuada. 

Portanto, riCII devidamente esclarecido, nos noMOI 
Anais, o meu comportamento que, em nenhum momen
to afrontou qualquer postulado do prosrama do PMDB. 
Pelo ContrArio. estou aqui para mmprir rigoroiBmlllte 
como jâ diue, a deliberac;ilo unlinime da minha Bancada, 
na noite de ontem. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE J().I/~J E QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (PDS -CE. Para proferir pa
recer.) Sr. Pre5idenu:, Sr5. Senadores: 

A ComiSiào de Finanças. igualmente como 11 duas 
que a an~eram, Economia e Municfpios, bpela apro
vação dBR Emendas nts O I e 03. rejeila a de n• 02, por in
coveniente. 

O Primeiro Secretário, no U50 das .suas atribuições re
simenlail e de acordo com o disposto no aniao481,§13 
e 49, do Resulamento Administrativo, aprovado pela 
Resoluçio n• 58. de 1972, resolve desisnar Djalma Jos6 
Pereira da Costa, Ttcnico em Leaislaçilo e Orçamento, 
Antonio Carlo5 Medeiros Ferro Cosia, Assill:ente Lcgis
lati"u, e Marco Aul"tlio de Oliveira, Adjunto Lesislativo, 
pnra,sob a presdiinda do primeiro, inteararem a Comi5· 
sii.o de lnqui:rito Administrativo incumbida de apurmr os 
fatos conslanter; do Pn-=C!Uio n• 008891 83 7. 

Senado Fedr..Tal, :!5de novembro de 1983. -H....._ 
S.•llo, Primeiro-SecretArio. 
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SE.'iADOR S.4LD.4.1il/.4 DER
ZI- Protesto cuntru u importação 
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Sf.'.\'.4008 Df.V.IR1'E Jf.4Rf7. 
- \ol:mire,.to en~o.õJ.minhadtl ao Prc-
1iidcnte d,, PDS. Senadnr Joé Sar
m:). fi 'lõlndo po!i.i<:il.u ~o."'nlni.ria ,. 
qualquer alleraçilo du Constituição 
r"e5tuhela...:ndo as elei~o"ÕC'!Io direta" 
para Prc:sidenle c Vil.·c-PJ"elllidc:nte 
d01 Rerúbli~a. • 

Sf::,\'.4DOR C'fD SAMP.4f0-
.1\n:Hise da atual1ituaçilo bf'll!lilci
ra. 

SUMÁRIO 
,Çf:,\ .JfJOH li.IHRfH- f/f:R

,\1 I:'S - C!ln,;.ider .açõn. 5ohre 3 
~n:,.ccnte desnacion.lli.laçàu d3. 
rrc,duç;l,, de medi~o.·anumto.; ntl 

Hr.c .. il 

I.Z.l- Comunicacio da Pre!li ... 
dincla 

- <:omax:.açÜt1 de 5C:!i!tdu ex
truvrdimlriLI a reali1ar·M: h~je. ;UI 
1M hmas. c ~O minutos. !!Um Ordem 
du llia que dt,;gina. 

i.J-ORDI:M DO DI•\ 

- l,rojcto de l.ei d,, Stnado n9 

2M,70, que cria o Scn·i~w-.., Sacional 
Obrir;Jti,riu e dú t1UI.I"'J5 providim· 
eias.. AproYado o prO!<>M:guimenlo 
de .;u:.t tramitac;fhl. 

- Projet~ de l.ci do Senado n• 
4h."7:0. ~o~uc ru,,ibc o uso dos Pll""" 
lieiul<> Jlíif,licu5 ..Ju J)i~~otrito Federal. 
e d!l oulr:t5 rro,·idõncia5. ApFOYado 
o pl'l.ls!<oeJ:uimentu de sua trami· 
tac;:ltl. 

- Pr.tjeh' de l.ei ..lo Senado nY 
2h/1Q, que ~ten."Sccntu par.lsraro5 
~~~~ ;.trl. ~ 17 da Con51Jiida.;àu da5 
Lei\ do Traf,alh~. Aprowado o prn5· 
~~uimcntu de 5Uil trilmita~ãn. 

- Prc.ljtto de Lei dtl Senado n• 
74_.-'7~. que intr,,du1 alter:.J~o"Õt'll na 
C,,n!<o,lli.Jaçilo du5 Leis do Truha· 
lhtl. J'lilrl.l ll nm de 11ioUh5tttUir ii ror• 
ma ntens:.tl de rug:.tmenw de sa
l:."trins. relu r,mna. quinzenal. Apro
Yido o pm5Kg:uimento de su:.t lra
ntititl;i:i!J. 

- RL'\IUerimenhl n"' IIS2/H.1, de 
;tutoria d,, SC'notd''' Manin5 filho, 
M•l•dt:.~ndo tenham tramitac;dn 
cnnjunta u5 Projthl5 de Lei da C :.i· 
rn11ra n9s 2.1ft,'IC.l (n"' b.064/K2, na 
("a .. a de origem. e 1'11$/IB (n9 
1\UJ_;sJ, nr.1 Casu de origem), que 
di!opõcm !klhre a rculi7açãl."' de con
c.·ur5ll5 plibliL"05 e determimun OU· 
Iras providionC'ialli. \'Ohcio adiada 
ror ralta de quorum. 

-Requerimento n• 867J8J, de 
autoria dtl Sem1dor l.ourival Bup
IÍ!Ila. solicitando lransC"riçào, nn1 
Ana iR dn Senado federal, das ''Or-

SEÇÃO ll 

SÁBADO, 3 DE DEZE.l\'IBRO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 
Faç" saber ~o~uc o c."\"'ngre5w !'rrlut:ional aprovou, nos 

tenno!lii do an. 44, indso III, da CCin5tituiçlo, e eu MDH· 
C)"r llulla. Pres.idenle d,, Senado Feder .ai, promulgo n 5e

guintt 

m:CRETO U:GISI.ATIVO S• 101, DE 1911l 

Autoriza o Senhor \'lee-Prelldeate da Reptiblln a 
auvntar-se do Pais no perfodo compreendido eatre 10 
a l!li de mal\'0 de 1984, em vlaaem a01 EKadoaL:nl
dw da Amfriea. 

An. J9 ~ "Senhor Vicc-Prc5idente da Repllblica au· 
tcJri..:adu a aus.entar-Re do Pai~ no período cumprecndido 
entre 10 a 2S de mal'c;'U de 1984, en1 viagem ao!lii E!ilado5 
L.nidl'"' da r\mérica . 

. o\rt. 2"' E!ile Decreto l.egiRiilti••,, enEra em vig''' na 
data de 5Uil publia:ilw.;ào. 

Senad'" Fe..Jer:.ll. 2. lle du.embro de IQS.J. - !\loaryr 
Dalla, Pres.idenlc. 

Faço os.:J.ber que o Consre5!10 J\acional aprovou. n05 
termn~~o do arl. S~. § J9, da cons.lituiç.ão, e eu, MoaL")r 
Dalla, Pm.identc do Senado Federal. prumu)Jo o !liie
a:uinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• IOZ, DE 1983 

Apro•• o texlodo O..nco-lola' Z-061, de 19deoe
tembro de 1913, ••e 11dlspie IObre alleaacio de mer
ndurlu IUjelras it pe11a de perdimento, em tlpftlal 
aos ea501 de ealamldade pdblln, e •• outras proYI-· 
diaelas'', 

-\rt1gn único. F-: apm"·adu o texto du Decreto-lei n9 
2JJ61, de I~ .Je 5c:lembr,, de I'IHJ. que di!!iiflÕe 5ohrc alie
naç;l,, de mercadori:.11 .;ujeita.; à penu de perdimento, cm 
elll!pecial noM ca~~o!JIIo de calamidade púhlh:a, e dá oulras 
pro,·if.ICncia!lii". 

Senado Federal, 2 de de.tembro de 19liJ. - Moaeyr 
Dalla, Presidente. 

Fa~w-o saber que o Cungm;so Sacional aprovou. nos 
termos. d,, an. ~'· ~ 19, da ConRiituic;ilo, e eu, Moacyr 
Dalla. Presidente dn Senado Federal, promulgo o se
J:Uinte 

DF.CRETO LEGISLATIVO !li• 103, DE 1983 

AproYa o texto do deereto-lel a' 2.061, de 4 tle au
tabro de 1913, 1111e 11111todza a tlllpea11 de obrlpeies 
trlbudrlu actlldrlas, eoallderadu demecftlârlu ao 
.., ...... da ~~me~~dllcio •• Ronllzacio do trlbulas 
federais". 

.o\rtigo tlnico. E: aprovado ~ texto do Decreto-lei n9 
2.0f,2, de 4 de outubro de 1983, que ••autoriza a diRpcnsa 
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EXPEDlENH 
CEN1110 GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

A1MAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

Di-Geral do S.nodo federal 

ALOISIO IARBOSÀ DE SOUZA 

o;....,, Eucutivo 

WIZ CARLOS DE BASTOS . 

Di....,r Industrial 

RUDY MAURER 

Dl....,r Adminilllralivo 

..J~.:n .. do l)ia'' haixada" pc'IIJs Mi~ 
ni!totrn" d'' l~x~rcito Gc:neral Walter 
l,ire!ro Curvodho ~ Albuquerque, da 
Acnmínllir.::t. Rrigudt'ir,, OL~i" JiJt· 

llim de ~1ollhJs c do Chere do 
1-="'t:ulo·\llai"r da Armada, 
.1\lmirunte--de·f.flquadra, José Cli'l
vcnle Aranda, lida!i em 27 de ft!J· 

.. -~rnttru de 1'183, alusivas 111 pou.sa
g:cm do 4lC" ani .. ·enúriu da lnlento
nu Gununi!rolil "'' Brasil. Votado 
•diada ror ralta de quorum. 

- l'n•jctu de Lei do Sen01d'' n• 
1.1~ jlU1, d~ auluria d11 Senador 
.o\l,,~!oi,, Chavc'i, que dã DU\'U re
du~i~ul ao an. Utt do Dft.:~tu-lei n• 
5.-f.;~. de I' de maio de 194J -
(.",,n.;ulidu.;àt• da'i Lei1 do Traba
lhu. Vot1çlo adiada por rulta de 
qaomm. 

- l•rnjehl de Lei do Senado n• 
2NII/MO. de autoria do Senador lta
rn • .r 1-"raDL."U, determinando que a 
UNem dos Ad,..o(!ados do Bra5il 
''l'line "''hre a e51.:\.'llha de magi5tra
dn,. que d~ern rntcgrar trihunai1 
r.:um JL:riMiiç;l,, em t\.'ldo o territürio 
ll.lr.:illDal. \'otaçltr ....... Pl'r rulta 
d.; quomm. 

-· l•r,•jeto de l.ei d11 Si:nado n• 
~I,'K.l. t.le :ruh,riu do Senador llen
rique Santilh' que di'irc.lc 5llbre a 
rL·du\·in• d11 Pl"l."\."0 do ãll!ool para 
"cnd;.r a pl'l.•priel(rriu de \"eíeuln!i de 
:rluJ!LII:I emprcg::rdos nn lransrcute 
m,li"ntu:rl de p:lli.~~ou(!eir,,s, meditmte 
,.utlsillio. m1,. ~r."\..ndi"'õc" que esp.:ci
li~:;r. \'ataeio adiada por falia de 
qlllrmm. 

- r•r.ljCill di!' Res,llu~;do n' 
I~~ ;K~. lle uutnria d;r l'umis.'ião 
11url.unenrar dt" lnquirito, que 
:r1"'"" ,., ~.:,mdu!k"\e5 c rL'\."011\en-

. d;r"'''"·"" d11 n:l:rh1ric• da ('omiso;ào 
l~rrl:mk.'fll:rr de: lnquê"riln inscituida 
('IC'I.r Re""'ohr\;.iu n• (til de I 117M. \'o
tacão adiada l"'''r falta de ••orum. 

- l1r ''j!!hl I.Je I er d,, ~nadll n• 
I ~·Jjttl.I.Je ;mtnrra d11 Sen..1dor Pai
"''"' l11ifhl, IIIIC inslitui ll I• dt: OU• 

tuhra como ''Dia Jliacional do Ve
readur". AproYado. A. ('iimara dos 
deputado~~o. 

1.4.- IJISCIIRSOS Af'()S A 
ORD~M DO DI!\ 

Sf..\".4 DOR BE.\"f:IJ/TO FER
Rt"IR.4 - Anúlise da situado 
Sl;~in-el!onümil!il do Pais . 

Sf.".HDOR PASSOS PORTO 
- l,..llestra~~o 11o0hre a5 perspe~th-·as 
L't'nnümiea'i hrasileira5, proferida 
••ntcm. pelo Senador Albano Fran
~,,,, nu lnstiluto Ril1 Branco. 

Sf..V.4DOH LOL'RII"AI. 8.4P
TIST.4 - ~e~rl)lógio do Dr. Mar
....... " Ferreira de Jelius. 

Sf.".HDOR I/I'MBf."RTO LL'· 
C"l:.".\..t - Denllncia do Sindicato 
llil lndüstria de Construc;lo Civil 
de Jnàu Pessoa-PB: a re;peito de 
dj,.,·rirninuçõc~~o que Citariam so
fi"C"nd'' a ... C"m,.,res;rs ronstruloras do 
l-"51;rd'' da Paraíba. em dccorrCncia 
de cláu'iula rontida no edital de 
(.',lncorrênciu Pliblil:a pura c:ons
trUIO:iu do cdifi!!iu-5Cde do1 Org:los 
l'a1end:irios 1-"cderaio;, na c:apilal 
daquele I!Jiado. 

St".\.4DOR GAST.t"O 
Ml'I.LER - Reo>indi<açàea diri
gida, uo Sr.l•resid.:ntcdo J~CRA. 
("'llr membros do Sindir.:ato d01 
Tr;rhalhadnre'i Rurais de SAo Félix 
d11 Ar:tt~uaia-~T. 

SE.\".f/JOR IT.Hf.4R f"/1.4.'1/CO 
- "Cart;r de \'uhrdarc!ll", consubs· 
tuudanl.ln ,, quadro atual das Pre
li:ituras mineiras da!C regi~ Leste 
e N\.'lrde,.tt.: do t:stado de Mina5 
(iemi!O, 

Sf."\".WOR R.4/M(".VDO I'A
RF..\"TF. - 1\pel\.'1 iiO'i Sr5. Mini~~o

tn'" da ;\gri..:ultura c do Interior, 
cm l";r\"llF da ah•c:r~à11 dr recur'"""" 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

lmp .. uo 10b o mponoabilidade do MMo do Senodo Feclltral 

ASSINATURAS 

VIa Suporftcieo 

S.mell.. • •• , ••••• , ................... . CrS 3.000,00 . 
CrS 6.000,00 Ano ................................ . 

Exemplor Avul10o CrS 50,00 
nragemo 2.200 elUimpla ... 

às c.:oupcrativas agri...:olas do Esta· 
do do Ama.lonaH. 

SE".'t/.4DOR DER VAI. DE PAI
~ ',4 - SuJe'ltôes de apoio 110 setor 
agriwla mrcional. 

Sf.".\.1DOH JO.iO CAI.MO.V 
- 1\IJradcc::imento aus membrw do 
Con(!rco;su SaC"ional, pela apru
""uc;lio da propruta de emenda à 
Con,.tituiç:l,, de iniciativ11 de S. 
f.x•. que ""incula nunca menos de 
13 por I!Cnto do oi"Çiimento da 
Cni:lu e 25 por ~r."Cnll• do'i orc;amen
lu,. dl•S Estados, do Distrito Fede
ral e dos munieipios A manutenção 
e de5en.,olvimtnl\.'l do en'lino. 

SE.V.UJOR JOSt LI.\"S- \'ia
J:em realilada relo Senhor Pn.""'ii· 
dente da Re("'llblica a países ar rica
nus. 

U-COMUSJCAÇAO DA 
PR~.SIDE~CIA . 

Término do prazo para ofercc:i
mento de emer~das aos Projctos de 
R""oluç4o n'S 119 e 120, do 19Rl. 

1.~- D~SIGNAÇAO DA OR
DEM DO DI!\ liA PRÓXIMA 
SESS.\0. E~C:ERRAMF.STO. 

Z-ATA DA U60 SESSXO, 
EM Z DE DEZEMBRO DE 1913 

~.I- .~BERTURA 

Z.Z.I - Oll<lo do Preoldoote .. 
Sopremo Trlhuool Federal 

- J'lli" SjJljiH, encaminhando 
eúpia do al!órdiio proferido pelo 
Suprernn Tribunal Fcdenal no1 au
to,. da Açào Penal n• 276.0, do Dis
tr'ito Feder .ai, do qual consta a dcci
!iilu de ini!OR!ititu.:ionalidadc d\.'1 

l:m. 1~ d:1 Nesnluç:lo- n" IJ. de 4 &Je 

de obrigu\r"Ôl.""5 tributãrias acess6rias. consideradas desne
ccssirias ao interesse da arre.:adaçilo ou fiscalitaçilo de 
tributos federais". 

Senado Federal, 2 de dezembro de 1983. - Moae,r 
Dalla, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

f-"aço 1aber que o Scnildo Federal aprovou, e cu Moa
cyr Dalla. Prcsidenle. no1 termo1 do an. 52, item 30. do 
RL-,imcnto lnlerno. proriluiJ:o a 5C8Uinte 

RESOLUÇXO ~~~.DE1913 

Su11a, nos termos do art.l2 .. Coutlhllçio Fede
ral, os pi'DftiiDI em nnos perante o S.premo Trlba
al Fedenl ...,Iro o Senodur Fiblo La ... o. 

Art. I• Sil\.'1 sus14&Jos. noslermo1 do an. 32, §, 3• da 
C\Jnfiticuiçio Federal, O!li pi"'C."f5SO!Ii em curJO perante o 
Supremo Tribunill Federal L'ODtra o Senador FAbio Lu
cena. 

Arl. 2• f.5ta. Resoluçio entra cm vigor na data de 
sua publicac;ilo. • . · 

An. J• Re.vupm-se ~ disposi~ cm conlrllrio. 
Senado Federal, I• de dezembro de 1983. - Moae,r 

Dalla, Presidente. 

Faço 1aber que o Senado Federal aprovou, n~ termos 
do an. 42. inei'iO VI, da Con1tituição. e eu, Moacyr 
Dalla. Prc5idente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇXO 1'0• 366, DE l!lliJ 

Aulorlza o Go>enoo de ÜlldD de S.Dia Cllarlnl o 
ele•or .,. CIS 4.761.276.Z56,811 ( .... Iro bllhiln, oolo
eentos e lllltllta e •• •llh6n, duztalos • Mllllta e 
iel• .. u, duzentos e da,lleata e ... crurii'OI e alto 
eenta•osl o maataate de •a dfYida CGIMIIdada. 

Art. 1• .E: o Governo do E1tado de Santa Catarina 
autorizildO a eiL"'o"ilf, temporariamente, o parimetro fixa
do pelo il<m III do Krl. 2' da Reooluçdo n• 62, de 28 de 
outubro de 197S, alterada pela den•9J,dc li de outubro 
de 11176, amhas do Senad\.'1 Federal. de modo a permitir o 
registro de uma emissão de 1.127.052 Obriaaçik:s do Te
wuro do F.1Urdo de Sant.a Calarina _: Tipo Reajustável 
- OM.TC. equivalentes a Cri 4.7(11.27b.2!'6,0R (quatro 
bilhões, selL"""'"Cntos e llcs&enta c um milhões. duzentos e 
setenta c IICis mil, duzentas c einqücnta c 1eis cruzeiros e 
oilu ~r.'Cntavas), L"'nsidcradu o valor nominal do título de 
Crl4.224.59 (quatro mil. du~.enlt.IS e Yinlc e qu:uro cru
tcims e c:im.(Lienla c no"·e centavos). \"iJcnte em ju-
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muiu de I '.IKl, da Cãmara dos Dc
puladu~~o. na parte em que deliberou 
!I.UIIilllT O prCM:CSiiO 'rimimal cm CUTIO 

no STJ-., c."'ntra o ex-Dcpulado 
llomingos Antonio de freilas Di
niz, de!ooiJ,nudo nos autos da cillida 
Ai,iik\ com\) Domingas de Frcita!l 
l>iniz !'lrletu. 

Z.Z.l- R...,.rlmeoros 

- ~· K89J83, de urgencia, para 
o· Projeto de Lei da Cãmara n• 
.:!MJ/MJ, que altera a estrutura da 
CatCJJOria Funcional de F.npnhei
ro 1-=!C'TCSlal, do Grupo-Outras Ati
vidades de Nível Superior, e di ou
ua~~o providencias. 

-!"'i' 890/KJ, de Ufli:ncia, para 
u Projeto de Lei da Cimara n• 
272/KJ. que dispa.: sobre a L"On""'
Hilu da punnani:ncia m, Brasil aos 
cslranyeiro!i rc(listrados prnvisorill
mente. 

2 .• 1 -ORDEM DO I>IA 

- Rcdac:ão fin.al do Projeto de 
Re.u,uçi.o n" I UtJSl, que uutoriil:a 
o (hwerno do Estado de: São Paulo 
a conaralar ope-ração dr crklito no 
\oulor de Cri .2~M.Ol7.2M,2K (du~ 
lt:nh'Mi e oilcn\a e oilu milhi\cs, 
lnnla c Rl.c mil, du.t:cntos c: ae5.en~ 
la e qualro cruzei roR c \o"inh: e oito 
L"Cnta\o·os). A.pnnada. A prumul~ 
pçil.o. 

2.4- MAT~RIAS APRECIA
D.~S .-.POsA ORDEM 00 DIA 

Projrtn de Lei da Calmara n' 
269/K), cm regime de ursCncia, nos 
termos do Requerimento n' 
889f8l, lido no Expediente. o\pro
n~•o. após parC\:ei"Cfl das Lumi!ll!lões 
~:umpetentn. A sanção. 

Projeto de Lei da Cümaro1 n• 
'172/~.1. em regime dr urgência. nu~~o 
lermos do RcqÍierimenlo n' 
tc'MJ/KJ, lido no ExPL-diente. A.pro
•ado, após paro:eres das Comis
sõe5 T~nicas. A 5Dnção. 

2.S- DISCURSOS .-.POS A 
ORDEM DO DIA 

SE!'!A.DOR SALDA.NHA. DER
ZI - Homenagem póstuma a Teo· 
tónio Vilela. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

Sf",'>A.DOR fJ.4BRifL HER· 
ME..".\"- <.~enaenlmo de na.!iL."imcnLc 
dfl Dr. i\"cnanu Rocha. 

l.b-COMlil\ICAÇAO DA 
PRf.SIDEI'it:IA 

ConvOt:uçilo de RCiflilo extraordi .. 
nâri;1 u rculitar~IC hoje, As I K hora~ 
e 4h nunulus, cum Ordem do Dia 
que dc5ipnu. 

2.7- ES<:ERRAMEI'iTO. 

3 - A TA DA ZZ7' SESSAO, 
E.\t Z DE DEZEMBRO DE 1M3 

3.1- ABER-r;IJRA 

J.2- EXPEDIF.NH 

J.Z.1-R011111ri-

- ~~~ at91/8J. de urs;éncia. para 
o Pmjeto de Resoluçlo n' lll/113, 
'IUe au1ori1a a Prefeitura Munici~ 
pai de Sumuli (SPJ. a elevar em 
CrS I. 74b.SS8.000.00, o monlante 
de Jroua di\o·idu Cllnflolidada interna. 

- N• 8112/H.l. de UrJência. para 
n Pn1jeh" de Lei da Cimarõl n' 
267/K.l. que n).a o~ valurcs de: rc:tri· 
buiçil.o da Calc,.,uia Funcional de 
·\nifiL-e de C:unret.,;ii.u dr Roupol5 e 
Uniformes. e dá outras providrn~ 
..:ias. 

J .• I-ORD~M DO DI,\ 

- Reda.;üu final do projeto de 
De'"-"rcto l.es;islutivo n' 7. de IQMJ 
(n' I~K/8:!, na l'ümura dos Depu~ 
aado.'IJ que aubll"i7u a adesilo dl' 
Brasil à L."onven.;ilt, que ins.litui uma 
ors;ani.t:ac;i\u internacional de Mc:-
INI,>gia LeJ;ul, L"Un.:luída em Paris., 
a 12 de uulubm de 19SS. e emenda
da cm I~ de noo,emhro de 19M3. 
Ap1'01'ada. A pNmulga~;ilo. 

3.4- ~M T~RI,\S .-.PRECI"· 
DAS APOS .~ ORDEM DO DIA 

- Pr1.1je1o de Re,;ulutiiO n' 
I UjK.l, em rq:imc de ursência, nus 
1crmo5 do Re'luerimcntu n' 
K91 /83, lidn no Expediente. Apro
••do. À ('omiMilo de RL-datiln. 

- Reda('llo nmd do Prujclo de 
Re.1.1luçilu n' 113/8), cm rcllimc: de 
urJênL."iu. AprotUa. À prumul~ 
(li:ÇÜO. 

-Projeto de l.ei da Câmara n• 
267f8J. em regime de ursCncia, nn" 
termo~ do Rcqvcrim~nto nt 
HI.J.:!/M.l. lid11 no Expediente. A.pro
"••o. apú1 p;~receres das comiS!ic\es 
L."UIDpelcntes. À sançilo. 

J.S- DISCURSOS APOS A 
ORIJEM DO DIA 

.~f:N.4DOR.4 EUNICE MICHI
I.ES ·- Necessidade de alterações 
no modelo da Zona Frunca de Ma

lnuus. 

SEN.400R.4 IRIS C'EUA. -
P'o~rticipaçio da mulher no prosre!l-
50 du humanidade e a •csreaaçlo 
por ela 50frida nu& diversossetores 
da sociedade. · 

J.6 -l"OMUNit:AÇAO DA 
PR~.SIDENCIA 

- ('onvucação de sc;5iln ex·. 
lr••ordinâria a reali7ar~llC' amanhil, 
às li horas, çom Ordem dn Dia 
qut de.i,na. 

.1.7- ~l'it:f.RRAMESTO. 

4- DISC"t:RSOS PRONt:S
CIAI>OS E:l.l SF.'!SAO A:IITE
RIOR 

- Ou Sr. Senudnr Jnflio Lin5, 
prul"cridl'S na se55.:1n dr J0-11~83. 

5 - A TOS DO PRESJJ>t::IITE 
DO s•:l'iADO FEI>UAI. 

- N.,. 1 r~. r r• e 120. de 19Kl. 

6- PORTARIA DO SR. 
DIRETOR-GERAL DO SEI\ADO 
FEDERAL 

- :11• SJ. d< I 9KJ. 

7- GRUPO BRASILEIRO DA 
li:IIIAO I:IITERPARLA!I.IE:IITAR 

-Ata dr reuniDo da Cami~~:sAu 
Direll,rll. 

1-MF.SA DIRlTORA 

'- LIDERES E VICE
UDER•:s DE PARTIDOS 

10- COMPOSIÇA.O DAS 
COMISSOE!i PERMA:IIE:IITES 

nho/8J, de1tinada à complementação do giro de sua 
divida consolidada interna intralimite mobili6.ria, venci
vcl durante o presente c~erc:iL."io, ohedec::idas a5 condições 
admilida5 pelo BanL"O Central do Brasil no respectivo 
prn~'t'iflo. 

Fatia suber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do ilrt. 42, inci50 VI, da Constituição. c eu Moac)"r 
Dulla. Pn."flidente. promulgo a seguinte 

RESOLt:ÇAO N• :167, DE 1!113 
Aalorlza o C'.owemo •a Elllldo •a Ria lle JIMiro a 

......... C'rS 1Z.657.5l5.3011,110 c•ozeltii)Jaeo, -
cea1D11 elnqilftlta 1 ••• mlllliea, qulnhenta. 1 arillll 
I' elnc:o •11 I' tnztniOI cnazelrosl o mant1a11 di' •• 
dfwlda eo11110lldada. 

Art. 2' Esla Res.oluçiiu entra em vigor na data de 
'iUil publicação. 

Senado Fedenil, 2 de dezembro de 1983. - M ... ,, 
Dalla, Presidente. 

A.n. 1• t u (Jo-t:c:rno do l:.sta.da do Rio de Janeiro 
autorizudo u ~levar. lemporariamentc. o par&imelr.o fixa~ 
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do pelo item III do arl. 2' da Resoluçlo n• 62, de 28 de 
.oulubro de: 1975. altrruda pela Resoluçiu nY93, de li de 
nuluhro de 1976. ambas do Senado Federal, a fim de que 
pl1t.!ia permilir sua intervcniéncia cumu prantldor de 
emrréslimos de inlere5se du l'ampunhia do Melropolita~ 
m> do Ri~1 de Janeiro. junto au Bilnc:u Na.:ional de De
Jroenvoh.-imcntu Económico e SoL."ial- B~DES, no limite 
dr (.'rS 12.M7.S.1!'.300,00 (doze bilhclcs, sei5CCntus e cin~ 
qCJenta c Sl:lc milhõt'i, quinhento5 e trinta e cinco mil e 
lrea=:nto~ l!ru~:eirns). do,; quo~is Cri 8.391.221.600,00 (oi~ 
ln bilhões, trenntos e noventa e um milhcles, du.Lenlos e 
vmiL." e um mil e Hi!k.-entos cruzeiros) jA liberados e Cri 
4.266.JB.700,00 (quatro bilhlJe,;, duzentos e sasenta e 
Ki5 milhões. trea:ntos e treze mil e setecentos cru.Leiros) 
u liberar, que deveria M:r utilizadO» lOialmente no 
exercício de 1983, obedecidas 111 condiÇÕCI admitidas 
pelo Banw Central do Bra!lil no respectivo proc:euo. 

i\rt. 2• Esta R•oluc;ilo entra em vigor ila data de 
5ua publicaçllo. 

Senadu Federal, 2 de dLozumbro de 1983. - Maoeyr 
Dana. Pre.!iidcnle. 

Ata da 225• Sessão, 
em 2 de dezembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

l'rr.•tdenc/u do.• Srs. Moacyr Da/la, 
Milttm Cabral e Raimundo Parrme. 

.:1.s 14 IIORA!i E JO !>ff,\T?"OS, A.CII.4M-Sf." I'RE
Sf:.\"Tl!i OS SR!i. Sf:.\.fiJORE!i: 

- Mibio ~-litiLI - f.unice Michiles - Raimundo Pa~ 
rente - (.ialvãu M.odet!.t\1 - Odacir Sou.res - Alaysio 
('hil"'-"'- Gabriel Hermes.- Htlio Oueiros- Alcun~ 
dre ('uslu - Jo"'= Sarnc:y - llelvidio :'\~unes - ,\Jmir 
Pinlo - Jofli: Lin,;- Dinarte Mariz- Humberto Luce
na- Milton Cahrul- Cid Sampaio- Lui.t: CavaiL."antc 
- .-\lba.no Fran~-o - P...IR50S Púrto - Joiln Calmon -
Mua'"-")"r Dulla - Robeno Suturnino - Itamar Franoo 
- Fernando Henrique Cardow- Sc:'\"CJ"O (iumes- Be-
ncdilo F~:rrciru - Henriijue Santillo - (jastAo Maller 
- JIJsé frupelli - Marcelo Miranda -Saldanha Derzi 
- Lenoir Varga,;- PtdN Simon - Od:âvio Cardoso. 

O SR. PRFSIDE:IITE IMoa<Jr Dalla) - A lisla de 
presen~;a acu5a o comparecimento de 35 Sn. Senadora. 
Hu~·endu número n:p.imental, declaro aberla a ICHd.o. 

S..1h a prulc:çàl' dr Deu5 iniciamo!l "'lSsos trahalhos. 
O Sr. I'~~Sccn:l.&riu pnx:cd.erâ à leilura do l!xpediente. 

C:: lido o &L'J,uinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERF.S N .. 1.1199, 1.100 o 1.101, DE 1!113 
PARECER N• 1.099, DE 1983 

Da Colalnh • Eeaoolllla,.....,. 1 M-• a• 
152, • 1!11l I"' ZI4/IIZ - no orl .. OI), do Soallor 
Preoldonte ~~ Reptibll<o, propondo •• Sonodo •·..re
nl Hjo ootorlzodo o .....,.IIUro Munlolpol de Vorze. 
lintllo l!\fG l 1 or ... , em CrS 29.451.950,00 C•late e 
110ft •Ilhar~, qualrocealOII' dnqlie•la I' •••Iro •11, 
noftftllhll e dnqilnta ei'IIZIIros) a •anhnll' de .. 
tlloldo coaoolldado lutemo. 

Relalor: S~:nudor JOfle Kalumeo. 
O Stnhor Pre1identr da Repllblica encaminha a cume 

do Scmldl'J f-ederal (arl. 42. item VI. da Con51iluiçlo), 
pr..1p011ta n,, &enlido dr que ~&eja a Prcrcitura Municipal 
d.e Vurzelã.ndia (~0), autori.t:ada 111 elevar em Cri 
.:!9.4S4.9S0,00 (vinle c no\oe milhões. quatrOL'C"niOI C cin· 
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qflc:nta e qualro mil, novecentOs e cinquenta cruzeiros) o 
montunte de sua drvida con10lidada interna, a nm de 
contratar emprtstimo junto A Caiu Econômica do Esta· 
do de Minao Gerai•. C5ta na qualidade de qente finan
ceiro do fklnco Nocional da Habitaçlo (BNH), valor 
c:om:spondente a 17.500 UPC, c:on5ideradu o nlor no
minal da UPCdi:CrS 1.683,14, vigenleem abril de 1982. 

2. Caractcrlstica5 d11s operac;ôel: 

"OPERAÇ,o\0 1: 
A- Valor: CrS 25.247.100,00 (correspondente • 

15.000 UP<: de Cri 1.683,14, em Abr/82): 
11-rn-: 
I -de c:arCncia: at6 l6 mesa. contados a partir 

da llltima libenaçilo dOA recursos: 
2 -de amortizaçilo: at6 l60 me~es: 
<:-.:-..... : 
1·-jui'OII: 
a - durante a carencia: ali: I'<' a.a.; 
h- apóR a c::arênciu: at6 1.6% a.a.; 
2 - corrcção monctéria: trimestral. conForme as 

vuriaç&'11 da UPC; . 
J -·.ea:uros pnevi5tol pelo'Sialema finamceiro de 

Habitação (SFH~ 
4 -taxO de administradO do BNH: I 'I sobre 

e~.~da liberação; 
D- Ganatlu: primeira c e&pecial hipulCCa dos 

lot.:os de terreno e du habitações a serem construi
das, bem como. a vinculaçlo de quotas do Imposto 
sobre a. Circulação de Mercadorias (ICMJ; 

li - Desltnarlo oloo ,...,_, conSiruçio de 50 
unidadL"'i habitacionais. de interesse social, com va
lon."!! unit6.rios limitados ao mAximo de .JOO UPC, 
destinada'i a trabalhadores com renda de a~ J ••· 
Ui.rio5 mfnimo5, aos quais " financiamento aerA 
transferido apÓ!IIu camCI\:'ializaçio de tais imóveis. 

OPiiRACAO 11: 
A -Valor: Cri 4.207.850,110 (correspondente a 

2.500 UP<.' de CrS l.lllll,l4, em Abr/82); 
B-rn-: 
I - de cari:ncia: ati l6 meses, eontado1 a partir 

du llltima liberação dos recursos: 
2 -de amonizac;io: at~ 360 mCM:~; 

C-Eocaf1111: 
I -juros: 1'1,. a.a. pelo repasse: 
1- correçilo monetiria: trimestral. conforme as 

vari:ações da UPC: 
l- seguros previ5tos pelo Sistema Financeiro de 

Hahitaçao (SI'II); 
4 -tau de administração do BNH: I 'I sobre 

cada liberaçilo: 
D- Ganada: vincUlado de quota1 do Imposto 

11ohi"C' a Circulação de Mercadorias (ICMl: 
E - DHdnaclo dos recu ... : execução de obras 

de infra-estrutura urbana no.:euâria à construçio 
das SO unidades habitacionais, objeto da Operaçio 
1." 

J. ~undo u parecer apresentado pelo 6rsJo finan
.eiador, u operaçôes de cridito aob exame slo viAYeis 
econõmica e finanL-ciramenle. 

4. O pl'lJC:fikl ' acompanhado doaaesuintas elemen
lOs prin~ipais: 

a) Lei n' 347, de 22-l-82, autorizadora da ope
raçiio; 

•1 lixposiçio de Motivos (EM n• 126/82) do Se
nhor Ministro de Estado da fazenda ao Exm• Se
nhor PrL"Sidente da RL"P6blica. comunicando que o 
Conselho Monetirio Nacional. ao apreciar a pro
po~ta, manifestou...e favoravelmente ao pleito, for
mulado eonformeoart. 2'da Ra.ft993,de 1976.do 
Senado Federal; c 

c) Pareo.'Cr do Banco Central do Brasil- Depar
tamento de Opcraç6es com Tftuloa e Valol'll Mobi· 
liirioa. favorlvel ao pleito. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

S. Con1idcr8.dn todu o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operaçêo 1ob exame), 
verili~a-&e que nlo ~eriam ultrapassados os tetas que lhe 
fur•m fixadas pelo• iteno I, 11 o III do art. 2• d• Reo.' n• 
62. de 1975. 

6. Alé:m da caracterfstia~ da5 operações- cxtralimi· 
te - e IC:SUndo conclusilo do Departamento da Divida 
Pllbli~a. a aMunçilu do c..lmpromiSIO aob exame não de
verá ucarn.'lar maiore'i prei.We~~ na execuçlo orçamen
tAria dos próximo• exercfcio1. 

7. Atendid:a5 a1 exigên~ias da5 normas vigent('S e a1 
di5posiç&:s do Regimento Interno, concluimiJI pelo aco· 
lhimento du pre5ente men~BS~m. na forma do aesuinll 

PROJEm D~ RESOLUÇ,o\Q N• 127, DE 198l . 

Aatorlu a Pnfelmno Manl<lpal de Vaneliadla 
(!ltG), a oleYar •• CrS 29.454.950,00 (rlnte e oove 
IIIIIIHlel, ... troctniOI e dnqile11ta e flllllnt •11, lOte

' cearas e c:l .. iieata cnzelros) a •antaale de ... dftolda 
............ a loteroa. 

O Senado Federul resolve: 

Arl. 1• E: a Prereitura Municipal de Varzelindia, b 
tadu de Minas Gerai.s, noR termos do an. 2• da Reso
luçilo n• 9], de li de outubro del976, do Sen•do Fede
ral. autori7.:ada a elevar o montante de RUI divida conso
lidada interna rm Cri 29.454.950,00 (vinte e nove mi
lhõc:.s, quatroL~ntoH e cinqUenta e quatro mil, novecentos 
c cinqUenta cru7.t::iro5), L"Drre&pondentel a 17.500 UPC, 
cun5idcrado o valor nominal da UPC de Crll.683,14 vi
genle em abril de 191!12, a lim de contratar empliltimos 
que perfa.,;oam o vaiC'r acima. junto à Caixa f.conõmica 
do l:stadu de Minas Gerais, esta na qualidade de agenle
finuncciro do BIIRL"O l'aciunal da Habitaçã,, (BN li J, des.
tinados à c:onRtruçüo de 50 unid:ades habitacionais de in· 
ten:sse social e execução de obras de infra-estrutura ur
b:ana n~'CSRiirius il canstru\o"lo, obedccid:a5 as condic;cles 
admitidas relo Banco Central do Brasil, no respectivo 
proL"eSSO. 

Art. ZO E!iita resolução entra em vigor na data de sua 
publi~ac;üo. 

Sala das Comi55õa., 18 de agosto de 1983.- Setero 
Gomes, Prt:!lidente em exerc:(cio - Jorae kalume, Rela
tor. -Gabriel Hermes - Ulz Cawalnale - !\larc:ondn 
Gadelha- Pcdro SlmiNI- Fernando Honrlqoe Ca"'-

PARF.CERFS N's 1.1110 F. 1.101, DE 1!183 

!iol>re o Projeto de R..,ludo., 127, à 1!113, da 
C01111Aio de Ecoaomla que "autoriza a Prel'tltura 
Municipal de VamiWia (:I.IG), a el .. ar em CrS 
29.454.950,00 (rlnte e nore 011Jhõos, quatroeenlao e 
cinqiiema e •uatro •11, DDW'ftllltol e daqllenta cn•l
roo) o •oollote de.,. dl.tda """""ldadalntorno", 

PARECER N• 1.1110, DE 1!183 
Da Comlloio à Coaodlulrio e Jullllça 

Relalclr: Senador Marllo lladanl 

O ProjL'lu sob exame, de autoria da Comiuilo de l:.co
nomia do Senado Feder11.l. como c:onclusio de acu pare
cer sohre a Men,;agem n• 152/82 do Senhor Presidente 
da Rerllblicu, autoriza a Pret'eitura Municipal de Vanr:e
lãndia (MO), a contratar operaçcles de cr~dito somando 
Cri 29.454.950,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e 
cinqUenta e quatro mil, novle\."Cntos e cinqUenta cruzei
ros) correspondentes a 17.500 UPC de Cri 1.683,14 vi
gente em abril de 82, junto a Caixa Ec:onõmica do Esta
do de Minas Gerais, esta na qualidade de Aaente Finan
ceiro do Banco Nacional da Habitaçilo (BNU), destina
das. à cunstruçilo de 50 unidades habitacionais de interes· 
se social e execução de obras de infra-atrutura urbana 
n~"'e5sãrias A can5tru!Wio, no MuniLipio. 

O pedido de autoritaçio foi formulado nos termos do 
preceituado no parqrafo 6nico do IUiiJ!o 29 da RCIIO-
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lw;ilo n• 93, de 1976, do Senado 1-'ederal. implicandl). por 
con!lt:gliinte. a nllo obscrvãncia dos limiles lixadoa pelo 
arli1~ 29 do RC!IOiuçlo nt 62, de 28-10.75, tamhtm da 
Cümara Alta do CODJFCS.!iu Nacional. 

Ou pnnlu de visltl que nos compete examinar, verifica· 
se que toda1 us formalidadu raram aLendida11. nlo ha· 
vendo óbice à tramitaçio normal da pre~Sente pmpo: 
sic;ilo, porquanto ê juridiL'II. cnn5titucional e de boa tó.. .. 
nic:a leu:islaliva. 

Sala das Comi5!k\e5. 16 de novembro de IQ~3.- Jaaf 
Fralt'lll, Presidcnle- em .:Oif.erc:feio.- Murlla •daró, Re-
lator. - Helddlo ~ .... - OdKir Soal'lli- Gullhermi 
Palmeira - Carlos Cldlftlll - HéUo Guel,... - Mar
...-Gadelha. 

PARECER 1\o-. 1.101, DE 19113 
Da Coml!llllo de Mualdploo 

Relator: Seaador Alfredo Campos 
A mati:ria snb a nossa apreciaçilo, j6 exausti .. ·umente 

'anulisnda pela autora do Projeto de Resolução. em tela, 
objctiva autori1.ar a Prefe"ilura Municipal de Vau~lãndia 
(MGJ n~J:~ termos do que atahelece o an. 2• da Reso
lu,·ilo n' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar opc
ruções. de cm:lito nu valor de CrS 29.4S4.9SO,OO (vinte e 
nove milhl\es qualrlX.-cntos e ~inqUcnla e quatro mil no· 
vec.:nlo5 e cinqUenta ~ru1eim5) curn:spondcntL"'i t1 17 .SOO 
U p(". consider:andu o v a lu r nominal de lJ PC de Cri 
l.ftltl,l4, vi(!cnle em abril de 19112,junlo a Caixa E~onõ
mica do 1-:ootado de Mina5 Ciero~.i5, na qualidade de agenle 
linanL"eiru dlJ B,..H, destinada5 à con5truçào de 50 uni
dadL'!i hubituciunoli5 dr interesse social e execu"'-ão de 
obra, de infra-estrutura urbana. no Muni~(pio. 

.'\. pn,po:~~i"';.in mereceu a acolhida da Comilliilo de 
(.",mstiiUi\,ii" C JU'iti\,"a, que a atendeU conforme 05 Lino
niL'S legai,, pertinentL'!i ao as5unlu. 

~Ollo U!!op«tos que r.:ompctem a e5te Orslio Técnico exa
minar, cnte-ndrmo5 que o rleito deva ser atendido nus 
lermos do pro)"lll5IO pela (."omi553o de b:unum•a da Ca
,3.. vi~tn que il opçro~.ção de eri:ditn a ser autorizada alen
derâ a intere55L'S de alc;mu social nos campo5 hahitaLio
nais e de 5ill1dt. 

Anle o rxrnsto, somos pela aprovação do Projeto. 
Sala da Comis5ào, I' de dezembro de 19fU.- Pa1101 

PõriO, Pn...,idente - Alfredo CaBipol, Relator - Jcqe 
Bomhau!IOII - Almlr Pinto - ~larcelo :vllnnda - Joio 
Lddo- Gal•io Modooto- Eans Faria- Joio Lobo. 

PARECERFS llõ•S 1.102, 1.103 E 1.104, DE 19113 
PARECER ~· 1.102, DE 1!183 

Da Comllllia de Ec:o•mla, ... 1'1' 1 !\ten~~~ae• ., 
160, del91131"' 290/1.1, aa orlaomJ, do Seohor Pre
oldeote da Repállllea, p"""ndo ., Setwlo Federal 
lfja aularlzada 1 Prefelllra !\tualcl)llll de Parobé 
(RS) a eleror 010 Cri 11.131.1411,00 (oaze •llhaeo, 
ce1110 e trinta e mn mil, c:ea10 r q11nnt1 c:I'IIZIII"OI) o 
maahlnlt' de 1111 dftlda coa!IOIIdada lalll'na. 

Relamr: Seaador Albono F..-

0 ScnhlJr Pre1idente ·da Repllblica en!:aminha a exame 
õ.1 &'fiado Federul (art 42, item VI, da Connituiçào). 
P"'J'k'!ilil no 5entido de que seja a Pn:fcilura Municipal 
dt Pum~(RS) uuloritada a elevarem Crlll.ll1.140,00 
(ontc milhões, ccnLO e trinta e um mil, cento e quarentill 
cruzeiroiS) o montante de sua divida c:on10lidada interna, 
a fim de que pow contralar emprbtim,l juntn à CRE· 
FISUL S.A. (.'rêdito Financiamento e Investimento. 

2. Caracterlod ... da opencio: 

A- Valor: Cri 11.131.1411,00; 
B-rn-: 
I -de c:arincia: •IIII; 
2- de amortização: 15 (quinze) meses: 
C-Eaea,.....: 
I - jum!l: 160% a.a.; 
2 - curreçilo monetária: •11; 
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D- Garatla: vinculaçio das cotas do Imposto 
•obre a Cin:ulaçio do Morcadoriu (ICM); 

E- Dtlllaqio doi l'ftiii'IOI: aquisiçlo de doia 
cuminhõc:s "OKM'". 

l. Segundo o pan:~.-er apn:5entado pelo Orpo linan~ 
ciudor. a operaçio de elidi to sob uama 1: vibcl lk:onõ
mit.:a c linanc:ciramenlc:. 

4. O proL'ft50 é acompanhado doaRJuintes clemc:n
hls principais: 

a) Lei n• I0/83,de25-J-83,autori7.adoradaope
l"'.açilo: 

•1 Expos,.;Ao do Motivo• IEM n•IOII/831. doSo
nhar Ministro de: F.stado da Fa1.enda ao f.x• Senhor 
Prc"idc:nte da RepLihlic:a. comunicando que o Con-
5Ciho ft..hmetârio Naeional, ao apr«iar a proposta, 
munife~~õtou-se favoravelmente ao pleito, formulado 
,.,:onfurme o un. 2•da Res. nt9J, de 1976, do Senado 
~·edoral: o 

c J Paret.:er du Bunco Central do Brasil - Desen
'ILlh,·imcnto de Operac;õc:,; com Tltulo5 e Valores 
Mubdiúrius - DI!MOB,. ruvurãvel ao pleilo. 

~- AICm d.a carac~.erí!iltica da uperaçlo- extralimite 
- e segundo L"OnclusAn du DEMOB, a assunçlo do 
çe,nnprumiuu ~~oub c•ume nilu devcrã acu.rrctar maioi'CI 
prcS~roi\c. .. n:1 execuçlln orçamentária do" prõ•imus exerci· 
cios. 

6. Atendidas as exiJ,i:ncias dus normas visentea c IIi 

disposi.;ôes do Regimento Interno, conclulmos pelo aco· 
lhimento da rrcsentc mcn5Bplll. na rorma do seguinte 

PROJETO 0~. RESOLUÇÃO N• 128, DE 1983 

Autorizo 1 Prefel111ra M•ldpal ~e Parabf (RS li 
ole•ar em CJt 11.131.140,00 1- •llhileo, _..,o 
trlac1 e •• mil, c:ento e tlllrelltl crueii'GI) o .... r.. 
te ~e ,.. dl•lda ....,..!dada loteraa. 

O Senado federal re50lve: 
An. I• f: a Prereitura Municipal de Parubi:, Estado 

do Rio (irande d&> Sul, 00111 tennuli do an. 42, item VI, da 
Comuituiçilo Federal, autorizado a elevar o montanl.e de 
suu divida COIIIDiidada interna em Cri 11.131.140,00 
(ona milhões. cento e trinta e um mil, cento c quurenlli 
cruzeimr.), a rim de que pOiilll contratar um empr6atimo 
de if:ual valor. junLc1 à CRF.FISUL S.A.- Crklito, Fi· 
nanciumenttJ c lnYCitimcnto, de1tinado à aquisiçlu de 
dois caminhões ''Ok M'' pa.ra o Munidpio, obedecidas 
us L'('lndic;clc:s admitidas pelo Banco Central do Bra1il, no 
rcspe~tivo pm~eYIO. 

Art. 2• F.stu I'Ciic)luçio entra em viJor na data de sua 
puhlicaçlo. 

Saiu dasl'omilsc1es, 20 de outubro de 1983.- Rolter-
10 Campos, Presidente- A.llaH Frueo, Relator -Josf 
u,. -Joio Collelo- JOII FrqeiU- Cobrltl Hor-. 

PARECERES NOS 1.1113 E LI04, D!t ltltl 

...... PnjiiO ......... 121, .. 1!113, .. 
~ .. -.. ...... -........ 
M•ldpal .. - (RS), 1---.. 
- ......... CJt 11.131.140,00 ~-~~~~-. 
--•rrlldae••.U•-• .. IINIIIacnatlr•)''· 

PARECER N• Lll!, DE ltltl 
~Comi- .. c-.... Jllllcl 

RIIMor: - Calloo Ql.,.l, 

Encaminha n Senhor Pruidcnte da Rep6blica ao exa
me du Senudo Federal. nos. tennD!I do art. 42. inciso IV, 
d11 Con•titui~lo Federal. propo5ic;io, a nm de que lflia a 
Prercituru Municipal dr ParubE= autorizada a devar em 
Crl11.131.140.00(onze milhõa c ccntu e trinta e um mil 
c ,,;.:ntu c quarenta crun:irusl o montante dc ~~oua divida 
~o:on5CIIidadu int~o.-rna, com u ohjetivo de contrair emprá
timo junto ii. CRt-:1-"ISUL S/ A -Crtdito, 1-'inanciamen· 
tu e lnYCRtimentu. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

ConAOante inrormaçlo do Banco Central do Bruil, o 
v-•lor da oporaçilo t do CrS 11.131.140,1Xh amortizado 
~er;"1 rcitu em IS anos; 01 jurm do de 160'1: ao ano, inclu
!iiivc currcçilo moneta\riu~ com vinculado de c:otu do lm· 
ptJ!ihJ ~&obre Circulaçiio du Mercadorias; destinando-seu 
uperacà&J ii aquisidlode doi1 caminhõa zem quilõmetro 

llú na:eMidade de uutc.,rizaçln cxpec:rr.ca do Senado 
t:cderul rorque, em 5C tratando de Munic:lpiu estrutura
do ii punir de I' de fcvcrcirn de 1983, nlo dilplle de ha
lum.,·n (!crall relativo ao exercic:io anlerior. 

A mutf:'ria roi aprcciuda pela douta Comissão de l:c:o
n,,miu desta Ca1:1 l.egi'ilativa. qur, c11.aminando os pare
ceres tO.:nicn!ro cun,.tuntes do Projeto de Raoludo, cspe
ciulmcntc a Lei uuturizadura du op&:r~~~;Aa, exp0t1içilo de 
m,,tinl'l do Min!roitru da Fa1enda c Parecer do BanL-u 
C' entrai da Br~l,.il. ~.:. tendo em O.lDtu a \"iabilidade CL"URÕ· 
micu ç limtnL"Cira, opil'kJU ru,·ora\"C'ImC11lC ao ac:olhimcn· 
tt• da Mensai{Zem. mediante orer~imento de Projeto de 
Remluçãu L"Sf'«Íiiro. 

No ãmbito desta Comiaiio, verifiCamO& que o& ele
mentl."l!l c:nnstitutiv011 do Projeto ntão c:onrorme e que u 
Prnjehl de Resuluçilo a1pruvadu pelu douta Comililllo de 
b:,mnmm m'iu in~ide em nenhumu hip6tL"'iC de oren1a 
"'JS rrinciriu" de noua Cartu Mqna. 

Sendo aM.im, no55CI \"otn ~pela aprow.çlo do Projeto 
de Ro;CIIuçilo, nos IL-rmoli em que roi pn>p05tO pela Co
mis"ii'' de E•.:onomiu, pela 5UU c:onstituciunulidade, juri
di~idude e hna técnica lç:i&lativu. 

Silhl da (.','lllli!isii.O.. I fi de novembro de ICJ8J. -M.Uo 
........ Pre•idonte- CuiGo 01111111, Relator- Hll•l
.. N--o-. s..n.- CID- Pil-a-· 
JolfiF ..... Femln- H81oCIIIroo-M..-Ca
..... _JOIIF'npUL 

PARECER N• 1.104, DE ltltl 
D~ Coa- .. M....,.... ......... __ , ... 

A Cumissii.u de Economia. como c:onclusio de seu pa
reL""er Al>bre a Mcn!llllem nt USO. de 1983, do Senhor Pre
"idente du Repflblica, Ul"rescntou projeto de raoluçio 
que autoriza a ··Prefeitura MuniLipal de Purub~. Elitado 
do Rio Grande do Sul, nos tcnnus do art. 42. item VI da 
Cnn1tituiçàu Federal, a elevar o montante de sua divida 
con~nliduda intL-rna em Crl11.131.140,00(onzc milhões, 
cento e trinta c um mil, cento e quarenta cruzeirO&). a fim 
de que po5.'ia c:nntratur um emprhtimo de isual valor, 
juntu à CRJ::I-"ISUL S.A.- Crklito, Financiamento e 
lnveHtimcnto, destinado i\ uquiliiçlu de doi1 caminh6e1 
"OkM" para o Municlpio. obedecidas as ..:ondiç6e1 ad· 
mi tidas pelo Banco Centrul do Brasil, no respectivo pro
l.""nHo". 

2. Na forma do art. 29, i1cm IV. da RCIIOiuçio Jl9 132, 
de I CJN. do Senado Federal. os proposiçiks que envol· 
vam op .. Tac;õcs de criditu internas e ex1ern115. de qual· 
quer nature~ou. em que um ou mai1 municlpiDliiCjam par
te intcreli&uda, deverão mere.::er estudo e parec:er desta 
c,,miM.ilo. 

. 1. As condic3cs da operado slo as liCiuintc: 

"A-Volor: CrS 11.1)1.140,00 
B-rn-: 

1- c:urCncia nihil: 
2- de amortizau;lio: IS (quinle me~e~t: 
c--...: 
I -juros: 16CR. a.a.: 
2- correçilo monetAria nihil: 
D- G•uda: vinculac;ilo da1 cotas do lmp01to 

.sobre a (.'irculaçilo de Mercadorias UCMt 
E -lllodllaclo ... -• aquisição de doi• 

caminhüc. (OK M )." 

4. Para que J'O""a Kr erctivada a opcr-.io pretendi· 
da, haverâ nece•idadc du autorizaçilo apcdr~ea do Se
nado Federal. uma vrz que, em se tratando do Municl-
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pio e&truturudo a partir de 1·2-83,nio dispõe a Prefeitu
na, de balanço pra I relativo ao exerdcio anterior. que ae
ria u de 1982, base de e61culo para 011 parimet.rDA fixltdus 
pela Rosoluo;!o n• 62. de 1975, modificada pela ROIO
Iuo;ão ,.93, del976, ani>a5 do Senado Federal. HavorA 
de outra rorma. nc:c:cMidade de intervcni!ncia da empre
'iil O.lmercinl vendedora, atravh de instrumento de ade· 
'ifio. nos tennos do il.em V du Re5. n• 45, de 31-12·66, em 
obc:diCncia au disposto no Ra. n• 76.1, de 14-9-82, ambu 
do Romc:o Central du Bra1il. 

5. Por oulm ladu, u margem de poupa~a real de 
Prerritura Municipal de Parohf: (RS). para o presente 
exerc:lcin (Cri 178.028,0 mil), mostra-se butunte supe-
rior ao muior dispCndio IC"rl 28.S90,7 mil) que a !lua 
divida c:ont~oliduda interna apresentará (em t9K4), arós a 
reulilllÇàO d:1 opera.iilO em exame. 

6. Pela• ra.r:õcs e-.postm~. liUmos pela aprovaçilo do 
projeto de resolução apre!iCntado pch:1 ComiiSr&o de f.co
nomia. ma sob lkJiiSO exume. 

S:d:a da c,,mis!W.u. I de de~embro de 1983. - p.._ 
Nrlo, P!'eiidente-~ F•la, Relator- J"MJ~ Bor-
• ... ___ PiotD-M•coloMir--J•U-

elo- CalolaM ....... -JahLollo- AlhdoC-

PARECERES N .. LIOS, I.IOti E 1.10'7, DE 1113 
PARECER N• 1.105, DE ltltl . 

Da ea.lodo .. Eooaollla,oibn aM-., 
161, .. ltltl ( .. 291/13, •• odp•), ............. 
.. - ....... llca.-1-aciodaSe-.... , ....... ....,_,.. ....... .--. 
Prerlllara Maldpal de P- (RS) I -lu 
~da atdlta ao oolor .. CrS 11_.,111 
(olato o trio .U- do ......... ). 

Rllller:_Al_,_ 
Com a Mensusem n' 161/83, o Senhor Pre5idente da 

Rer(Jhlica submete li dcliberaçila do Senado Federal 
pleito da Prereitura M.unicipal de Paro~ (RS) que ubje
tiva L'C)ntflltnr, junto a. Caixa Ec:unõmica Estadual do 
Rio Cirande du Sul. a ~Cguinte operll\.ii.U de clidilo: 

~ .. _.. 
A - V ..... : CrS 23.0illl.OOII,IJO 
R-P-: 
I - de ~arência: nihil: 
2 - de amorti7ac;1\): 18 (dezoito) meses: 
C-E-: 
I -juros: ID'f a.a.: 
2- curn:c;io monetllria: mensal, identica l du 

Obrigii\."Õcs do Tnouro )lrrliacional -TipO ReajustA· 
vol IORTI'i~ 

J - tau de abertura de c:r~dito: l": 
D - GUMd11 vinculação das cotas do Imposto 

10hre a Circ:ulac;io de Mercadorias (ICM): 
f.- D-.clo ... -• aquioiçilo do mi

quinas mdOviirias. 

O c.·unRCiho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
acolhimento do pedido por entendt--lo tknic:o e financ:ci
ramentc. não devendo os !iCU!I encaraos gerar maiores 
prosc.in na exea~çilo orc;amentâria doA próximos exercf
~ios . 

)lrrliu mf:rito, o financiamento de m(lquinas rodoviârias 
&e enquadra naquelas atividuda que tCm merecido a aco· 
lhida deite ói'Jàu. tendo em vi.ua tratar-se de in..,·catimun
to reprodutivo com larao alcance sóckl-cconômico para 
o munidpio em quntilu. 

AMim. ur-inamos pelo acolhimento da mensaiem, nos 
trrmu!il do sesuinte: 

PROJHO DE RESOLUÇÃO N• 129, Df. 1983 
A_a......_.M ................. (RS)a 

........ CJt 21lllll.EO,IO ( ......... llllbilto .. 

·->··---~~~ .... --... tona. 

O Senado Federal resolve: 
An. I' P. a Prereitura Municipal de Parobi:, Eltado 

du RK1 Cirande do Sul. nos term0111 do artiso 42. item VI, 



5770 Sábado 3 

du Cnnstituiçilo Federal, aulorizada a elevar o moinante 
de Hun divido• cnn~liduda' interna em c.·r1 23.000.000.00 
(vinlc e lrC5 milhücs de cruzeiros), a lim de que poua 
contratar um empl"t5timo de isual valor, ·junto ft ('aixa 
Eci"I'Kilili!:a f.staduul do Riu Grande: do Sul, destinado li 
aquiook;Lin de máquina5 rodoviária,; paro1 o municfpio, 
ohc:dccidus as condições admitidas pc:lo Banco Cc:ntnd 
dn Br:.1foil, no rc5fitdivo ProCcsiU. : 

Arl. 2t F.sta resnlu~iÜ.O entra em vig,,r na data de sua 
rublieadn. 

S. la da Comi55!o. 20 de outubro de 1983.-R
Campo~, PresidL"'11t - AU.• frura, Relator - J_, 
U•-J•CU!oi•-J-'~opii-G..,... H•-· 

PARECERES N .. 1.106 E LI0'7, DE 19113 -o .......... -· .. 129, ... 1!113, .. 
C..lldo ... ~--·· ... •-.tu. Profolt-
Manldpol 11e Porolot (RS) o -- epencio do 
at•to •ool•lle Cd ZJ.000.-,10(- ohlo 111-
IHiooücnllll-)". 

PARECER Nt LIG6, DE 19113 
Do c.~ ..... c..dllllçli. • Joodco 

RoiiiiDI:·- Cul• Clilonll 
Atruvi:s. da Mcnsqvm .. 161, de 19~3. eneaminha o 

Senhor Pre5idente da Rc:p6blica pleito da Prefeitura Mu
nicipal de Purobl:. no Estado do Rio Orando do SuL ob
jetivando contralir junto l Caiu Econõmica do Eirado 
do Rio Cirande do Sul, emprbitimo no valor de Cri 
23.000.000,00 (vinte et,... milhi!eo de c:ruZ<irosl. destina
dos a custear a aqui5içlo de miquina5 rodoviiriBA. 

·A amonizac;:in do emprtstimo estA previllta para um 
prazo de: du.oita meses: 011 juros do de I(R ao ano, 
acrcw.idu1 de correçiio monetAria mensal. na buc: dava
riuc;iio da~ Obriga• Rcajuslbcis do Taouro flt:ac:io
nlll: cum vinculaçia du c:utiUI, como garantia, pelo lm
JIU.'il.o sobre a Circulado de Mer!=~dorias. 

Submesida a matéria l apres:iaçào da dou la C.omiMio 
dr F.c:onomiu desta C115a l.q:i~ativa, CHia se pronunciou 
pel11 upro .. ·~~~;ão, nm. tc:rml15 do Prujc:to de Resolução ofe
recido, tendo em conta que o pruce550 está dcvidamenlc: 
in .. lruidn. inclu11ive con1 Jliii'CC."C'I'"C'S ttcnicot~ do Con!iCiho 
Moneaãri,, Nocional e d,, Bunco Cenlral do Brasil. 

De nost~a pane, entendemo5 que o financiamento de 
mãquinll5 rodriviãriut~ ~ ju5tifica pela nc:cc:5sidade que 
tem ;1 Prcfciluru dr hem uparelhnr·5C, brm como hA nc
I.."C!i!õidade de aprovação por parte do S.:nadCI Federal, 
por q tratar de Prefeitura nova. estruturadu dcpoi!i. de I• 
d~ revcn.-iro de 1983. 

Dai u n'"-ce"idadc: do YC'redito do Senado Federal. no5 
termO!! do incit~o VI do urt.' 42 du Con!iitituição Federal. 
Paru tanto, a dnula Comi55ào de t:conomiaj&. rcdu1iu :a 
1.ermc, sc.:u rronunciumento, oferecendo Projeto de Resa
lu,·üo c:src:dfil."t,, autori1and~1 o cmrreendimento. 

.'\ solicillu;iiu e!i.ti• rot~ta cm tc:rm,,. judh:io~os c 
re\·e"tr-se dt~s fC'Irmalidadcs e5.'i.enciais. nada h:avendn :a 
,,hstar. no que ct,ncerne ao<~~ a5peclu'S '-"'nllltituc:ionait~ ou 
repimenloti~. 

J Atr Í!ÕSO. !iiOmn'í a ra\orlr dn 3f'nt\"Uçan dn pedido. Rt'MI 

termo• dt1 Pn.1jeh.1 Llc M.e;nlu.;i~t1 t~rr~,wadt1 rela ("umi5· 
.. :1,, dr Ea,n,mJia. em l"acc de- "'LUI Ctlnltituc:iL'nlllidade.ju· 
ridicidadc:. hoa atcm~a l~ill:ni-.·a e oportunidade. 

Sal;l dn5 Cnmis~~~ol'1c~~~o. 1ft dr no .. ·cmhru de IIJK~.- Ma
rRo B•dar6, Prct~idcnte- Carlo1 Cllluelll, Rdulor
Heltldlo N•eo- Odoclr Soam- GallhoriM Pol....,.o 
- Jollf landolo Fornlro- Hlllo Goeii'OII- M••
Gollelho- J-' Froplll. 

PARF.CER N• 1.10'7, DE 19113 
Do CoaUolo .. MIIIIÓI,I• 

Rolotw: Suador Jorp Bonb_, 
A matéria klh a no!ii5:1 apreciadoahjeti\a aulorizar a 

PrerL·itura Municipal de P:aruh~IRS). no5 termos do que 
c:st:•~le ... ~ ,, art. 2Y da Rc:-.oluçào n• IIJ. de 1976. do Sena
do Federal, 11 oonlrutnr OJICra,·ilo de crtditn nu valar de 
CrS 2.'.000.000.00 (vinte e trCs milhõn de çru7.ciros) de5-
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dm1do :a nnanciUr a aqui5ição de: mâquinas rodoviária5, 
para aquela edilidade. 

A "pn1pusidn mereceu "a acolhida da Comi5s9.o de 
<.·on"'lituido e Justiça. que a entendeu ~o."Onforme os cã
nonrs lcpuia, peninc:nte!l ao assunto. 

Nu5 ãoope..1os que Ct1mJICiem a es1e Orsio Ticnic:o exa
minar •. cntcndenmli que o picho deva !iC'r atendido nos 
lcrmt.J!I do propnslo fiel a ComiR5ilo de r:.c.:onomia da C :a
lia, visto que a operação de cr~ita a ser autori7ada pro
P•~iurà (!randn bc:neR'"ins rara o munidpio em qu'-"5lào. 

S;,lla du C omi55ão. I • de denmhro de: 198~. - ...._ 
Nrto, Pn."!!lidcntc - Jorp ............ Relator - AJ•r 
1'111111- Mondo Mino .. - J ... Udo- GololoMo-
dlllo-E- Forlo- Joio LHo- AI- Culpoo. 

PARECER N• 1.1 .. , DE 19113 
Do c-.ao •• Rlllicio 

Rodaçlo llooiUI- do S.oolo ao PnJeto 
•• Lol .. c-. .. Z'IU, .. 19113 ( .. 1.4'1!1/IJ, •• 
c .. llellfll-). 

RELATOR: S ....... Ido Clllo 
A C omill!iiilo apr.:senta a redaçlo final das emendas do 

Senado ao Projelo de Lei da Cimara n• 270. de 1983 ( .. 
1.479/83: na Caoa de ori110m~ que di11plle sobre a reofl!B· 
nizaçio da estrutura da Justiça F-'cderal de Primeira lns
tüncia e dá outrll5 provid~ncias. 

S1lu das Comissões, 2 de dezembro de 1983. Soldullo 
Dnl, Presidente - lllo Cllo, Rdator - Jaol U... 

ANEXO AO PARECER N• 1.108, DE 19R3 . 

Redaclo llaol •• ....,.. do Soooolo ooPrajolo 
........ a. ..... m, .. ltiJ ( .. 1.4'19/IJ, .. 
c .......... ) ......... _ • ._po~uc~o .. 
-tundoJ.ollco r-...................... .. ................... 

EMENilA N• I 
(Corresponde à f.mend• n• I.CCJ) 

Di:-sc ao art. 4• do projelo a seguinte n:dac;ilo: 

"Art. 4• A rec:strutura"ão do Grupo-Direçlo e 
A~SC!i.5oram'""'IIO Supcriore e a classificada IW11 
CaqiO!I que 1.1 inteJr;tm far-n"-30 por deliberaçlo da 
CnnHrlho d;• Justi~a Federal. no5 termo• do an. f:/1 
d:1 Lei n" 6.026. de 9 de abril de 1974, oh5ervada a 
'-"~~C'ala de nlvei5 cnnstanle do A nexo do Decreto-lei 
n• J.QO:!, de 22 de dc:ZL-mbro de 19M I. inclulive com 
u acrí:scimo dos nh"Ci~~o 4 e S a que se refere o arl. 3• 
do llrl:rcto-lc:i n• 1.445. de 13 de fevereiro de 1976." 

EMENDA N•l 
(Corrnrand~ li f.mend;,1 n• 2-C'CJ) 

Suprima-se o an. b9 do projeto. 

OSR. PRESIDENTE!Moac)r D:ollu\-0 Exp,-dien-
te lidn vai à puhlica.,;i\u. · 

Há urndL'res inscrihllo . 
Canccdt, a palu\"rll ao nohrc Sr. Senador S:tld.tnha 

ller1i. 

O SR. SALDANHA DERZIIPMDB- MS. Prunun
~o.·iu '' sqruinte di!i.~Utk1. Sem ruvi111ihl do oradCir.J- Sr. 
Presidente. Sn. Scnadnre!l: 

;\ impren"i:t publica um artigo que r3s!i0 a ler: 

MA'I;08RA llO BORDON 1'01 DENlJSCIADA 

O pr~liidcnte do Sindicato do Com~~io Varejist:. 
d~ Carnet~ fresca'i de: Silo P:wlo, Manoel Henrique 
Fariu!li Ramo!li, clill5ificuu comll "'umu verdadeira 
manuhra" o anúncio feilo esta semana pelo vicc· 
rre11idc:nte dos rriporlfico'S Rordon 10bre a impor
ta~ã,, de 18 mil b1nelada1 de carne hovina da E5ra-
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nhu. Se(!undo J61io Bordon, ••ai metade de55a carne 
"'erá deootin:tda ao oonsumo interna da ropulado 
cnqu;,1ntc, a outra m~lade ser!ti ~roce!ii5Ud:a para pns
lerior exportu.;i\a". 

Pt.r11 n repre1.mtan1c: dos açou(!ueiros pauli1tas., 
··u v~rdadeiril intendo dos ftiaorlficus i ron;:ar • 
baixa do rn:ço do hai de modo a diminuir 01 C:Uitll!i. 
de '"oslocngem para imrlementar uinda mais 111 ex
I'Ort:ac,.'"f.le "'' ano que vem". 

Ft~ria5 Ram,,s admiliu que a colocação da carne 
oranhnl:1 nu mercado podcri\ provocar uma c:stabi
lidude nos preç,,. a nivc:l de con!IUmidor, lançand,, 
düvida!i.. no entanto. !Wihre a qualidade do produto a 
ser intp,'tl'tULI\l "uma ,.ez que: CSIIil carne fui atocada 
c:m 7Q quando uma viulenla lii.."Ca na Espanha pro\"O· 
c.:ou um Jr:ande abate do pdo. gerando um volume 
que não póde ser abson··ido no5 anus aeguintes". 

A me5ma npiniilo roi manire5tada pelo prc:~idcnte 
do Conselho Naci,mal de Pecu6riu de Corte 
ICNPCI. Joiiu Cario< Meirellc:s. que ali:m de se 
mo.'lltrur "descrente quanto ii conlirmaçlo dessa im
rtortaçilo'". nilo vi "a menor po51iibilidade de se dm
linar ao '-"Onsumo humano uma carne estucada hii 
tanto tempo··. 

A curne foi alocada em 1979. uma carne de pbsima 
qualidade, quando animais de qualidade inferior. ma
gro!i., doentes, foram abatidos para que não morressem 
de fome e •ceie. quando daquda pande sa:a que assolou 
o lerritório espanhol. 

Concord11U tambi:m que ••o objetivo do .... de 
fri(l:orlficos i !iCl!Urar os "prc:çoa visando uma maior 
c:~toca,em" •. 

Sr. Presidente. i susreitl•ima essa imrortaçi\o. pelo 
Sr. G&.Taldo Bctrdon, do ,prupo rrig:orlfiCOii Botdon. de 
carne d:1 Espunha quando a Espanha não era exportado
ra de: carne:. Sr. Pnosidente. ao contrArio. ela i: imrona
dor:a de: c:1rne. A poro~. venll15 o Sr. Rnrdon importar 18 
miltoneladilt~ de carne paro o Brasil. numa oreraçio 5Uii
peita, permitida. autorizad:~ f1Cio su~peitlssimo Sr. Car
Io• Viacava. dirc:tor da C lt.CEX, que permite importar 
c:ilrnc: nc:~te momento c:1n que o Brasil R toma um da. 
m:1inre5 exportadores de c:•me e superou a Argentina e a 
F-:spanha. e5te ano. na volume de exrortaçlo de 1.-arne 
htwina. Sr. Prcr.idente. 

Ora. 111e temos carne de Mlhra para exponar, pudemo5 
e'ponar atê SOO mil tanclat.las, como vem agora a CA· 
CEX. ulr:avfs da Sr. Geraldo Burdon, autorizar a impor
ta~àc., de 18 mil tonelada:. de ~arnc:? E5sa importa.;ão é 
para pa-mitir que niu suhu a carne no mercado interno, 
mil:.. quand,, es.-.11 carne chc:Jar, Sr. Presidente, ji c:stan"
mu" em plem1 ~fra ntwamenlc:. nAl"' na enlressafra que 
eslú :1~ahandu m:!ile momc:nlo. 

Sr. Prc1idente. ainda agoril vemos, aqui, denunciado 
pelo Jornal :r-;aci,,nal, da TV Globo, quead. no porto de 
Sanlosum na..,·io ~.:om l milt,,neladas deco.me deorQ!em 
UfUIJ!Uaia, c:arnc: t:NIIl cuja importtlçil.O roi riCIISHda pcl,, 
lfõi\~Ue C: que e .. tá ra'i'lieiiDdll ("ICIO mundo par:l !ler \"endi· 
du a,,,. incuul''~ que qucirari1 importA-la. Na cntantu. a 
l"1\C"t=X autoriza u imr,lnaçio de!looa carne·uruttuaia. 
anlcriormenle rt:C'U!ii:u:la rcl,, Iraque, est4 no porto de 
Sanh'IS. Sr. Pre:.idcnte. u rC'!IpeitâvrllaboratóriÕ do ln!!oti
tuto Ad,Jiphu L UI/ já dl!i.·larou que da i imprópria par3 
n ,,mooumn humo•n,,, .. ·rm. neste momento, o Ministt-rio 
d~1 .o\grH.·ullura. em d~fL"lid MJ\pciti'Mimi. dizer que a C.1r
m: pode !iit'r industrializada. 

O Sr. MII'Ctlo Mlrutla - Permite-me V. F.x• um 
:1p11rtt!' 

O SR. SALDANHA DERZI - Com muilo prazer. 
'"",n~edo o ararle ao nohre Senad,,r Marcelo Miranda. 
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O Sr. Maralo MlroaU - Nobre Senador Saldanha 
Dcu.i. V. F.\• mu:. neste dia. ao conhe<:imentn da Cau, 
um prohlc:mtt muito importante para a JXÇUâria bra,;ilei
r;l, chamando a atendo do Senado Federal, e atravá 
dele dns •'rgiloo; du Governo Federal, para dizer da 5igni
Cicadn de!i5a importação tão dano"'ll -para a economia do 
P;1io;. cm especial para o noWJ E!iitado da ~ato Gri)5SO 
du Sul. Nm. vimos. e cu u:nsturia de repetir. atrav~!ii da te
ILwisJo. e~a imponac:ilCI at.urda. d.,;"" carne, n::cusada 
relu Iraque, e que teria sido rc:ita do llru1uai: uma carne 
que nii11 podcrü ser Cflnsumid:l reJo homem, pela quali
dudc nuturulmente. e pelo temro. V. Ex• chamu atençlo 
C'll.:ltamentC' pum 11 qu:llidadc: da carne npunhola que 
dC'\'c estar chegando no llra~;ll, pelo muth.·u principal que 
1.."\'id" n:sc. r,uam ahatidus em COnM.-qtiCnLiil da lnl\'e 
'IC\.'11 'Iuc a•ulou o puis no ano de 1979. Fiz. hã J'f'UCO 
tcmJ'fl. ncue plenãrio. um discurso a rcspci1o da p:· 
~ullria hrasilcira. e ncste momcmto em que o Governo 
brmoih::iro de .. ·eria rortula.:er este se1or da economia, que 
.é a peculíria. eh: 'iCm alravi:s da f'rip.nrllicn Bourdon. 
alfl.l\'é!. do Sr. Geraldo BliUrdon. ranr CSIIIa imponaçào 
'lUC \IIi lioilcrificar muito, c nó!i !iahemus dis'iU, purque ~~ 
mn!ll L"llnhccimcnto d,, ran1o- V. t=,• chama 11 atenção 
com ~o.'lmh~imento de cau!iin, p:ara a dunosa importação 
'IIIC u Chn-ernu acaba de razer da E!ipanha. Nào i: só 
para impedir o preço da ~rne. nó1 somos impL-didl'IJ c a5 
tt:arreir:as ~ontru '' Bra5il são tremendas quando ent.-
mc'"' r:a1rr c,pun:u;ãu: puau:o a puuc:u. lemus melhurado 
u nt)Sfõil ~no setor de exponil\'ào da carne hu· 
.. ;n:a. ChamU\'tl eu a1cn~i\n nuquele pronunciamento. 
c':namc:ntc.rara a nece!iisidade de o Governo 1-'c.-deral fu· 
1er uma vacinaçi.o em termosJiohab;, nacionaiR, com re
percussões no exterior. para que pu~sscmos ter a nossa 
~arne tK:ciUI no mer~ada alerno e para n:lo encontrar
m'"' :a barrcina que uf cslii. E n que vemos hoje, Senador 
S:lld:anha Derli. é o Governo atender, talvell!, li solici
tm,;l't,, da f.51"anha. para nós. 0111 hr85ilciros. o5 Jrandcs 
.,rndutnra. p&.'l:'ullrim do mundd que 50miJII, con•umir
m'"' a carne da flipanha, estucada cm 1979. Realmente~ 
um ab!llurdo. (.'umprimcntu V. Ex• nesta tarde que, em 
dcft."Sa do 1)4.'CUaristu bra5ilciro. \"Cm aqui denunciar a;sa 
imporl:açào que achamo111 ahsurda e que vem provocar 
nc!iole t~Ctur d11 economia. que é: u pecuária. um dt.'lastrc 
nncion11l. 

O SR. SALDANHA DEIZI - Mui to obrisado pelo 
nparte. nl'brc Senador Murc::clo Miranda. V. Ex• rc:al
mcnle re.t um mqnifi~o.'O, extraordinário diiK.'urso nesta 
C :Mil 110brc a pecuária e a i1Jricullura nacionais. 

O 51. JGI6 Fnplll - V. l:!x• me permite um aparte'! 

O SR. SALDANHA DERZI - Com muito prazer 
cun~o.-edn n ararte a V. E•• 

O Sr. Jaol Fnpll Senador Saldanha Der•i. pouco• 
podem falar sohrc 01 problemas da pec:uAria no Brail 
t."Omo V. E•• 

O SR. SALDANHA DUZI- Muito obrisado a V. 
F.x• 

O Sr. Ja.l fnplll - V. Ex• ~ um dos pecuarililal 
mai5 avançados de Mato Grouo e acredito que att do 
Brasil. Mas t estranho tudo i5So. por umu sí::rie dera
zõe5. V. Ex• e o nobre Senador Marcelo Miranda jll des
tacaram pontos importantes no que 1C rererc 80 proble· 
ma da pecuâria bovina. Mas estam01. por exemplo, 
numa 1randc criiC que aFeta O setor de rornecimento de 
carne de aves. Vimos lia no Estado do nobre Senador 
H~lio Gueiro5 que a matança de pintos, ... 

O •· HIIID G_..._ - Foram incendiado•! 

o Sr. J ... Fnplll- •• ineendiadCll. nio o6 por raha 
de o1limentaçin para as aves. como tam~m por falta de 
mercado. Este 11 outro setor, li1ado ao problema de ror-
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nec:imenh.'l de carne. que e5tá sendo atingidu. Não !IÓ a 
r.::arnc 5ulnu. lamhbn a ~arne bovina. O Brasil otâ numa 
crise trcmend111'ara razer dólare5 e estamo5 importando 
c:mne do elllerinr. paaa em dl;lar ... 

O SR. SALDANHA DUZI- Quando temo• eu me 
pura C1fiOnar. 

O Sr. JDI6 Fr ... ll - ... quando temo5 carne aqui no 
Brasil. 5cm nenhum problema. ~a agri~o."Uituru. 05 F.sta· 
d..1!i de prudu10:io primAria silo s;,~c:rilic:ados. dei\am de rc
a:her imposhJs sobre os produto!ll que saem dus mãos lu· 
b,uillSlL'i do5 seuslavruduro c das suas ternw, para que o 
Bra!llil p11111Sa exportar e fazer dólura. Pui5 hem. ap.ora 'ra
zemOA impnrlutOào de CJ.rne, sem nenhuma necessidade, 
putza em dólar. Nà,, di para entender esSI.I politica. 

O SR. SALDANHA DERZI - Perfeito. 

O Sr. Joli Frapll - c.·omo aistem nliWi lirma5 ex
portackmt.s que estlo dando CMCi eK.Ii.ndalos tudo&, por
que ganham ICOS:Ióls comissões, perguntaria se não tem 
al1um impunador que esteja 1anhundo aJs:uma ,grossa 
comissão para essa imp\)rli:lçiio de carne? S ào !IIÓ impor
lador, mas 'IUem sabe ati altos runcionários, porque a 
c:orrupc,iu está lnrundo de IIII maneira que todl.'ls nós. 
hoje, temos o direito de !liURpeitar de ncJociações como ..... 

O SR. SALDANHA DERZI - Muito bem. 

O Sr. J"" Frapll- S.râ que nlo hd c:orrupçio nisou 
ai também? 

O SR. SALDANHA DERZI - H â e eu vou mo51rar a 
V. Ex• 

Muito ,grato. nobre Senador JOI6 Fraselli. pela contri
buição do brilhante aparte de V. E11.• 

Mas. Sr. Presidente, a F.spanha é uma dassrandesim
ponadoru!l de carne da Arscntina e da Au!ll:rilia, c:arnc 
de primeira qualidade. Nós exportamos para as Cd
nâria~;, paru a Espanha, pratic:umente, ll{lOra como va
moli importar 18 mil tondadas de carne aob uma ope
ração altamente suspeita? E verifique V. Ex• o superratu
ramcnto dc."Ssa importaçil('t, tanto desSII carne espanholu 
quanto da carne uruguaia, que foi recusada pelo Iraque. 
Há um !luperfaturamento. Sr. Prcaidentc. O imporllldor 
vai sonhar muito dinheiro. ~amente na dif'eren~o.iaçiio do 
dólar. Com eM diferença ele paga\_,~ eNC5 desman
dos e nó!ii. os produlore5, nó!l, 05 brasileiros.~ que vamoR 
pagar ess.a loiK."Ura que e5tã sendo cometida por elcmen
tc. de!i!ic Governo. F. ê de frisar .a posiçlo dn Sr. Carlos 
Viacava, altilmc"ntc susfiCiEa pel111 !luasli8açüa IXIm o Sr. 
Geraldo Bordem. 

O Sr. Jolê LI••- PDnnite V. Ex• um aparte? 

O SR. SALDANHA DUZI -Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. J"" Uao - Sohre Senador Saldanha Cerzi, 
n01:o que as crftica5 que V. Ex• faz. que em certo sentido 
Rio jusla5, porque somos um paLIII produtor e e'portador 
de carne. 

O SR. SALDANHA DERZI - Grande exportador. 

O Sr. J"" L .. - Sim.srande exporlildor de eame. 
Mas noto que as crftic:as, pelo menos cm parte, decorrem 
da falta de c:onhec:imento das causas des&as importaçcks. 
E: o que po550 depreender. por u.cmplo, do que di ase cm 
aparte a V. Ex• o nobre Senador Jos~ Fr&~dli. V. Ex• 
aabe que a ec:onomia tem realmente 01 ICUI mistf:rios, 
que e prec:iso conhecer para poder julgA-la. Pintos são 
queimados no ParA; aio doados pdos produtores em Slo 
Paulo, •quanto o povo pa .. fome. Sio eontradiç&a 
que nos chocam. ma!l que tiro um fUndamento econ6mi
co. A Espanha 6 um grande imporllldor de carne mas. no 
momento, funcionou como exportador. 
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O SR. SALDANHA DERZI - Exportador de uma 
.:arne est.o~o.ilda em 1979, nobre Senador. 

O Sr. JoM Lma- Que seja C55a a verdade. N6s somos 
um arande exponador de castanha do caju. A1ora. os in
dustriais d,, CearA. e nole bem V. Ex• os próprios indus
triais estão pudindo que a CACEX autorilt a impnr
Wção de castanha da África em fun~lo da p015ihilidadc 
que o mercado externo lhes of'erece. A ca!llanha nilo e1ti 
sendo importada para ser consumida aqui, mas para ser 
industriali7JAda e rcc::xportada. O Japão 6 um arandc con
sumidor de carnes c de 5ucos de rrutaR, mas ele ls \'Czefi 

O!ll exporta. Ora, o Dr. Viacava é um excelente tknic:o c 
lem feito o maioresfon,.'"O no sentido de acenar. Dilo isto 
PUJ'C.IUC o c:onhe1."0 c:nm profundidade, o e1for~w, que ele 
lcm rei lo. A :ajudu que tem dado ao Pais, nesse campo. 
1-=..ssa.'i uperaçÕC:5 atendem a objeti'tos que nio 11ilo o de 
.:oihir u Ctferta interna. Elas se destinam exatamcnle à in
duslrializaçiio cm 1cral, em regimctlraw bad:. V. Ex• te
ria 111zào ao defender 0111 produl.ore5 nacionais de"·arne se 
as Ofillra(Ões 05 prejudic:a!II!IC'm, mas não é o ca!IO. E: pn:
ciso nolar ~.tue o Pais atã fazendo a maior economia em 
di .. ·isa!l, e l.IUC tem, fiO' isRo, intereR c::m n:du1ir as suas 
imponatOtk5. Sào está importando carne apem:1s p::lo 
hei-prazer de prejudicar a produc;io nuc:ionul, ou os seus 
produtore5. 

O Sr. J"" FrqeiU - Go,..r!amoo de saber por que 
esl.i\-5e ru:rendo ilso. ~ altamente 5UI)"eito. 

O Sr. Joei U••- V. Ex• sabe, e o nobre Senador Sal
danha Der .Li já o di!lle hã pouco: esla c:.arnevai ser indus
trialitada e vendida para ror-ol. 

O Sr. J"" Fnpll- Tem senl< interessada ni1110. 

O SR. SALDANHA DEIZI- Nobre Senador, mui· 
to 1ruto pelo aparte de V. Ex• V. Ex• vai me desa.dpar. A 
irnrortaçio d.: castanha do c:aju, produto de primeira 
qualidade. perreito. Mas autorizar a importaçio de uma 
carne estocada derde 1979, na Espanha, de animais de 
p6s11ima qualidade, mort01 pela extraordinliria sec:a que 
assolou aquele Pa(s, não esti certo. V. Ex• ac:ha justo au
torizar a importação de uma ~arne uruguaia que o Ira
que recusou por ser deteriorada? Uma carne podre. dete
rinllda. que o lr~quc proibiu a enLroda no RU pab. E 
nós vamos importar à custa de dólar. nobre Senador. 

O Sr. JDIIi Lias- Nobre Senador. cu visitei a Aus
trilia e~ o quanlo eles abatem seus rebanhos na ocasiilo 
d:a se~a. f.S5il carne ~ Cfltocada. Nlo ptnsc: V. Ex• que 
es5a carne jâ auã apodrecida. 

O SR. SALD~NHA D~RZI-O Iraque nloo permitiu 
:1 t.'l1trnd:t pnrque u carne ntava deteriorada: era c11rne 
pndn:. 

O Sr. J-' U. -- V. Ex• dC\·e ter ul&uma rv.ilo paru 
cstur en&:anado ni51i0. 

O SR. SALDANHA DERZI- to lnSiituto Adolph<l 
Lulz, entilo. quem at~ enJanado, Jk'is ~a maior OIUtori
dudc no iiSSUnto neste paiK. 

O Sr. J.- 11111- Os indu5triai5 nilo Hão loucu111. t:u 
\."Omrrecndo rerfeitamente a defesa que V. Ex• fa1. dos 
firodutnn.s de carne na.:ionais, e esiOu dn lado de V. Ex• 

O SR. SALDANHA DUZI - f.u Qitou der<ndondo 
n Br:a5il c niio ''5 produiÕre~~. 

O Sr. Ja.l ..._- Eu apenas defendo o ponto de vi11ta 
de que o Pais tem o dircilo de comercializar bem. Se de 
t.'Omprur cm resime de ....... ou para aportar, C'llolê 
tudo cx:no. 

O SR. SAWANHA DERZI- S. r os .. uma eurne em 
oondicllcs 111nitÃriaa perfCitas, ainda Vl:li, m011 umu carne 
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c."(mdemada por um M:n·i~o de "aúdc de um Pai11 como o 
lroa~m;, c que rer~o.urreu todo 05 rnrlo!ii du mundo. foi 
,,rerL'\:id:a e nenhum puis quis imf'Orlar. 1:! n Brasil autori
/a o1 import~Un a dólur. CC'm superfuturamenlO, nobre 
Scnadc1r JCI'Ié l.in111. 

O Sr. JaN U.- V. F.x• c!ltÍl men~prezando a inu:li
(!i:nc.•ia du f'O\'U hrasilciru. 

O SR. SALDA !'lHA DEIIZI - N ~"· cOlou l'<•ndo em 
cllh·idoa Ol!<o atutoridades br:1sileira!ll. lnfeliLmenle. vem ,, 
M ini11téri,, da Apric:ullura cm dc.ofr:~~a di2CIIIII carne, quando 
'ol.lhem,,s LIUC quem tem autoridade ne5.'ioC assunln. no 
Pod,., é,, lno;thutn .o\dolpho Lutt. que nilo podt!iier rclru
c.•adn "'''um funei,,n:\rin dn Minist\.-rio da Agricullur3. 
que nii11 1em auh,rid:1de para rondenar aquc.-la entidade. 
Olno,litllh' irá apresc:nlar um rc:l3tórin. nesla doi.; diut. 
c \"('r!l V. F.'' quc e!õ"'-1 carne não tem ~:ondições paru RI" 

L,,nl'l!umid:.t. 

O Sr. J.-L•- V. f-.x• me merCL"C o maior IIPI"C\.'"0. 
Tud;aviu. rrmneto a V. Ex• que esse UPUnlo KriÍie5clarc
cid,,. 

O SR. SALDA!'iHA DEIIZI - Nóo •ruordumos. 

O Sr. Joli lJal - Pnrque ~i. nuhre Senador. que o 
Puis niil, \"Ui comrrar cume pudre simple"'menle para jn
p.ar r •• r~l. l:::"'l'llll ~ que i: a \"Crdude. 

O SR. SALDANHA DERZI -Tenho .:ertezo de que 
u Senhnr Pre~iden1e da ·RLopúbli .. ·a. ton1ando conheci
mcnh, dL.,scs r.n,,"' irã momd:ar runir as rc'ipons6veis. 

O Sr. JGif Ln-C oocMd,, oom V. EJL• em que 5Cjam 
punidn"', se realmente is."''' :teunteCC'U. 

O SR. SALDA!'iHA DERZI - A"cdito no Senhor 
Prc!Oidenh: du RLopúhlica. 

O Sr. Beaedllo Ferreira- Permite V. E'' um aparte'! 

O SR. SALDANHA DERZI -Com muito pr;ll.er, 
n~•hre Senad,.r. meu L"'mpadrc c meu amipo. 

O Sr. Bo...Uto Fornlro- Nobre S.,,ador Soldunhu 
lleui. tenhn razõe"' pura LTCr que '-"'!UI importat;il(l de 
co1rnc se d~!"'lina ao ~stcma •raw •uk. !t.!a5. de qualquer 
1i.1rma. i: h:l'lli\ol ,,,,l'll inh~n.o,;"'L"' hr:1sileiros. p(lrque. nüu hã 
L,mm diK"ulir: "'' m(lmcnlo cm que a pa:uâria comC4;a a 
101: r .. oçupc:rar. c••me.;:.l a duras primeira!~ pu111:11o5 nu senti
lll' da Lilpilodil.a._:rau, ral•:lle L"5!i3 importac;àU para, COmO 
que nunm nmcu..:-••· f,•rç:•r o achatamento do preço do 
ht•i. V. Fx•. que i: um exrcrimcntada (I'.'CUarista. sente na 
prúpria ptla us a(!rura:~ por que \·em alra\"C!IIundtl a pc
cu6.rioa por lodo Clõ5e tcmpu. hã de e~~tar lembrud!J que. 
cm 1974. qu;.md•• a d''dar CU!i.li.t\"a Crl6.00. a arroba de 
hni cn'ilii\"U CrS 12~.00. \·:de dizer. 25 dülares p.u arroba. 
Nc• cntanlu. ol(!tlra. que CtlmCC"olmM a caminhar paru a 
ro•rido1dc dt• prt-..:n \"Crilicado cm 1974. ni1o dlegamos a 
'-'''"~uir isso. ntê me"'mo ('l•rque teremos que L"Un!lide
wr 11 Cl"ll"'rl,, qll(' !I.Ofrcu o dc11ar nC~õie p~o.orfodo. Hoje. ve V. 
r:,•. L,,n, ,, h•1i :1 Crl16.~00.00 flor arroba. I.& na fonte. 
clt nüu \."!lotã alingindu. c ,ç esti\·er ollin(!indo C5tli por vol
ta de I H •• 19 dc11are!ii, a J'll'f'Çll do c:imhio de hujc: vale di
ler. m~mo L"Um (I dõhar erodido. innacionad,,, nõ~~o csta
m'121 n.-cehcndo mui lo men,•s dólar p.•r arroha de boi do 
QUe aquilo que !iiC alcant;:l\"a cm 74. 

O SR. SALDANHA DERZI _:_ ~ verdade. 

O Sr. Benedito Ferrtln- Eil<ll ror que. nobre Senador 
Saldanha Derzi, ncuc meu nah3lho de hoje. nesse mo
de!iitn trabalho que tra&:o A c:on5idera~;lo de V. Ex•s. eu 
pmcur,, identificar o chamada fenômeno da c:onccn-· 
troado de renda. Mu5. de tudo aquilo que eu pude encon
lrar nas pcsqui!ii3!', que cu aqui tra110, ~ que no Bra!iil 
ll;tnlJire houve um:t Cl<lltrat~ia de pi'C\"Ut puUtico!ii nos ali
mcnh•5. E ~sa p~Jiitica de Jli"L'\"ll~ polfricos. para agradar 
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o pcn·ilo das grandes cidades. tem redundado. invariavel~ 
mente, em pn:jui1o dos produtores. porque. na realida
de, atê mc!lmo aquele ópio, aquele enaodo que scmrrc: se 
ulilil,,u rara c5ma~r a asricultura c a pccuâria, que ri: o 
maldih, do cr~dita subsidiado, que nun~ atendeu nem 
20': dn:~ produtores. esses chamados subsídios que sra~ 
vuvam suhremancira o (lrçamcnto moncti\rio da Unilo, 
elcl'll sempre: .,·olta\·am para a cidade, nunca ficaram 16 na 
N('a. \"i!lltO que, utravil dul· JlrciÇOS baiJLOS que eram pa· 
Jl)!l :lll"' pmdutorc:5, L"S!iics subsidias redundavam em be
neficio dn consumidor da cidade. De sorte que~ louvbel 
11 po5içào de V. EJL'. att mesmo porque cstâ faltando 
uduho. adubo que nD.o se deixou imponar. E nós esta
mo!ii L"Om muita terra preparada. com Krio risco de nlo 
ser plantadu porque nl.o permitiram a imponaçlo de 
adube., c, no entanto, estâ ai a imponiiÇilo de carne. 

O SR. SALDANHA DERZI- Muito grato a V. Ex• 
V. E'' ~ autoridade nesse assunto. nobre Senador Bene
ditt• Ferreira. Mas. admito a importaçiu da carne pelo 
dnw llack vá 16.! Querem acabar com os produtores bra
sileiros, cc.1m O'i homens que trabalham pela grandeza 
deste Paf111, num esforço pennanente c perSCJ:uido pelo 
Otn-erno. pelas autoridade~ financeiras deste Governo? 
A produção hoje to sacrificada. mas, importar carne dctc
ri,•ruda du Espanha, que ni1o fi tradicional cxponador, c 
C!iiW& carne do Uruguai que foi recusada pelo Iraque, nós 
nih1 accilamcJ!Io. O Brasil estA sendo roubado, neste mo~ 
menl,,, nobre Senadorc:5, porque es5a carne estA sendo 
im('lutada a preço de dólar e superfaturada verifiquem 
hi. Vai acontLoçcr u que ac:unte .. "Cu h6 pouco5 dias, quan
d,, c'por1amus o milho a 92 dólares a tonelada c cstamo~~o 
importando a maiH de 170 dólares a tonelada. 

I! este Pai!ii que nóse5tamos as5istindo acabar com os 
homen5 que ainda produzem. nobre Senador. Mas espe
ro que Sua F.":clência a Senhor Presidente da RepUblica. 
hlmand!J L"Onhecimcnto de5SC!ii fatos, mande arurar c pu~ 
mr aqu~la1 autorid.Jdcs que permitiram e:~su importação 
danu!i.J c criminoso rara u a:unomia nacional. Muito 
1ratu Sr. Pn.-sidente. (~luito bem! Palma5.) 

O SR. PRE!!IDE:-.ITE (Moac)r Dullu)- Con.'Odo a 
(lai.J\·ru ao nobn: Scnadl)r Dinarte Mari1. 

O SR. DISARTE MARIZ (PDS- Rl'i. Pronun<ia o 
Kpuintc difi~Ur!KJ.)- Sr. Presidente, Srs. Senadorc5: 

Trolg"lJ uo L"Onhec:imcnto dcstu Casa um documento do 
qual me: fi.t porlador, pelo nosso Partido, o Pdrtido De
mocraitico s..,cial. fa~endu cntrc:aa hoje ao Presidente, 
Scnudor JtJ~e Sarne)·. De antemilu, cu quero pedir dcs
çulpa:i au&o meu!!. companheiros por ni1o ter acertado uma 
horu. que merCL"e!ii5e a honrosa companhia, para a entre
r;a do referid(l documento, Houve um desencontro de 
h•uário. c o Pn:~lidente me telefonou dizendo que a im· 
prcnsu c a tclcvidu estavam aguardando. Entiio. tive que 
proceder à enlreg:n do documento. 

v,,u ra~s:ar a ler. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o do
cumento dtJ qual fui um mero coordenador, porque a 
idêia. a rcdac;ilo. o apoiamcnto foi de todos 01 compa
nhciro5 signatârio5 do mesmo. 

t o scr;uinle: 

l!xm• Sr. 
"Senador Jos6 Sarnq· 
DD. Presidente da Diretório Nacional do PDS 

P&.'Ciimos vinia para manifcst11r a V. Ex• nossa posiçio 
L"Untr.iria a qualquer tentativa de modificac;lo du Consti
tui~il,, federal, no capitulo referente ao pnx:c:sso succs· 
sóriu. jll em pleno ilndamcnt!J. 

Em IS de novembro de 1982. quando se realizaram 
clciliÕCii gcraili, precedida de amplo debate, atrav&i das 
quai!ll foram eleito!ii \"ârios 0overnadore5 da Oposiçilo, 
nu~~o c~•micios c nus pruças pUblicai de todo o Brasil bus
camu5 o apoi(l popular com a Umpida e clara advcrtencia 
de que aspirli\·amn"' L"Unseg:uir a maioriil do Coltsi.., Elei
lnr:ll que elegeria a Presidente da República em I~ deja
neiru de 19tl~. 

Dezembro de 1983 

Sem embars:o de rccanho..-e~ que 'o principia daa 
clcit;ôcs din."l.as, em todos os nlvcis, é: dos postulados 
princiruis do pror;rama de n(l55a asremiaçilo, entende
mos que seria frustrar il:~ ha5L"S do partido e 11 opinião 
111ajori16ria na P.o~ís, que outorgou ao n(lli&!J partido am
pla ma1oria, aceitar quul~o~uer modificaç!lo d,, quadro 
L'"l.lnstitucionoll que estabelet:eu a5 regi-as da suc:e~~silo, ini
ciada. de: falo c de direito, com a~~o clciçc.\c51Crais de 1982. 

Siiu cstus us pnndcra..:-õc!lo que nos pcnnitim!J5 fa1.cr u 
V. Ex• L"Omu int:~~uivucu molftifestaçilo politica de nossa 
purle. 

Sr. PrL-,..identc, C5tc f a documento do qual fui porta
dor, cntre1uc i.IO l,rcs.idente do meu Partido. ~lu deseja~ 
rio1 dei,ar C5ta trihunu sem fazer algumas considerações 
Hnhre a 5iluaçã.., polftiC".J que e!iitamos vivL"'ldO. A crise fi
ni.lnL-eira ji\ e.111t6. mais au meno!ii detida, podemos assim 
diler, c a cri!iiC cconümica. ela, naturalmente, h.t. de per
durar ainda por algum tempo. Mas ninguem pode, nntc 
Pal5, quem naH'"""eu aqui. quem conhcc:c: a nossa Pélria, 
ninpu~m pode ser pc!ii.imista. Tenho a certeza de que nós 
\-en .. -eremo!ii L"5sa crise, brilhantemente. E. no futuro. to
da~ ira,, rcc.'Onheccr o trahulho ingente que estamos fa
H"ndo, pura que o sofrimento, que ora estA sendo exigido 
da na,;!iia rorulaçüo, tenha uma c:ompcnsaçiln atravis 
das geruçacs mais moças que irão chesar para cuidar da 
\·ido~ pública. 

O Sr. Lulz CaYalnate- Permita-me V. Ex• um apar
te"! 

O SR. DINARTE MARIZ - Com muito prazer, 
n~•hrc Senador l.uiz Cavalcante. 

O Sr. 1 .. 1z Cawaleanle- V, F.x• diz que nlo se dC\o·e 
!ll:r pe1115imi5ta. mas. emincntc colega. a verdade t que 
nunca rai tilo dificil ser a1imista como agora. 

O SR. DISARTE MARIZ- !l.&radec:o o apone de V. 
I.'' Tal\-el cu scj3 uma cxc:eçih>. talvc1 porque estou em 
\"i:~pcra de deixar a vida pdhlica. (~lo apoiado!) E devo 
dcixã-la oom saudade. porque ela 1em sido toda dedicada 
ao"~ interc"'l<IICIII do n1cu F.5tado, d.., meu Pa(s c do seu po
,·u. CunseqUenteancnte, o que cu vejo~ que silo encargos 
f,•rtC!II para n:alit.ar ohra.~ QUC n.ilo tinham condic;õe5 de 
dar rclorno puru alcançar ,,s cumpromhi505 a!i!iumidos. 
que C5tilo pe,;andu pura esta aeraçla, que nio t mais a 
minha, porque a minh11 jl passou. ma5 para a gerat;'.ilo 
que cslâ me !I.UL"Cdendo. O!ii que vierem depois serilo os 
hencficiúrios da111 sacriRcio!ii de hoje. Eles vão. natural
mente, colher 01 fruttJ5 daqui!.., que estamos construindo 
c que c5t4 nos cu5tando li:lngue, suor e lésrimas. 

O Sr. Humberto LIK:eftl - Pennite-me V. Ex.• um 
arurtL-? 

O SR. DINARTE 1\IARIZ - Pois niu. 

O Sr.llumMrto Lucena- N.ilo ouvi bem a aua leitura 
e lll5turia" que V. Ex• me informasse quantos sisnatArios 
tem o seu manifL-sto contra a!l eleições dirctas? 

O SR. DIS ARTE MARiz - Do documento que en· 
trcguei hnje ao nt\brc: Senador Jas6 Samcy COMiam de 
trinta. ou melhor. vinte: e sei:~ assinaturas. 

O Sr. Humhrto La-ena - Vinte e seis? 

O SR. DISARTE MARIZ - Vinte e seis, ocndo que 
tr~ de,·cm assinar ainda hoje. Entlo, calculo que ó do
cumentt, !iC compunha de ,·inte e nove Blliinaturas. 

f: uma dtmonstraçilo nossa. combatendo aqueles que 
querem realmente concorrer para um golpe de Estado 
dcnlro do sh1tcma politiL-o que estamma vivendo. porque. 
mu"dar i.l regra do jogo a e1ta altura, dentro de uma si
luadu já definida, quandlJ jA estamos em campanha 
para uma !iiU\.'Cssiiu Presidencial. j6. feita cm eleições li~ 
"n:s. limpa .. , oorretas, representa um golpe de E1tado. 
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O SR. Ht:!\IBERTO LUCE.'iA- Permite-mo V. Ex• 
nutro arame'~ (.o\ssentimenlo do orador.) Data teala de 
V. l::!!li.• c do aprC\"\J que lhe tenho, considero profunda
mente decepdonante es:~~oa maniresLaçlo assinada por Se
nadores da República, homens de aha responsabilidade 
na vidu (IOiiti~õl d" P.,JJ!i. Sem d(n.-idi:l alguma, nobre Se
nadnr, es!le manifato ~que fru5traro1 terrivelmente a opi· 
niih1 pública brasileira, pOJ"\IUC 87t'f. do no!lln po,·u, ouvi
do ern pcsquis11 de opinill) pública por empre11a cspec::ia
lil3da, opinou f~t.,rnrn"·elmente As eleições diretas. Ti,·e
mus há pouco o eAemplo da Argentina que 5e redemn
craui,uu atr;r..,·es de um pleilo porular belíssimo. E já 
ap:ura, no dia de1, vamm ter a p015C do Presidente Raul 
Ammsin. Enquanto islo, nós insistimo!l cm manter um 
l"l"\l~C550 de e11oolha que ncn1 sequer 11e pude dinr que 
seja JlnlJITiamcnte indiretll, porque, na \"Crdadc, 05 Sena• 
d,ue,. c Dcpulados que foram eleitos nu ano passado, e 
''5 demuis d~lcg:ados ao chamado Colig:io Eleitoral, não 
IOroam CSC11Ihido5 durante uma campanha em que estives
~~~~ presenlc5 nomes que dispulasscm 11. Presidim:ia da 
Rcpúbli&:u. Quer di1er. a campanha d,, ano passado não 
te\·r nenhumu ligaçiio c~Jm a 11u~o.-rssilo presiden.::ial. Dar 
nósjulgarnh"15 ilc(!llimu C!ISC Coli:'(!io F.lcitoral. Portanto, 
p:ostaria de lhlcr um apelo a V. Ex•. que 11empre foi um 
homem du v,uu P''pular, e que, pela primeira vcl, na sua 
\•idd f11i C!OC\llhidu pelo VOtO indin:to, a \', f.x•, que IICm• 
rrc foi eleito pei~J povo do Rio Grande do ~arte, em cm
hale,. n1em~o.u:i\ ci5 ... 

O SR. J)INARl'E MARIZ - Tonho a imp...,fto do 
que fl,i o qu~ jã mereceu a confiança mai11 longa do seu 
po\ll, plli!i teve quatro eleições sq!.Uida1 pelo voto majo· 
ruáril'. Siu Ki ~aqui no Senado tem alguf:m que tenha 
COn5Ci!Uid,l i550. 

O Sr. Humlterlo Lllceaa - Pur i5so meno t que cu 
me surplftnlio r me admiro qur V. Ex• li.Jcre o movi
menbJ nn Senado ~ontra a reforma constitucional que 
estuhciL"CC a eleição diret3, inclu5i't·e eontrariando as sim· 
pa1io15 1"'""'5oai,. do próprio Pn."Sidcntc Joilu 1-"isuciredo. 

O Sr. Renedho •·errelra- Ptrmitc \'. Ex• um apane? 

O SR. DI~AR·n; MARIZ- Eu gostariu de primeiro 
reo;.ponder ao aparte do nobre Colega, representante da 
Paralhu, o meu querido umi(!O Humberto Lucena, que 
C'it.i rcalmen1e me chamando a atcnçilo 11ohre a55untu 
l.jUL' ro.p,mden:i Jlõlra ele '"'un a mai11r !il:ltisfaç.il''· r: que l1 

PMilH chamado, n:nuralmcntc, a opinar dentro do sisa 
tema naci,,nal, eu até ~nlliici que ele ji cs.tivcs5C convenci· 
do da !ilituac;.l,, exata e legal do no550 si111tema polltieo, 
flUiliUe rensci que ele tivesse ido fazer politica na Argen
tinu. F.u vi o seu Presidente, do PMilB. acompanhado de 
algun,; elr01ento5 que seriam 05 sc:u5 Mini11tNJ1 de Estado 
irem ü 1\rgcnlinn, ma:~~o 1oube que houve uma decepe-lo 
muihl srund~. puque a~qui. a 1rande IC!Ie dele5 era a 
eleição dircta c \jUand11 chcg.arum na Argentina encon
tram um Presidcn~ eleitlo) por eleição indireta. 

O Sr. Hfllo Guelroo- Mu aqui. des..,jcito, nóa nlo 
qucremo5 elciçio di reta. Se n65tivcrmos eleiçio indiret.a 
igual a da Argentina serâ umu maravilha. 

O SR. DINARTI! MARIZ- Entilu, cu nquci assim ... 

O Sr. H•mberro L1ceaa- Estill V. Ex• enganado! LA. 
o po,·o vnlou tamhé:m no Pwidcnte da Repíablica: o sis
tema é misto: 'tOtam no Presidente e votam no Col~gio 
F.leitoral. mas numa campanha em que, ao mesmo tem
po qu~: o rovo esa1lhc o dclq:ado, sabe quem 6 o candi· 
dato a Pra;idcntc: ouve a sua campanha, e&euUI assuu 
idi:ia!l e há enfim um debate em tomo de plataforma1. E 
muito diferenle, nohre Smador. Se V. J:::~~o• quiser -j6 
di55C is!il" aqui c ropitl'- ~o.'\Jm o 1cu Partido suhlc:renr a 
reforma constitucional estabelecendo, qora, o pleito de 
PI"C!Iidcnte da República no!l mesmos termos da Arsenlia 
na. C~~tamos de acordo. V. Ex• aceita? 
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O SR. DINAR'R MARIZ- Acho quo V. f.x• d.-c 
aguardo1r que o lim du mandabl do candidato à Pn:si
di:ncia du Rep6hlic-o1. 

O Sr. Hamberto Ltanna - F.ntilo ~ porque ... 

O SR. DilO! ARTE !14ARIZ - E válida • idéia de V. 

~""'· 
O Sr. Humlwrto Laeeaa- \'eja V,l!x• que o pleito na 

ArJ:enlina n:lo é 1à11 indiret.o como pensa V. Ex•. 

O SR. DISARTE ~URIZ - Sr. Pr<sidonto, lá as 
ch:içô.:''i nJo furam direllls. [ uma questilo de o mudo de 
como fazer a5 cleic;ôc:!ll. Mas furam indiretas, Sr. Prni
d~ntr. como indiretas silo mais de~ da!l clciçõe!l de to· 
dll5 '"" raillc5 dcmo~rliti~o.."'Os. Só nio 6 indircta na Rússia. 
A Rússia na,,: a RúS~ia nilo precisa de ser indireta: a 
RúMia é impo!lla. 

1\inl!urm mais do que eu tem admiraçilo por aqueles 
que fan:m vida públi~11 ne1tc Pais. Gozo do privilégio de 
pnu~o."O'i politi~o.'\Js lalvC'".~~~: neste pais, de merecer a atençlo 
de muito~ ~o."'mpanheiros, de muitos amigos da vida 
J'Ública pcrlcnccndo a UUtraJI)cgendas partidârias. Acho 
que! um prh·ilê&!io, i15 ami:~adcs que tenho, o reconhcci
menlo dos homens público!il da Opo5içilu, ma!ll cu JUSta· 
ri:1. ne.1e fim de m:mdilhl, n~te fim dr vida pública. p,,. 
d~ria w;pirar-sc a uma ~o.'Oi5u c fazer um apelo a esta (.'a5a: 
era que não procurásscmo:~~o destruir os homens p6bli&:os. 
Quantas 't·-=zesjá fui ""itima, Sr. Presidente c Sr!l. Senadoa 
r~o."). ~e.stu Casa jil chegou pedid"" pa.ra que cu fos1c pro
ccs5ado. sendo que me antecipei pedindo pura quedes
!ll:m o con~ntimento, pois eu falia que!itilo de comparea 
cer perante o Tribunal mais alto da Justiça do meu Puis 
para reahncnle fazer a miuha der~o."Sa. E niu Kriu uma dc
fc!ta. Sr. Pre5iduntc. 'jCriu um lihêlo ilC'U!il:ltório. 

O Sr. Benedllo Jo"erreln - Permite \'. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE ~IARIZ - Quero faar um ap<lo, 
prin&:ipulmcnte U05 nobres C\lmponente!i do Partido da 
Opo'lidu que per~gucm a m~ma coisa que nús pcrsc
guim,l5: umot dcmocraL'ia autCnti('a! f: o que n& quere· 
mollii. Os l!aminhns não 5ào os mcsm,,5 mas a a!llpiraçào é 
o1 mc:oma. 1-.nl:ll,, ~u n,,to que h:1 ainda, nc'ila altura da 
't"ida pUblica deste Pai:~~o, uma divergência de opiniões que 
lc't.l :. l.jucrcr 'IC destruir àqucla!ll ligura11 que :11o1: prnje1am 
pulitl&:amcntc, fa1endo p.1liticagcm. procurando inutili
/ilr a 't"idu pública daquele que se projetou pa.ra os carJ05 
mai'l altos do meu Pai!ll. 1:": &:orno sou um homem que dou 
nome aos bois, dC't"O dizer que li, com muita triltC1.8, ona 
tem, na Folha de S. Paalo. que o Q,Jverno Franoo Mon
loro estã prlo)~o.""Cl'oJBndo o L>eput3do Paulo Maluf, porque 
mand,,u ele imprimir alguma coi5a de propaganda na 
Imprensa Oficial. 

Ora. Sr. !'residente, is.so e ute irrisório. porque o pró
pri'' 1- ranco M ontoro, por quem eu tenho att uma certa 
admiração pelo ~eu talento, pela 1uu capa&:idadc de luta, 
com,, Uder do ~eu Partido ne~~ta Casa, mandou imprimir 
aqui na ,p:rãlica do Senado. clcmento5 para toda a s.ua 
campanha. 

O Sr. Feraaado Henrtque Cardoso - V. Ex• vai me 
cc.m!tenlir o apar1e, Scnudllr Dinarte Mariz'! 

O SR. DISARTE 1\URIZ - l:m momento, nobr< 
Scnad,lr. 
~ IMiO nJ.o era novidade, porque todus o fa.~~~:iam e ni1o 

era um privil6gio dele. Tod01 o faziam, mu o dele natu
ralmente foi um volume que valeu por todos os outros, 
porque u Estado de Silo Paulo sendo maior- porque a 
5Ull propaganda chegava u todos os seus correligion6.rios 
-tc.,·e que 1e imprimir uma quantidade muito maior do 
que" dll:llo outros Estado:~~; pequenos, c:omo os do ~ardes
te unde o cle1torado t pequrnlo). 

O Sr. Fernltlldo Henrique Conlooo - Di licença do um 
apartr. Sc:nad,,r"~ 
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O SR. DI)IIARTI! MARIZ- Mas iuo nunca foi mo· 
lihl e nem nuncu foi delesac:lo para que se procuras5C 
dc5truir a imagem de um dos homen5 p6hlic:os mais intc
re,sanlcs do Pai11 que t, ineganlmcntc, o Governador 
Franc11 Muntoro. 

t! lamentá..-c:l que i!i!IIO ac:""nlcça. O Sr. Paulo Malufes
t:1 M:ndo marcado, porque natur31mente pelas suas po
!tiiOÕC!o de Ex-JJovernador de Silo Paulo, pelm outros car--
1"" público1 que exen.-ru na sua tcrril. ele 11e categorizou 
u pleitear a Presidência da República. Enti1o, ao in,·b de 
!iC' combater u 5uas i~ias, ao inds de combater aquilo 
que ele realmente poderia reprc5cntar como uma falha 
rara gu,·ernar "" nosso Pais, vai-5e em buKa da!ll coisa5 
mcnu5 in1ponan1cs, mais me.!iiquinhas. para procurar 
manchar a imagem de um homem que se ~o.-andidata A. 
Prt:'iidt:ncia du Repúhlic:a. lw, cu la.mento, Sr. Presiden
te. ter chegado :i minha idade, à velhice e ainda ver isso 
dentro do meu Pai5. 

O Sr. Femando Henrique Card010- Peço mais uma 
\"C7 o aparte a V. Ex•, Senador. 

O SR. DISARTE MARIZ - Conc:c:do o aparte a V. 
F.x•. 

O Sr. BenediiD Jiemlra- Euj.6. c5tava in5Crito, nobre 
Senador llinartc Mari.~~~:. 

O Sr. Fen1ndo Henrique Card010- Pois nlo, 111e V. 
Ex• quiser folar primeiro ... 

O Sr. Btnedllo Ferrtln- O cri~rio t do orador. l::u 
jã e!illlu in5Crito hã mais tempo. 

O SR. Dll'IARTE MARIZ- V. Ex• me p<rdoo. o.tn:i 
u apar1c cm scguidu :~o Scnadlo)r Fernando Henrique 
Cardu,.o. 

O Sr. Beneclho f'errelra - ~\obre Senador Dinartc 
Milril, 1.1u~m conhece a 1ua hi1tória e liObretudoasuacx
pcril!ncia, o 5CU wfrimento para encaminhar este Pais ao 
regime demlo)crilticu - nllo H. essas chamadu dcmocrll.· 
ciJs p.1pular~5. do5 purtido~~o úni~o.-os - mas quem sabe 
~o.'\lmo \'. J-:1• jã fui ~o.'\Jminad11 a fazer, a pesar cm armas 
para impedir esse tip11 de ""democracia" aqui em nol!llu 
P;li,, h:i de rc&:lo)nhc&:er a auloridade com que V. F.x• fala 
c munifc'ilil u suu prcocupaçilo raril o c5lahelecimcnlo de 
uma dcm,,r.:rar.:ia ~fcth·a nn Hra5il. At~ mesmo porque ii 
sua expcritncia c a suu arsúcia lcvaram·no a eua pro\·i· 
di'ncia. em tão boa hora tomada, que é a manifc5taçiln 
da ma111ri:~ que, muitas vezc5, silcnc:i!J!ila, pensa como V. 
L:x• Ap.ora. o que hã. na rcalidude- c nisso lemos ares
pellilf a hahilido1de do PMDR na manipulação da pana· 
ci:i.1 milagmr.a da cunsti1uintc. já agora abandonada, vis
h, que a miroi&:Uiofoa panacéia do momento para rci!Jivcr 
todos os prohlcmas do Brasil, t a elciç.ilo direta para flre. 
sidrnte da República, embora ele5 ni1o a queiram para 
prefeito das capitais, mas isto l: outra história - e a ma
nipulação do PMDB, a exemplo do que ocorreu- e V. 
1-:x• cslá lembrado - com o divórcio, onde at~ a!ll 
~o.·riunça!li de S ano5, pesquisadas, eram divorcista!i no Bra
sil, c o Senador ~clson Carneiro, muito habilidoso e 
a1n1ando com Oli ra:unos dos meios de comunicaçlu, 
f3lan cm centena!ll de milharc5 de ca58is que precisavam 
regularizar a sua situaçil.u de fato. c aJsim foi instituldo o 
di,6rcio. ~o ca11o de -.c perguntar, onde as centenas de 
milhares que pmcurarum O!ll trihunai!ll para regularizar a 
sua ,.itu;•c;ào, atravá do divórcio? Nilo hi nem dezenas 
de milharn. quanto mai5 c:entcna5 de milharct~. De sone 
que V. E"'· Senador Dinartc Mariz, fez muito bem em 
dernon1trur 4 nohn: Oposiçio, que estA querendo. inteli
gentemente, ganhar o pudrr através daquilo que lhe seja 
passivei lançar milo, c uma delu é a de que abdic:â!iiC· 
mo5 do direito de uma parte intcgranle do mandalo, que 
rc~o.-ehcmoll dll p.w('l cm 1982, que t a de cleser o Presi
denle da Rcp6bli&:u - ne5tc instante cm que o povo estâ 
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realmente umu.-,:urado pelas dificuldades que o Pais 
onrau:s~oa- o que ela de)Cju: manipular e indu.tir o povo 
a \'Uiar nu Opc:tsiçllo, que pmmele, como promc:lc:u anleli 
de I ~K2. rt:solver tndN o5 prublemü do Brasil. Asora os 
G&wernadures do PMDB estão re~o.-ebendo a lei do retor
no. isiU é, O reilil,'\'1 virou lo':ODlra O reilicc:iro: prometeram 
milht\e5 de empresas, e ótimos salários. Pc-lo contrArio 
L'11otllu de~~Cmpn.'fiiDd!J, não estilo dando melhores sa
lários, ""'Ião uchatandiJ os salirio1 do5 seu11 servidores, 
purque. em realidade, c:ombau:ram lantu o chamado mi· 
lal!rc a::on&imi"'U brasileiro, que agora querem, c:c:rtamen
tc. o milugre tcolós;ico, o milagre da multiplica~Wão dos 
plh:s. Com ella5 observações, louvo a posição de V .Ex•, 
e, lenho ~o.-erte.~:a. entrarA para a história pela sua longa 
rl,lha de scrvi~;O!io prestadtl5 ao Bra!i.il e à demCM.:racia, ten· 
d~' al\Sin:dado mai5 esta J'05ic;io ~o.'Orajollõ:l. viril e, sobretu
dn ,,pnrtuna, impclJindo ~ue o Bra5il seja arra!ltado para 
u"' da.atinuli e us ~onseqUbcias que nos propõem os elt
menhJ"' da Opo'iiç,;io, que repito, com habilidade. 

O SR. DINARTE MARIZ - Muito obrisado a V. 
EA' Ante"' de L'fln~o.-eder o aparte ao Senador Fernando 
I hmrique Cardnll'· gostaria primeir~ de responder ao 
upane do nobre Senador Benedito ferreira nau faço ne
nhumu n."Striçli'' :l campanha feita pelo nos50 nobre cole
t!a ~él5lll1 Carneiro. em rel:•"il'' ao divórdo. Votei con
tm. ma"' ningui'm pode negar o ideali1mo corn que ele 
ad\ ~JtztlU c. ta idéia. ao longo da sua vida pdhlica, toda 
clil dedicada nu defe,;a de'Sse principio. Louvo e admiro a 
pertinácia e a cumpetencia com que ele advogou e ..:onse
luiu, reuhnente, essa vitória. Mas o PMDB ~um partido 
de Opns.i~J.o. Ele L"!!tá certo, quando procura embaraçar 
a ,·ida politica do outro Partido. só que ele perdeu-se no 
~.::nnmhu. Tenho a impres!iio de que, quando fui A Ar
tr:entina, enaWJtNu uma Citrada que bifurcou-~e, indo 
ulém daquele puis. paHando por algum outro diferente. 

Sr. PresidrntL'. quanta.'i YC1.e5 vi o nCHO uolep Franco 
Mt,ntorn dtl PMDB, na tribuna, lendo os recones dejor
nai"' que ele gosta\'a muito - os jornais atacavam o Oo· 
wornn e S. Ex• lia da uibuna era, motivo para um di•cur
"" - s.cmpre fazendo opo,;ic;iln aqui, nesta base. Asura 
partido de S. f.A•, o PMDB, perdeu essa oponunidade, 
qui.mdu admitiu. primLiramente estando eleito em véri01 
1-:"uadns.. ~er recebido pelo Pre5idente da Repíiblica, e 
i'ih' nol.u pnderia deixar de ser. Antes, eln diziam que nio 
tinh:1m n.:-nhuma c:ondic;ãu de apertar a mão do Presi· 
dcrue. l:k-pnis, quando cheg.uam amgovernt'll Estaduais 
L"urn:rum pura o PuUicio do Planalto, e o Presidente rece
beu a h.Xh'"'· trutou-o!i democratiCilmente, como era o dL"
wr dele. tlnje o P~tDB desngurou-se, o PMDB ar.eitou 
u mandato 1amptlo, u~o."Cilar a prorru,açlo de mandato. 

De!iCjo felicitar daqui. dnta tribuna, o Presidenle da 
República, porque todu5 u5 te~es que afrontavam um 
puu~.:~lll idéia demCM.:rátical) PMDB hoje u aceita, com 
tunll' que: huja uma ~o.-erta ... 

O SR. PRE.'IIIIF.NTE(Mill~n Cabral. Flll!endo ooaro 
~.::~mp••inhil.)- lembraria ao nobre Senador que o tem
pu de V, L:11.1 ~ aprn1imu do li:rmino. 

O SR. DI~ARTE MARIZ- Muilo o&risado a V. 
I··'' Vou terminar o meu di!i!:uno. 

J:ntàn, '' PMDB perdeu a oportunidade. Felicito o 
Prcs.idente Fig.ueiredo porque, daqui por dianle, nin· 
'-uêm du PMDH terâ u uuwridade paraaubir a tribuna e 
ill'U'illr o l1res.idcnle du Repíiblic:a de qualquer coi1a que 
apn."M:nte c que não seja democ:r-.i.tica. S. Exccli:ncia foi o 
hurnern da abertura, fui '' hL1mem combatido pelo Pani
d,, Lia OJII'"i~;hJ, mas ate mesmo Partido admitiu tudo 
que é anti-dcmucrãticu a troco de uma concessio para 
~"lilhtuar numa L'Oilla que o PI'C5idnete recusou, que sia· 
nilicariu um i!''lpc de Cl'tado. mudar a rq;ra do joa:o para 
fillcr ""' elei""'""" diretas., neste Pais, qu:~.ndo 11 eleic;õeajé 
~.,.t:iu rcitus.. l:'ntào, o PMilB açeita tudo que 6 anti
d~'ln,•criuil'o u 11'01.'0 de umu ~o."Oncessilo. Já o idealismo 
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do PMDH- c i,;to pode até representar uma habilidade 
- n;ln muis existe. 

Hoje, a grande figura deste Pai5 continua sendo, e 
sempre achei, o Pres.idente João Baptista Figueiredo, que 
nos de~ anistio. que fC'.t. a abertura politiça. C' IOI'Cipon~N~
hili,ou J"ffr ela. S. Excelõncia repra~enta realmente um 
homem de coragem, e ati !iC mantendo: tanto que, 
quando querem explorur o Presidente, di.r:em que S. Ex· 
cciCncia ~ pelas eleições direta!l. Ora, o meu Partido n;lo 
~ infc:nsn las elcic;i5cs diretas, mu o que nlo podemo5 6 
ahdi~.:ar do nOiil!i.O direito de indicar o Presidente da Re
píihlica, que jâ foi eleito nas eleições de 1982. 

O Sr. Femando H•rl11ue Cardoso- V. Ex• me permi
te um aJ1ilrte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois nlo. 

O Sr. Fernaado Hrnrllaue Card010- Queria, em pri
meiro lugar. me referir a situac;ões de fato. Disse V. Ex• 
aqui que o G~vernador franco ~ontoro Cu toda a sua 
campunha nas grãncas do Senado. Eu fui, por circuns· 
t:in~ius., o Chefe ... 

O SR. DI:IIARTE MARIZ - Nil~ di5se que ele foz 
todd a s.ua cumpanha, ma11 que ele imprimiu propaganda 
na gráfica do Senad~ e, V. EA' me permita, fui o I' Secre
t6.rio da MC!ia. 

O Sr. Fernaado Henrique Cardoso- Fui, por circuns
tiincius. o .:hefe da ampanha eleitoral ao Governo de 
Silo Paulo, pelo PMDB. Pos..a lhe aMeaurar que a cam
panha eleit~J~rul do PMDB nlo foi feita~ nas srãncas do 
Senado. Poderâ ter usado o Senador Montoro, como to
dos. os Senadore!l usam, dentro dos limites dasr6fica do 
Senado, u quota que lhe corn."Sponde, e se assim nlo foi, 
se foi mais além, o Senado deveria ter coibido o abu50. 
Com relaçilo i. quL"Stilo em tela do eK·Çiovernador Paulo 
Maluf. atual Deputado Paulo Maluf, nio se trata de pe
cado venial. Trata-se de abulO no uso da utilizac;lo da 
máquina do Estado, durante a campanha eleitoral. ~Ao 
~ o Governador 1-'ranr.:u Montoro quem o estii. proca
sando. O proceMo se reuliza a panir da Procuradoria do 
Estado, por denúncia que nlo paniu do Governador 
Fritnco Montoro. 

O SR. DINARTE MARIZ- LA o si•lema ~bem dif .. 
rente. estou vendo, e um Eltado que se distancia de to· 
dwc o'S outros. IA tem uma mAquina .l pane, o Ooverno 
orpni.r:a e55a mâquina. 

O Sr. Fel'llllndo Heorlque Conlooo - Nio, nio lem. 
ma5 há o respeito Alei, pel~ menos neste Gov~o.orno. F. 
quando algutm fu1. uma dendncia ela tem que ser apura
da. l>evo di.r:er a V. Ex• que na qualidade de chefe da 
~.:aanpanha do Governador Montoro, eu próprio estive 
numa grlinc:a que penencia .l ASIOCiaçlo Comercial, 
onde nlo !le fazia propaganda eleitoral. Usava-ae recur-
50"' de organ izac;ões paraestataili para fa.r:er propaganda 
difamatória, quando fizeram pannetos difamatórios re
lati\'O:a a Fram:o Montara e ao PMDB. De modo que 
11ão quero prejula:ar por respeito à Justic;a . .4. Ju11tic;a dirA 
qual é a re5ponsa.bilidade do Deputado Paulo Maluf, se 
it Ciimura doi Deputados autorizar, se ele tem alsuma 
ou nUu. ri uma democracia assim se alua. N.lo hA Animo 
algum de cortar aH .::hanL'Ci do Deputado Maluf à Presi
di'ncia da RepúbliC"d. Isso nilo i problema no55o, isso R

rã problema do Colf:gio Eleitoral, se ele for mantido, ou 
do povo, que e o noSiio desejo, ou do Presidente da Re-
pllblica se o Indicar. l:::':u quero atf: dizer a V. Ex• que eu 
na,, conheço outro mecanismo para 110 democratizar um 
pais, seniio o de in1istir na importlncia do voto. Fez V. 
Ex• alusão .l Argentina; se V. Ex• quiser propor que no 
Brasil se utilize o mesmo aistema, o PMDB nlo terA ra
tric;i5es: ou que se utilize o sistema american'o, nlo pore
mOI n:stric;.)es. Nlo estA cm causa a eleic;lo direta ou in
direta, ati em cauSII a legitimidade do óralo que acolhe 
u Pm.idente. e: outra disc:usslo. Nós estamos apenas pe-
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dindo que 5e IL"'itime ~ proa."550. V, Ex• fe-.r: 'onside
ra.,·Pes. litlbre o Pre5idcnte da Repllbli~il, algumas das 
quai"' até o Presidente do meu Partido já o dc.:larou, que, 
num dado momento, pelo meno!l, ele teve em consonân
cia ~.:nm ii Suc;lo, quando ele di!i.lie ser r .... orãvel ele pr6-
pritJ à elciçJ,, din:ta. L"OmB upiniilo pes!10al dele. Um ho
mem que V. [x• elogia tanto tem elisa mesma opinilo, e 
declar,,u mail de uma vu., reiterou. que ni1o d1.opende de· 
le. que pur ele a eleic;lltlBCria din!ta. Sendo indireta ele te· 
ria um candidato, p;:r.rec:c ler, pelo menos. a ler no5 jor
nai!l, que ê o (."el. Mário Andreaua. ~ao sei !le f: o Cilndi
dalo de: V. EA• Parece-me que i um pouco fol'll de con
lnto acu:aar a ná5 do P~~ DB de: estarmos fa.tendo um 
jtlJO de habilidade. Nà~. Tambem nlo aceito o que diz o 
meu pi'C\:laro Senador por Goiâ11, Benedito Ferreira, a 
re.!lpeilo do no!õ50 comportamento com relação ils 
elei"'"Õe!õ nus. ~apitai,;. Não. As emendas sUo nmsu5. Ain
da :q!Ora, ne!l:aa emenda relativa a,, Armando Pinheiro, 
cu esth·e presente l !leuilo toda. di5posto a vou\-la. em
bora n1e pareç-d, nilo 5endo eu um tá:'ni~.:o na mat~ria, in
jurídica. Mas, ainda a1s.im, por umu ra1:lo politica maior 
que é a do voto. nós est:amos di,;postos a apoiar. Eu es
tou ~soalmente disposto, e disse lã que falava por mim. 
pelo meu partido em São Paul~ e pelo Governador de 
Sã('l Paulo: queremos eleiçUo. sim, par-d prefeito da Capi
ull de Silo Paulo, jã, a quillquer momento. E vou di.r:er, 
para finali7a.r. que quem niio deu ,aonm nilo fomos nó111: 
fni u PDS que lã nà~ compareceu. Queria tambL'lD di1.er 
a V. Ex• que me parete que nas circun,;tincias da vid11 
brasileiru não hi\ que prejulgar. F.u nilo sei quem vai ga
nhar a~~o eleiçjjes, V. Ex• está dando, me parece, um pouoo 
antecipad:J.mente, c:omo resultado certo, a vitória do 
PM DR e a derrota do PDS. :"'ldo ~o meu ponto de vista. 
Pode ser que seja: lalvu, sim; talve.t:, nlo. Mesmo que 
mio ~~a. se alguim for eleito pelo seu Panido, PDS, só 
teri\ o meu respeito, porque tL"I'Iilido eleito legitimamen
te pelo povo. F. eu nilo estou antecipando. O momento, 
eomo j6 foi mencionudo por V. Ex•. nlo f: um dos mais 
fu\"Orbeis ao PM DB. em panicular, porque tem gover
no na ~pus.ic;ilo. A questla aqui ~ mai!lgeral, ~ institucio
nal. Então, a no558 luta f: absolutamente por ideais e não 
por hahilidades. 

O SR. PRESIDF.:IITE (Millon C•hral) - (fazendo 
r.oar a campainh:J..) -lembro ao nobre orador quej6. se 
e5Jotou o tempo de que dispunha. 

O SR. DI~ARTE MARIZ- Sr. Presidenle, V. Ex• hl 
de convir que o meu tempo foi tomado por apartes e eu 
gostaria de responder ao apane do nosso colega por Silo 
Paulo. S. l:::':x• foi ha5lante L'Ontraditório no seu aparte, 
pois, defendeu com tunt.a hfase o Direito, a Lei, e ao 
mes.mo 1empo condenou a n6111 outros que elegemos um 
P~sidente da Rep(lhlica num pleito absolulamente lea;al. 
S. E'' quer nepar o din:ito que ti\'CmDI para eleger o fu
turo Presidente da Reprlhlica. ~ eu pergunto: 1e o 
PMilB tive5!1C feito a Maioria, elt e1taria aqui fazendo 
campanha paru eleic;ilo di reta? Ora, temo5 que verificar e 
di!'ol:utir as coisas rea.lmente como claa do. Nio estou 
aqui para acu,;ar o Governador de Slo Paulo, que f: meu 
amigo pitrii.:ular. e'Stou apena,. registrando um equivoco. 
Tambim fu,i vítima, nobre colesa. de coisa semelhante, 
já fui vitima de injtlrias, de atitudes que eu repeli ati com 
ria"O de vida. Depois, aqueles que me acusaram -6 bom 
que se lembre di!õ!iO- aquela que me acusaram depois 
foram CWl.!lados. P''r desonestos. 

Entilo, o que cabe~ 1e ter uma linha retillnea, para que 
amanhil equivoco& na vida públiea do País nio IC repi· 
tum, envolvendo aqueles que IIC acham na 1rac;a do po
der. Sempra rui homem de oposiçio. Se tive quatro man
daws de Senador e wn de Governador do meu Estado, 
quatro pelo voto direto e um pelo voto indireto, o que 
mais me envaideceu, porque rui eleito pela quase unani
midade dos Vereadores do meu E1tado, quando o meu 
companheiro de panido, que era um homem mail moço 
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c de menos prestigio do que eu, se elegeu com uma mai"
ria imensu para o Scnad&> da RopdbliCI. 
N~o sei, Sr. PI'Ciidentee meu nobre L-olep, se a minha 

vidu, toda ela. intercalada por lutas política.& na opos.içlo, 
~o.""Orrend&l ri!k.,l de vida, levando cadci11 como levei, 
ameaçado de ser assassinado dentro das pris.ões, nilo sei 
!iiC aprendi. paru servir ao meu Pl:lis, não sei se aprendi er
r.J.do, ma,; a prendi dentro dos meu1 princlpiOH, defenden
do m;, meus. princípios e, sobretud&l, nunca mudei de par
udo, nunca. Dcnlro do meu partido tenho sido minoria 
muita~~o \'en:s, mas defendend&l sempre a1 minhas idi:ias. 
Quum.lu sou vencido, 50mu--me aos demais, para defen
der 05 idcuis que eles repre,cnLam. Democracia e isso: . 
dlsl!u!Csilw. lutas, mns. quando vi:m a deliberação majo
ritária. o,; minoritári,,., têm que 5e ~~oomar para apoiar os 
ven ... "ftlure5. Esl.e fui '' m~u principio, c~~osa tem sid,, 11 mi
nha "ida. Jumai,;, m~ can11arri. nem aceitarei jamais, na 
minha vida pLiblica. ne~te resto de vida que Deus tem me 
""'n~o."Cdillu, jamai~ tran5igirei etlm 1)5 prinlo."ipio5 que de
fendo, embura. amanhã. 5e eu tiver um candidato a Pre
sidCn.:ia da RepLiblic.1, dentro do meu Partido, e a as
semblêia indicar outro nome. cu vou me somar aos com
panhciro5 viturio1os. para aUudar na eleição do compa
nheiro vitorioso. 1550 1: que eu chamo democraLia, eSIB 1: 
a minha cartilha c:lvic11, e ela indica que democracia 1: is
so. 

Agora nii.o deixo de .:hamar a atcnçlo dos que dlegam 
no poder. poi'C.Iue pelo poder eu pusei. para que ama
nhl. no fim dos seus governos, nlo sejam tambán acusa
dos e venham perante a opinilo pLiblica do Pais prea1ar 
escl11rc:cimento, ra."Cbendo injustiça e injLirias. 

Era o que linha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRISIDEl'iTE (MU._ ~)- Conc:edo a 
pnluna ao nohn: Senador Cid Sampaio. 

O SR. CD SAMPAIO (PMilB- P~. Pronuncia u 
,;eguine di~curso.)- Sr. Pre,.idente e Sn. Sen3dorcs: 
Reinp~o nu "'ida pLihli~o.•a cm diffcil momLonlo da hi5-

t,iriu du S1lS.\U Plitri:1 

Sub5tituu o Senatllllf ~ilo Coelho. Homem de um pt~r· 
tid,, diferente: do meu e lipdu ao sistema que hA vinle 
anQ!tl u.:upa 11 Poder. Ele, pel:1 grandc:!a do &eu espirit\l, 
nu desemrc:nh,, do mandato popular, 1111 pn:sidir pela Iii
tim a \C:l u Con.,:n."550 Sa&:i,mal, dignificou-o. marcando. 
com o ~u IJC:Sio. o iniLio de uma nova era na vida da 
~;u;à,,, 

1\11 dia 19 de: ou1ubm. o Parh1mcnto bruileiro 
re .. ·otin-'iC, por sua uuuxlclcrminaçàl). da prerrogaliVII 
de fa.r.er pre"nlc.-cer ,;,ua .. ·onlade. indepcndentc:mcnte do 
arbítrio dn Puder Central. N11 exaw momento. ao exer
.:er a suu vt.1nlade livre. a maiuriu do!l rerrcH:ntantes do 
l'f.IVII, que L"Dilio !11: ~.,n,.titura. viu-1c amcaçuda por um 
ah, de .. ·ioiCn.:i.a. 

t-r;eb.t hmu dc.:i'ii\'a paru a Sa.:ionalidadc:c pura a de-
mocracia. 1' Senador Nilo CoCiho. fazend<He inll'rprel.c 
d'~ 'ii:Dllmentuo; de liberd.Kic e de alti .. ·cz do povo brasi· 
lcir,l . ..:nmn Pn:sidc:nle dn Sc:nudo d:t Rer6hli.:a t dCJ 
(nnp:rc:~so t-r;uC'IItnal. rc:a.,:iu a PfC.'J10tência. não permitiu 
:t viula._ào da lei e u nbulhc' da von&ade da mui,uia. fel 
rrc .. al~o.'t.'CI' a Justiçu e. pclu vonlade de Deu,;, entrou nu. 
Jli5h'tria 

Sr5. Scnadoro: 

hllu-\·1't!i pel:t primeir:1 ... ez. A nte5, nu ent11nto, da 
análise que irei a1rn:,.entar da ;uual siluuçiio bra5ileira. 
que :mguMht. prL·n.:up:l c: inquieta ii todos, pretendendo 
l!ar:u~o·lerilnr c' que jul,ii\'U, na moLidade. no inicio da mi
nh:t vida rolitiea. c:anniluir cm um po .. ·oa5 .. ·inualidade!l 
indi\pen'iá .. ·ci,;,, pura que ele pudc,;se livremente conSiruir 
a su:t rrópria Hislí,ria. 

Permitam V. Et•5. n:Jlntdutirei o lrecho da oração 
,rue pronunciei c:m uma con""Cnçàu do meu Purtido. 
qu:tndu. embor:1 can\i,·c:ndo com U!l diMon;ltaeconc;mi
t:iL'i c 5nei:u" que jã entilo prevaiCC"iam. havia, no enlanlo. 
iherd;lde polrlica do Rr:11il. 

l>i1iu cntàn: 

''0.5 ~")VOS ,.em objCiivos. que !iiio vazim de aspt
r.a~o't'e"' .:;,,l~liva!l. não ICm !:'ondi~wiJ.:o; para vi,·c:r Ji. 
\"I'C!I. EIL"S ,;e ,;uhnrdinam. ~empn:,l11 forc;;to; p.tlfticas 
(\U c:cunltmicas de ou1n.15 JliWil!'. Só ~ afirmam a,; 
c~otmunidadco que encuntrum. na lerra ,,nde trabn
lhum. nu sua pr•ipria \'ida, na 5ua hi5tbrin, nuR con
a:itn,~~, liltiOIIélfiL'Uli morai" c pulili~o.'U" que defendem. 
um 5enlidu que identifique u tod,"M. f tudavia luhtm 
c ,;,àct capai""' de ,;,acrifi,•i,, por nle idenl comum. Sll 
us,.inl 011 JlO'o'''" C'~'"Cm, m:trc:1nd1' as ~o.iviliza~oW e 
ii~'~ cullurm;, De nulru 0111dn. ~ iiR !'l.liiOII \"ida!' fulta 
L"'itc senlidn que pct!tilt o.'n5tituir :1 asrir:1~tl11 gcrul. o 
inlen."'io;e subalterno "'rna-se a medidu do dcocejo do~~o 
gruro"' que ao;rirnm ... i,cr ü sumbra do Cil"~no. 

-\ h11:1 peJ,, puder s.: deo; .. ·irtua. ji1 nãn bu~!:i.t o 
hem !:'nmum. '' deo;envt.tlvimenl'' 'Ktcial e eeonómi
C't.l, ot dcf ... "'iu de um dirciht, d,, direit1.1a umu .. ·id;t que 
n31.' Reja indipnu du condido humuna, a defe~~t da 
eqUidade: e da Ju,;,li.,;oa. E enlào. em um principio a 
preM:rvar. cl;l se :~vifla de am ... "aR:IIo cm conccssàtt. 
E os que :1 !iUIItenlam, nilo rcprC!ientando o (10\"0, no 
~eu 'iCntido dignifi.:unte e ,;ublimc de p4tria c de c:a
munidade. dispulam os pri .. ·ill:giu5 que se negociam 
e 5C tnteam. os lugarL'S vilalicios.. o apsalho gorda
mente remunc:ntdu paru u família e a ~,.iientcla. Võ
~e. aaim. 11 Lei. 11 Constiluic;ão, a mural. ut~ a mi
RÍ'riu e o sonnnento d:t' populac&s nilo m11is pudL"
rem c:anler O intcrC5Se, a rrincfpio de grupo5, e de· 
poi~~o. dU!ro indh·iduoH. nn delirilt do um do poder 
rtel,, pruveitn e du mandn rteln desmandei, l.'Dm a 
p.tslerpc;iio do bem d:1 colelividadc. du progresso 
~~~.:iul e do c:nrique~o,;mcnto ~o."Umum." 

Sn. Sen:ldCire!t. 
Pur .. ·inte ano,; o ('IUVO bra,.ileim n:lo opina. foi oonlidn 

c violen1:1d,, na!' 5Ui.l5 dive~~~.:ialii. não pnrlicipa. Tutcl:l· 
dlt, viveu ii miUgcm d11 !iiUi.l J'IFÓJll'iil lil!l.lórht. 

Ht~r. qua5e w1 c:omplelar n,;, 37 uno,; de idudc. ao !!he
JI.Ir 1111 Senado rcpr~o..,;cnlundo PcrnunmbuL't', sinlo-me. ii 
lu1 dm me.m,,s principin!t.. ~o.'Om u n."Sponsabilidude de 
inlep.rar-me nu Arduu tarefa em que hoj~ w: empenham 
IOdO!il O!' hra5ilciroo;, pari.l \'CnL'L'I' não s(, 3 alienado f'(llf• 
1i.:.a que lho foi irnp115t:t, m11011 o ~lrolo.'C5'i0 L'L'nnümi ... "U. a 
ino;ui,·Cn..:iol lin.an..:eira. n da.emJlre,:o. a fome, a pohrela 
e~~:trc:mo1 que f:11 reo;valurem p11ra a mis~ria etprc1111ivo,; 
conlinpcntt'!' da pupuladu br:1sileira. 

I - A •lot 11111111111 
Nno; pL-ri,,dos da História ec.-nnomi.:amcnte pró!'pL·rm. 

~m que mclhCirann C"adn di11 :lfr. ~o."Undiçües de vida da~t.:riu
lura" humanll5 c no e~~:ercicio de !'Ua 11tividadc: diária, '' 
hctmL"m 'iC 'il:nle caput de afirmaNiC pelo 5eU trabalho. 
a'i.OIICg'UfilndO 0 bem-a.tar pura a 'iUII ramili:t C. COm istO, 3 

"u:1 ~o.'Ontinuidnde oomo !1ft' c: como L"'ipécic:. Nesse!i reri''"' 
d(\111 h:"1 f!:t7, O "'fltBIU~ quo" C Jli'C:O..:Or\'adO. n inquieiU!;à11 
nil.n :1flipc m, ~o-oletividadcoc. 

Ao contr:lrio, no~ perfodos d:1 Hillih.iria murcad''' pe
Ja,; prunde" ~rjo;c,.,, quundn il!i rret.li!Up:l\jliC'i l'loUh!ililuc:m il!lo 
ocuruçc'iel'lo e 11 inL'IJnformil'lm'l d11mine O e!lopfrilo do h11· 
mem. ao; lransiOrmuçõcs sociais ll'rno•m-!'1: inclut:\ .. ·eiti, 

O Mund11 de hoje: di\ ide-~ em d,,io;: uma tt'rt,;J panr 
rica. qu.: vi\C:U a primeira Re\"Oiuçi'i,, lnd.u,.trial. n:aliluu 
Um C\lr;tonhn(trill dL"SCIIVU(VimL"lllll tec:noJÓI!ir.:O, arer
fcoiçnOU OlC L'\IUipamenlus c P"''"'C'oi"''" l' e11.pomdiu ell.rn
nen.:mlmentc: ;1 produ~;ih' e ,, !:l'nsum,, 

"'e~:t terc;n J'lllrte dei M und''· r,n J'IU!ioSi\'t'l üs nllÇÕI!'!Io 
qut' ii inl~rum hanirem a rohrcta c:\lc:rna. procl;mmrem 
c: ftt7Crem rn. ... ·ul ... "'-er a Carta dOJi Direito,; HunliiDO'i. inl
pund,l a pre .. crv:IC:III• de atndiçl1e .. de: .. ·id:1 di,.nal'l par:t 
t11da11 llfo criaturu5 que ne-las vi .. -..:m. 

1'\ios duio; terc:oli restanta. convivem a aba5tança e a 
mi!'Criu, ,, cnnforto e o bcm-estar com u ~o."ari'ncia absolu
ta. ate o esscnciulll 10hre"·i~encia. E o mai5p:rave.ll! uma 
p..oqu~o.ona minurh1 que !le henefic:ia da primeira allernali
vu. J=. f'l'lrtanto, nn!le peda~w'O do Mundo. onde o Brasil 
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se o;ihtu. que ... a,, ,;,ur,.ir 0011 IUrbulenciwo e o inc:onformi!l
mo o.1m o "Sialu~~o qun"', no e\'Oiuir das cri~a que se de
&encudeium. 

Crise que-hujc: L"nvolve o Mundo !:orno um todo. Crise 
mui lo muis sé:ria do que o;e pode supor, pois nUo 1: ell.c:lu
\i"·amenlC' umu !:rt'il: e..'tmómka c linanceira, c:iclka. ou 
~~oimpl ... .,menlc pcr:tda du choque d1, Jletrõleu. cm decor
rênd:~ d,, 'illrgimenlll de um nuv,, canel (OPI;P). r! Umil 
crise ~nerpL'Ii..::t. di.l qual11~ rnis~o.os dc:sen\'lll"·ido~ hã mui
''' per~o.~her:1m e que Si~o.•hola" G.:urdescu e lf. Odum c 
O. ( ·. Odum analio;arum li•''~ ~euo; livn\\: '"t:ntrur)' Lll"' 
:md h'tlnomi..: Pror.:co;s"' e ··t:u.:rgy BJsis r,,, M:m ;md 
!\l;•lurc:." 

J·.m 1950, n Rehnúrio du (',,mi\!iÜ.O PaiC\', em ntudo 
~~~ i..:il:tdu pnr lrum,m. inrnrm;l\'a que ... •·1-:m 20 anos Ul'l 
t:"tõlt.ll\'1 t=nidus rerderlio JtU3 indr.:pendi:n'-in Clilri:IIÍ'gi.:a 
e o;eràu fnn;:hloo; :1 ir bg,car retrillet.t na OrienteM idiu." 

Em JQM'J, '' Profeuor Huherl. dn mesmo mudo. alir
m:t\'a: ··Ante~'~ de 1910. a pn,duçãn de pclróleo du conti
nente noriL"-Unleric;IOII ltrai começado u de!:linar e ,;,ua 
dL,cndi:n~o.iu c:m face do cAicrtur não deixará de.:resccr.'' 

Na mesma dêc:1du de 60. cm Relatório da CIA ao so· 
ver no americano, era anun ... iadu que a R 6!1sia iria 
tran~~orormar-sc cm imporludora de pclrúk:o c que tiUas 
necCMidadCII, na dtocada de lllt cslimavam-se cm 4,S mi
lhi''~ de harrifl ditiri011. 

O Cluhe de Romu, em 1970, prcvi:u esgotamcnlu da5 
n"SCrva1 de: petróleo no ano 2000. 

A indu om 1970, Juhn Mo.:l'luy. ddcgado americana 
no1 Alemanha OCUJllld~t. :adverliu às I,.'Qmpanhias amcrica
n&~s q11e 11 OPEP era irre~c:I'OIIIvel c que ii nu\"a realidade 
de\"ia M-'1' seriamente encarada. 

1-: o mais prave, caracleri7and,, o eclodir de uma crise 
bem m;tiur da que poderi:t de!:nr~r du Jlres011i1o cconõmi
.:Ot de um ..::trtcl de p:tfOI!Ci pr,,duhlres de pctrói~,."U: o Rela
h1riu dn P~•dc:nle C"11r1.:r un ('onpre\'iU americano al~r
la que:. n') infci1' do 'ii:.::ulo, g"il5tavu-Re o equi .. ·alcnlc: em 
energia a um bnrril de: rc:trüleo p01ra. 5e ohtcr 40 barris, 
cnqunnlu que nus dias atu:lio;.,:a .. I3-!IC: o o.ruivalcnte en~r
pi.'liC:Il d.: un1 p:tra prndutir apcna!l :!lei" barri!l de: pc
tn\lc,t. 

f.,;ta dr;lmoiti.:a reduçi:.o do Silldo mcrJ!i':licn vai impor 
a n:l'nrmul:1ç~o da ecannmia. d0011 hãbila5 de cansumo c 
do t"ilih· de ·.·id:l, em um mundo qur !IC desenvolveu 
arniadn na mulli-ulilizaçlo do p...1n'tiN ""Orno m6teir;t
primol. suhdividind11, cr..tqueand,, ou lintenlirundoauu 
m1lli:culas em um sem-n6mcro de produi('IS, sol ... entCs. 
ro.in;•s c. ainda. deJ(I'andando-o pn:dutoriamente no seu 
de~rcJ!radu ~o."Unsumo .:om\l combustlvcl . 

O desenc;Kicamenlo de5!111 ~o.Ti!le cnergi:tica degenerou, 
!:l'DllJ ni111 poderiu dcixur de ser. nil C'riM: L'\:oní,mica 
alu.a'. 

hm gro1\e !:ri!loe mundial. nn entaniO, niio f11i encurada 
.;,tnl :1 nL't:""\:"lriu 'K.Tiedade pcln Governo hr;uileiro. 

() Mund1J ad,crtia·sc:, de:.d.: JQ~. da iminCncia da sua 
cd,t~i'iu. O J!m'C'rn'' duo; Es1udno; l'nidos. em 1971,jâ en
vi :t\ :1 n emb:titmdor Ja~o.•k 1-.nin rura nttnx::i:•r ..:um a 
0111-JI. 

N11 Rruo;il. 11 monopólio c:~~o&ali.ll do pclrôlcc,, 50frcndo 
d;t mco;ma 5indrome mepalomaniacH que Nnlaminou 
,,,du u J!!U\I!rnt' brasileiro, JlrelcndiR d:tr it PI:TROBR.-'S 
:1 eo;l:lluru dtts 5etc irmib. 1-:n.,:nlfav:t-Rc: no refino. na dio;
trihui.,;-11•'· nu tranlliportc. nn se,.uro. na pe,;,qui11.1 for:. d(' 
Br.ao;il ~ redu7til os .,:ustu!Ç, oom perfuração. A produção 
.;;tir:• d.: IQMJ rara 1970. As rncrvaR de Petróleo !X'nti
null\'um cstu..:ionãriu5. 1-:m 1971 oR investimentos em 
pcllioqui,;a pmdução dc:c:rc:Kccram para 24,1'1=, e-nquanto 
IJi.IMIJ\"am-sc 42.1A em rcfinnçi'io. Criavam-5C 5Ub5i· 
diãriao; para a" maiR diferente. ati,·idadc5. Procurar pe
tn',let1 n:lo era priorililrio. 

Enquunln o mundo e."&lava alento c despertava para a 
crise na!iCCnlC'. o Bra11il perdia-!lc: cm fiOfthOI delirantn. 
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2-Aorllo.,_ 
·• 1: daRCCaliú.rio anali1ar com maior min6cia 01 nllme

rD!i rcprc5entati'IOJI da cri5C que abalu as atruturu na
ciunui". O Brasil inleiro 011 conhece. 

D!lolto .,;_- Pt:lus doul01 do pr6prio Banco Con· 
trai, tcrlamm. cm 19RJ, compromiHSUI externos totais de 
24,8 bilhões de dólares, 011 quai1 foram acrescidos de 
mais 2.4 hilhõa; que o Club de Paris inrormuu-nos que 
dcvlumooo ao BIS. porquanlo nlo tfnhamOJ conhccimm
lu perfazendo. então. o total do cRhito ~de 27,2 bilhões 
de dólura. 

A indu pelos dudu!l do Banco Central. teranw um sal
do. m1 balança comcn.iul. de 6.3 bilhàL'!II de dólares e um 
dt-ficit de 4,3 bilhões no balanço de p;agamento5 nos Rer· 
viç,,s. (SC:IJURJS. fretes. remcs11as de lucro, etc.) resulta um 
5aldo de 2 birhõai de d61an:!l. E!iliCS 2 hilhi\cs de dólares 
CUOiiililuC:m O 6nicu ptiJ:3mentO efeliYO que fazemo!! para 
liquidar n055as obri1ações de juros e amonizaçôe!l de 
1983. do valor total do noiiSO d~bitn de 27.2 bilhões do 
dó la .... 

Informa. ainda. o Banco Central que obtivemos 19.0 
bilhões de diJiam para cobrir noMu obrigações de 27.2 
bilhcles. Remanesce. assim, um buru"-o de 8.2 bilhi5a de 
dóluro5. 

PR'ris;1mos nas advertir de que. c:om o resultado de 
lodo esae esfun;o_ amorlizam01 lO bilhões de dólares e 
uumentamas o no,;!lu endividamento em I 8.5 bilhões (1;.. 
vemos 0.5 bilhões de investimentos diretos) que, soma
dm ao buriK.-o de 8.2 bilhlJts de dúlare1. jogamos l'lara o 
futuro. em Lima das no!l~as obrigaçõe~~ anuaiK. 26.7 bi
lhi!ea do d61uroo. 

E: intere55ante !tl.lientar que fizemos uma rata no Bra
ail eum a srande vitória que ohjetivam01 no Fundo Mo
netirio Internacional para regularizarmos u noa~as con· 
tas. V. E••s viram os n6meros. Essa regularillldo signi
ficou o !1C8Uinte: nós amortizamos 10 e aumentamos o 
nos10 endividamento em 18. 1: uma vitória de PiiTO. 
Qwmdo nós vamos pasar ata dfvidat~? 

Estes n6merus evidenciam que o pasamento dos no»
"'05 dí:biloa. como estA proaramado, 6 irrealizbel e que a 
in!li,;ti:n"ia em admitir a sua viabilidade da maneira 
com,, alio propmados, h6 de atender a outros propósi· 
tos. niku o de papr. 

.: nal6rio que os bancos emprestadora atavam como 
o mesmo interesse que nó• no fechamento de auas con
tas. Isto porque. ae levassem a ""lucros e perdaa" o RO!IIO 

d6hito e os de alguns pafse5 devedora do Terceiro M un
do que iriam de arrailo. o& seus prejulz01 seriam assuala· 
dures. EH!K."' prc;jurzos. somadus BOI l'elultados desfavo
rAveis de wn ano de crisc:nos parsadaenvolvidos. re&UI· 
tariam balançm de tal modo comprometedores. que con .. 
duziriam a um dmastrc, com a fusa dos depósitos e o 
desmoronamento du cotações das suas açi5a em bolsa. 
A r~:gularizac;ilo das contai do Brasil e a l'eiZita doa ele
vado5 jur01 e ...... que asa rq:ularizaçio propiciaria, 
\'\':sliriam os balanços dos bancos. nollliOs credores. em 
um ano dilicil para as finaiiÇII mundiais. 

O Bra~il portm. evidentemente, nlo podo usar o poder 
de hartz.anha decorrente da llituaçlo. 

A ralta de credibilidade nos respond.veis pda con· 
duçio dos negócios do Pafs. decorrente doa erros, da ma
nipulaçio das contas e da onda de den6ncias e de acãn· 
dai os que transbordam as fronteiras nacionais. nlo nos 
permitiu uma negociaçilo alohal de pai's para pais. Isto 
s6 poderia alcançar um aovemo respaldado no apoio da 
sociedade brasileira e em um projeto nacional realista e 
Krio. posto am prAtica com aiiCiesilo consciente da cole

'tividadc. A.ulm. terfamos nos livrado doa juros e 
.,nn., s6 i@.ualad01 pelosfinaneiamentos aos menoi'CI 
e mais aLrasad01 palses africanos. Do mesmo modo. nio 
esuuiamos no5 ~tubmetendo para nada. a uma polrtica re
~""SSiva. !KK'ialmente perversa e economicamente desu
trosa. que terminarA com o sueatCillmento do parque in .. 
dustrial b111sileiro, compromentcndo o futuro elo Pala. 
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O Ir. Joo6 lãs- Permito V. Ex• um oparlo'! 

O SL CID .SAMPAIO- Paio nlo, oom muit• honra. 

O lr.JaotiJoo- Meu oaroo prezado amiso Scnltdor 
c.·id Sampaio. quero aer o primeiro a cumprimentA .. Jo 
ne•c dia em que V. Ex.• estrtia na tribuna data Casa. 
Nilo comcnlarei t claro. o discuno de V. E••· tio subs
tancio!llo e de lanlu lignir~eac;lo, embora tenhamos diYCJ"oo 
1Cncia" nu no11as interprelaçõel. Mas quero ser o pri· 
meiro. meu caro e nohre Senador Cid Sampaio. a 
cumprimentA-lo como amigo e como admirador. Vejo, 
na tribunn da Casa. hoje, o homem de cmpraa. o admi .. 
nistrador sério. o polltk:o admirado por tantos. o e:spiri· 
to comhathl'''· o homem que arrasta opiniões e tem o 
apoio de tantos de 1ua comunidade: e que hoje. sem d6Yi· 
da. vem emprestar o brilho e a c:apacidade da sua inteli .. 
,Cncia ao Parlamento. N6s o acolhemos. da parte do 
PDS. nobre Senador Cid Sampaio. com pra.r:er, muito 
arandc:, e eu, de minha pane. acolho V, Ex.• o amigo de 
tuntosanm. e ks ve~:es. at~. de conlidéncias. muilas vezes 
dos contactos que tivemos sobre os problemas da nossa 
regiiio. acolho V. Ex.• como amiBO dileto que certamente 
h A de prestar 1randcs serviços ao Parlamento nacional. 

OSLCIDSAMPAIO-Airadoçoa V. Ex• o aparto 
com que acaha de me honrar. Realmente. vivemos na 
mesma Resiilo, e dadas as funções que V. E•• exerçeu na 
dircc:111o do órgiu maior de planejamento do Nordiste. 
diKutimos c conversamos lonsamente 10bre os sraves 
problemas que anigem a nossa Reaiio. Muito obrisado 
u V, Ex• 

Continuo. Sr. Presidente. 
Perdida a Ol'lonunidade, re."tu-nos encontrar na his

tória e na c:uhura brasileira. nos conceitol filosbficos 
murais e polfticos que lhes fundamenlam. a força capai 
de unirmo-nO& lodos em tomo de um novo projeto na
cional. Uni lo nacional alcanc;ada com respeito 116tica e 
ao esplrito de eqUidade ejWitiça das leis. Unilo nacional 
sem a interpretação cavilosa c QIIU(Itica do aianifica:lo 
de democruL.ia, de representatividade e de Federaçilo, 
que a Constituiçio do Brasil fundamentalmente atabe
lcce. Uniio nacionalsanc:ionada pela expreulo da von .. 
tade livre do povo em eleiçt\es direlas. ~em a impOAi~o 
de projctos pcssoai11 de continulsmo. 
3-Aatoo .... 

Para con.solidar politicamente o sistema. para anpriar 
e ~~~~lhar adC(Itos civis e militara.. o totalilllrismo e o 
arbltrio evoluem sempre para a centralizaçiO, a princr .. 
pio, das decisõea c depois. dos orp.nism~ da adminis.. 
traçio c da produção. 

O procaliO ~. todavia, compulsivamente ex.pansivo. 
E: tanto maior a força de cada 6rglo c de quem o dirip 

quanto t maior o controle que eercem c a alividade que 
absorvem. Por outro lado, o crescimento das atribuic;fte& 
c do poder geram o absolutismo e a ~ncia. Estes 
facilmente ravalam pura a autooo8tribuiçilo de privile&ioa 
que. em cl'rculo vicioaa. se inter-eatimulam. &uponam e 
eapandem. 

No tempo. aem a alternincia do mando. consolidam
se as estruturas intennediAriu que. de conc:essilo em con .. 
cesslo, degradam todo o aistema, enfraquecem os con .. 
ceitoa morais c, na busca do maior proveito e perpe
tuaçlo das vant111ens. ultr•p1U1118m todas u barreiras. da 
falldfacaçlo. do embuate até ao a•asslnio e a todos 01 

cri ma. 
Em tese 6 ease o quadro do absolutismo. 

OS TEMPOS APOS 1968 

Dentro des5e pi'OCCiso. tanto mais compensador quan .. 
to maior soma de poder e de recunosmvolve. o Brasil 
foi .. H embrenhando em ernpreendimentoa fara6nicos. Os 
reçursos mobilizados na tributaçio crescente. em Bnaa· 
ciamentos de lodo tipo e nas emiuões aem controle. para 
sua conaecuclo. preci&aram deafigurar 01 instrument01 
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legai• e a própria constituiçlo que o primeiro aovcmo 
revnlucionirio promulaara. 

Os colegiados rt:!'ponsbeia pela fiuçlo du polrticBII 
econõmi'-"O-Iinanceirallil d• diferentes autarquias que su· 
hordinam as atividades nos divef'S()A setnm normativos 
e produtivm.. outrora integrado• por membros eleilol 
dos diferentes sea:men101 da 50ciedade, perderam as suas 
atrihu~-õ.s ou pus5aram a a-r de nomeaçilo c todos de:
mi""ivri5 "ad .. nutum··. 

A inelici.c:iu arrogante dos dirigentes doa~~erviços e das 
empresWI estatai5 i 05 SeU!I df:ficits conseqUentes. bem 
comn 01 custo1 monumentais de obras improdutivas ou 
de retorno remoto. foram levando o F.stado brasileiro a 
um endividamento externo e interno superior a sua capa .. 
cidade de papmenll,. 

011 pst05 desregudos. os investimentos desalilrosos e 
umn polrtica financeira incon!i.istente foram eaacerbando 
o prOl.-.:sso inflacionllrio. que hoje ameaça a própria ata .. 
bilidade econõmic:a e IUC'ial do Pais. 

Tendo contruldo uma drvida interna que. em outubro. 
atinaiu 2:! trilhõel de cruzeii'OI. a.-rcu de 2()'1. do PIB de 
19KJ. o Governo. para amuni~:ar as parcelas que H vcn .. 
cem. para as quais nilo dispõe de recursos no orçamento 
tributAria. mantlm uma oferta permanente de ORTNs e 
L.TN'I. captando as poupança11 das pa;soa.• fi1ic:a5 ejur( .. 
diCIIIs. à!i cu5tas de taxas elevadíssimas de jui'OII. que in
viahilizum IIIi opcraçõtfi camerc:iai11 e a reposiçio do capi· 
tal de· 1iro das empresas privadas. erodido por uma ln· 
flaçàn de mais de 2fm. ao ano. 

A DANÇA DO CRIOULO DOIDO 

Pre58 à impaliiçào do FMI de nilo emitir, a Fazenda 
federal ~compelida o ""'•t•r ORTNo, L TNo o 0T!'I• 

Por outro lado, ~ pre~~iunada pelo d~cit da5 empre
sas Cllitatai~t. que. hoje. são raponsllveis por cerca de 6QII, 

do PIB nacional. 
Envolvida cam 011 aa•tu1 em Projelfll monu'mcntais. 

'-"Om,, ltai.Pu. Car!Qll!it Tucurul. Plano Nuclear. Ferrovia 
do Aço, metrõ5. trens de superficie. aeroportos. etc., hã 
de socorrer. par imperaLivo da ordem p6h6ca e por de:
corrên~oia da hierarquia de I'C!Iponllllbilidades constiLu· 
c:ionail. 1111 calamidadC!I, e 011 Eostados e Municrpioa. Os 
Estados. endividados atf: o pescoço, em dólares, deix.an .. 
do. na sua maioria deteriorarem-se os serviços 10ciais • 
att 01 mais essenciais. como os de atendimento málico 
de u,.enciL onde falta tudo. do algodiio 11 vacina anlito
tãnic:a e aos anlibiótiCU!i. Os Municlpios. afogados nos 
compromissos dos projetos "'cura". muitos deles tim a 
lotalidade de auas receitu de ICM I'C'Iidas n111 Fazendas 
E5taduais. nlo podendo pagar sequer os funcionAriDA. A 
triste herança do desrearamento e da inesponsahilidade 
na d.ltima campanha eleitoral. onde todos os pecados 
eram permitidos. 

O Ir, -~~~ Fornlra- Pa-mito V. Ex• um ap•no'! 

O SR. CID SAMPAIO- Pai• nio. oom toda a hon· 
ra. 

O Ir • ._.IAI Fornln- ~ muito bom para o Sena· 
do. como de relia. para todos nós. ter homen5 da sua a
tirpe nesta Casa. E com a auloridade: de empral.rio. de 
poiUico uperimentado numa regilo sofrida. realmente 
da inveslidura k tribuna parlamentar nesta Caa. Mas eu 
gostaria de fazer uma ob:servaçio. porque bem sei que V. 
Ex.• busc:a um caminho - Rinceramente buRCa um cami-
nho para u dilieuldades. em que nós no• encontramos e 
bem aei. por conhccE:-Io e admirA-lo hA tanto tempo. que 
V. Ea• nilo usa outro mecanismo quo nlo a verdade. e 
n:to estou enxergando inverdades no pronunciamento de 
V. Ex• mill talvez. quesliio de enfoque. e ai V. Ex.• pude
ria correr o risco- prejudicando o seu le:aftimo prop61i .. 
to e ati: como que desservindo k verdade. V. Ea• aludiu a 
obras faraõnieas. realmente alaumas delas. enumeradas 
por V. Ex.•. nio haveria como realmente justilid-l.as. O 
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fato, por CR'IIIplo, de catarmoa fuendo dois mctrÕI para 
cortejar as populaçlxs urbanu dos Estados do Rio de 
Janeiro e Sio Paulo. Dir-se-ia que teria para rc10lver o 
problema daquelas populaçõe~: mas onde existe no Bra
sil problema maiaaravc que aquele experimentado pelo• 
tro~hal hadores de511C5 doia central cm relaçi1o ao trans
pane urbano? Queria que V. Ex• reOctisae, oponuna
mcnte, quando coloca llaipu e Tuc:urur dentre esses pru
ieto!l faraónie011: eonlideraue que o Brasil. •qucla altura, 
se ena,ntrava a.'inxiado pelo problema enersilliL'O, nio 116 
pelo problema da energia liquida para mAquinas e para 
essa avalanche de automóveis que estamo5 fabricando a 
cuda dia. colaC".mdo em c:irculaçi.o no Brasil, ma1 tendo 
em vi!lllil que tinham•• que bu~ear enersia5 alternativas. 
E n ~o.TCSt:imLonlu. a demanda de energia elétrica no Brasil. 
3'1uell• :dturu. realmente acon!idhava que oomcti:lisc:mos 
es5e !ir.1criricin. para implantado de Tucurui e, de modo 
espL'\:ial. a lU'ande hidrell:trh::a de ltaipu. Era esta obser
vaçã,, que IIJ!Iolaria 'IUe V. Ex•, oportunamcnle, 11e 
·ch:bruc;a"'sc M'bn: a realidade dw. cuatlsticu, dos Indic:a 
de cre"'Limcnto de demanda. que Cllperimcntbamol att
cntilo e relevasse ase upecto que era o lndice vertisina
s.n de cres.cimcniO de L'\lnSUm\'1, 'lUC cretivamcnle n:cu• 
menda'la a1 dua5p,randes ohr:u. Muito obrisadn a V. 
Ex• 

O SR. CID SAMPAIO- Asracleçoa V. E•• o aparte, 
mas quLTia ~chtra."Cr que hâ oportunidade para tudo 
num P:ds. "n !r!ituo1do cm que no5 encontramos, a dese
quilihrio económico completo, o cao5 50Cial e o cndivi
dumenlo deviam ler provucad~ cm quem dirigiu o Bra
!lil, uma anoili~~oe m:~il; prl)runda do1 inve1timen1os que ra
ziam. Quanto 3 ltaipu. qurro dizer a V. Ex• que n enge
nhcim Marcond"'"' Ferraz, um dos maiora ensenheiro~~o 
de barr3{!em do Bra5il, havia projetada a barrasem aci
ma da cachoeira, núa nãL' pra.isãvam~5 ra111:r um laso 
n:u pr•lJ10rçÕe5 dr ltaipu para ganhar uma barraaem 
exatamente ii mnma altura que a Clh:hoeira tinha, aquele 
mar de lÍt!UB C mono, a lt.gua a.urc ror cima, não está 
aeumuladn para gerar energia. sera allura; em cima a 
b:1rragem 5airia muita mais b•ratu e seria nUiia e não di
";dirl:~mos enerfiu com o Paraguai - ma11 fizemos a 
muiur barragem do mundo. ~a idCia raraõnica: a maior 
barrasem do mundo! · 

Tenho em màus um relatório da Escola Superior de 
Guern1 que mandou 05 ICU5 e5tap,iiriOJI visitarem ltaipu. 
E e!il.e ~lutt.,ria diz: "aproveitados os direrentes cunos 
d'fLttwt da rqiün seria posslvd gerar a mtlima quantida
de de encrp.iu a prcçnoo mui lu m:~is bandos"', ~o:omo muito 
mai'l b:lratu seria u prcc;o da b:arragcm reita talver. par 
M an.:ondn Ferrut. cum um paurn maia de dez metro1 de 
allura. actma da a~chocira. com a mesma queda, \XJm a 
mama potencia. Portanto, rui o desejo raradnico de ra
ter "u ma•or barrqem do mundo", roi a megalomania 
que tnvudiu n Brasil. at.~uccidua aao dirigentes de 'lUC 
para iM,o e5tâvamQ!o pslando recunUK que talvez levillo
sem o Puls ao que n:almentc o levou. 

Hoje. não podemo5 pqar os n05501 ~bitn~, e5lamoa 
oscilantn entre n culote. a moratória e a benevolência 
do~~o no55n5 credora: estamo!! com um dCbito inlemo de 
23 trilhilcs de cruzeiros. que. a juros de 16~!& ao ano. noa 
obrig:.1rào. 11no que \"Cm, 5Ó papando ~rrviço5 de55e ~bi
lll interno, a ga.'itar ccn:a de4S trilhêK:s de c:ru~:eiros. l1to 
!tem computar cm juros das Obrigações com corrcçiio 
cambial, porque ninguCm 111be exatamente o nó.mern, 
mas lalvC."l: esse serviço ches:ue a SO trilhõn de cruzeiros. 
De quem vumos tirar? Dessa grande parle da populaçilo 
que hoje::, tal Ye1. a nível de S(R., pnha menos, pnha ati: 
wn ~alârin-mlnimo? Quem vai pq:ar isso? 

f-Ilia i: a Jrande dificuldade e a critica que IC pode fa· 
t.er 1105 srandcs projetOI bruileirOS. Quem tem 10bra, 
quem não precisa tomar dinheiro emprestado, quem vai 
mLito hem. quem pode desperdiçar, pode dare ao luxo 
de ostenlar projeto1 os maiores do mundo. 1 Muito bem!) 

Dentro desse emaranhado. preuiona ainda o TCMJuro 
a liquidado em cru1.eiro• dos cambiais de exponaçilo, 
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c:ujo ~&Ido de 6,3 bilhila de d61area oorraponde, a cim
bio de hoje. a 5.610 trilhaes de c:ruzeirOA. ou ICja, a apro
Rimudamente o montante dos meio1 de pa.samento do 
Pai•. 

Pura cumprir todos CI5C5 c:ompromi1110s, para J)I:Bar o 
ooaldu dus cambiais de export.14.-iio. pagar 01 juros corres
pondent.es uo endividamento interno I que vai cormpon
der. con1iderado a números de de1embro, a aproximada
mente ]6,6 trilhões de cru1eims ao ano, sem oonHiderar
se 011 lilulas com L'OI'reçillo cambial. que elevarão asas 
obriJiiÇÕCfl àl' proximidades de 50 trilhlial. para cobrir o 
di:ri.::it da!i C5tatai5, enrrenlando um dt:licit p6blico de 
mais de 20 trdh6al. nilo hâ L"Omo, sem uma rerarmulaçi.o 
tt.Ual de ludo, pensa.r-1e que t poSAivel combater a in
nau:ào comprimindo !iUI&rios. 

l:m outubro. a corra:ilo cambial cheg,,u, contando 
dote meses, :t 279,8:!'1h. O FMI de5eja que 011 custos de 
51.:rvi""'s e dr comhusllvel Kjam reajustado1 pela oor
r~à,, cambial. 

Jú pen~~ourum V. Ea•a. 11 pre11Mo que hoje sr r.:Hrcc no 
~ustn de lUdo que 1e produz no Brasil, o que vai reprc
s.entar o reajustamento do valor da energia, do valor dos 
L1lmbusti'lei•, do valor das transportes, du valor du co
municatr"ÕC!i - tudn I. base de cxnrcc;ilo cambial, que 5C 

eiL'\'OU a 290 c tanto por cento ao ano? Sen\ elenr a in
naçào a níveis astron..imiCU!I. 1::: 5C !iC for comprimi-la ii 
cu5lit do5 !i.alâriol, C melhor. desde Ioga. proibir de L'O
mLT, p.lr'luc ent:ln nós ruremos al111ma rC!rler...a pura pa· 
1ar o que devemm. (Muito bem!l 

TemuJ~ a aLTaL'C'nlar que. somando-11e a INC5 dl:bitos, 
a agricultura exige. como imrerati\•o do crescimento du 
!lilrras. a impurtuçiiu de c:lnreto de (ll)tlwio, que o Brasil 
nã,, produt., em quantidadeli que atingirão 1.mooo lo
neladas c c:u5tarlo alauns milhõl.'!lo de dblares. E sem i~~~oo 
a produ\:iio qrlwla do Brasil mingua, porque todos os 
Sroo. Senadorca &&bem que pcU:.is.sio i um dos elemeni.05 
indi,.pen!oáveiH para 1uprir as plunta!l dos elemento5 ne
~o:e!tll:lriU'i ao !oCU ..:re5cimcnto. 

O Pai5 C rarçado, aind:~, a in portar alsod:ào e alimen
tos. ror ter exporlado. nu mai,,r exemplo de irresponsa
bilidade, tudo!i 011 !ieuli estuques n:a:uladoi'C5. 

Diante de•r quadro, penHar-!ie em combater a in
Dad.a, abaixar 01 preço5 preuionados para cima por 
h'da a açün Jtn-emumental. ll cu5la da campres5lo do 
pomhn de um:.1 porulaçà''- na sua prande maioria caren
te. cm um paiJi nu L "Urso de rranca rec::e.uia ec:onóm ica, 
deilla de !ler ilusório para lornar-sc criminoso. 

O Cinvernn cumporta-:fie no mLTC'.ad,, interno oomo o 
ra1. no nlerna. endh·ida-se rara papar IUI dfvid:.t!ll, inDan
dn ll!lll:l'\l:l!i de jur,.,'i, 

N~1 realidade, ena politica condu1.irã fatalmente A 6-
quidoa~;:lo da indLI'itria privado nacional. Niu hâ empre
!ia, nilo trabalhando em rep.ime monopolista ou caneliLB
du c que nãu disponha de capital dr gtro para nimir-sc: 
dn ónus linan .. -eiro de desc:antn de thuiOfl (posido diRcil 
quando a inDU~;ão chc1a a l(X)Gf.) que po111a suportar o 
deito multiplicador dOi jurOli incidentes 1uhre o5 C:U5t05 
c os trihutna pagâvei5 n,, raturumenlo das mercadorias. 

EJ~sa lituaçflu jii. roi agravada pela aprovação da rmen
du P:as'Wl' Púl'lo. que ra.r: incidir o ICM Hohre o Jmpoalo 
de Produtos lndu!i.triali7a.da5. Hoje, o ICM, o I PI, o PIS 
c o I·'INSOCIAL represent:.n, em mtdia, 30.1~ do 
preço de venda de um produto. Se ror aumentado o ICM 
n\l5 ~. prcvi5t05- quej4 0 roram- L'i5B !i.ituaçio »Cr;\ 
ainda mail' agravada, e mnis desesperadora a llituaçio 
das ind1:iltrillfl. que terlo um ónus de l2,0No de tributos 
na ot.:mtião em que ra1uram 05 seus produlu!lo. 

Pura deo;contar uma duplicata repi'C5Cntativa de uma 
\fenda, paga-se hoje o custo da correc;D.o monetâria maifl 
241: de jurm;, regulamenta~io do Bant:a Central. 

O Sr. a..dlta F..-.lra - V. Ex• aceitaria uma cola
hora~;in? 

O SI. OD SAMPAIO - Com todo o prazer. 
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O Ir • .._.. ,.,.. .. - la!ltimo interromper V. 
Ex•. mas ata realmenle i uma mlaboraçlo. Vc;jo que V. 
Ex• traz um trabalho an que lhe foi exaustivo elaborar 
os cillculo5; cu que 10u realmente familiarizado a ata 
Areu e a ate llpo de trabalho. aei o quanto V. E.x• IC pe
nalizou par.a chegar a es5811 conclu!l6e5. Percebo que o 
trahalho de V. Ex• roi elaborado antes da madrugada de 
ontem. 'luando aprovamos aqui o JCM nlo nofl 2'1., 
como V. F.x• aliliinalou no seu pronunciamento, m11111, na 
realidade, 11-. 1-:sta C"Ontribuiçilo que trago i: para que V. 
Ex•. fazendo a currcçao, lenha o di.:uno, um trabalho 
si:ri<,, um trabalho que vai ino;truir a muitos de nús quan
lo àoo ft:ltliduda qur V. f.x• constatou. CKOimado deste 
recado. porque V. Ex•. realmente, laborou na per~pecti· 
vu de que se aprovaSNem aqui os No. M11, I ou 21f. C 
mail da que preocupante a enormidade da carga tribu
tilria que ai ':·stii. Só mmmo para C"Oiaborar c:um V. Ex•. 
lembrando que preci5am merecer c:uc reparo 01 números 
l:~burad05 por V. f.x• 

O SR. CID SAMPAIO- Asradeço a V. E"- j6 ti
nha sido elabOrado antes da aprovação. Ma .. es5a dife
rença de 1(\ pou~'O ullerarã 011 n6meroslinais-~em 1..,, 
a5 tributo5 representam 30,1,,; com a incidCncia 110bre o 
I PI c ~'Om mai~~o 2. repreKnlariam l2.05. Ao final Jlti!ISB a 
repi'CKCntar. aproximadamente. 111. 

Pura dcsclmtnr uma duplicata representativa de uma 
\'Cnda, papa-1e hoje o cu5ta da oorreçilo monetãria mai5 
24~ dejui'OA e uma retendo na cauçio de dtulos de m. 
dl1 v;al(lr deKOntadn. l!i.to gnbram, inclusive. 01 bancos 
l,ficilli!i., incluHive o Hanco do Sordeste. exceçio do Ban
.::u do Br~U~il. IRto corre,ponde, para um pru.o mi:dio de 
90 dias. um t.:u11tn dr nperaçila dr 46.2~ do valar fatura
du. 

DC5M: moda. para cada cruzeiro que 5C eleve no cuhl.o 
de pr,Jduçilo de uma mercadoria. pela m!Qorac;iu M:j a ele 
de enersiu. 5BI:.iri,,, transporte nu qualquer inl'umo ou 
matéria-prima. pelo ereito multiplicador dos juros sabre 
ooo cuooto~~o e lributos. essa ci~"Yaçào de um LTuzciro reprc
!llenlarâ. no .:u1to de \"Cnda do produto. um acri:licimo de 
~.66 cru1eiras. ou 2. 74 cruzeiros - no caso dos 2, que 
devr dar, BJlro,.imadamente, 2,70 no caso do I, porque 
hã uma incidi:ncia bruta de tributo e juros. Entio. cada 
~o:ru.r:eiro repreSL'flta 2. 74 \'CZC!i o ~eu valor. no pRÇo final. 

F-: de ucre5Centar-~e que eu c:an5iderei o ef'eito multipli· 
cador exclusiv:1mcntc nos lribulos. Se nós conliiidcrarmDi 
,., ereitn multiplicaOOr 5ahre, por CKempln, a comiss.Jio de 
vendWI. 'lUC C paga, tamhtm, dentro do pi'C\"Oiinal e que, 
punantt.,, inclui o valor da mercadoria e o montante de 
jun,;, c o monlante do I('M, e o mon111nk: do I PI. a tau 
de aumento Kri:t de 2.95'i-. pnllicamc:nte trá velCL 

A elrvaç1ln que 5C J'I'UL"e!iiiUU no correr do ano. cm mi:
diu de: cerca de II«J'Ç, nO!i. CU5ll.l5 de pmduç'io da indí.ls
tria, dec.,rrcnta dus alias de p~o de enera:ia. rrete. 
c:ombustrvel. miiu-d .... obra. comunicaçilo, do.s inwmos 
b6si"''' na 11ua maioria produ1.id0fl pelas multinacionai1 
sempre lltu:ilit.ada5 acima da5 taKB.'i de innaçlo, repre
sentou no ~o final um incl't'menta de 49J,2%contados 
10hre ru in~.·rrmentn5 d05 cusi,'S. 

J.: ai i: que estã a c.tusa da innado. Slo hã outro remf:.. 
di''· Se "'''h o pr~o do combu5tfvel, 10he o preço do 
dólar. !iahe o preço dmjum5 importados, se ej•um tri
bult''· ~ ajuJJta o preço da energia, que vem se ljustando 
na ValOr da preço ao L'Ombust(vd, es.'lel YBIOf'Cfl RilO mUI• 
liplicadUii por 2.7 ou por 3, e f'C)'M.'n=utem no preço linal, 
L"CTca de lrt-s veles. comL'I acabei de demon!itrar. F.!i.tal: a 
grandr C'dU5a da inflação bra1ileira. E isto i: prodUlido 
relo5 nlvcis das juros e ainda pela retendo que o "'lfltema 
financeiro raz quando desconta qualquer tftulo. de 20'1· 
do valor das duplicatas deHCOntada!ll. 

Torna-Ar clarn que o poder aquillitivo do braaileiro, 
L'Dm seus sali1rius rcajustado~~o à ba!iC de 8CR, 41)11. e ate= 
JS,._ do INPC, nilo pode absorver e~tes cust01. 

Auim. à indOstria privada nacional restam as alterna .. 
tiva1 de fechar u suaa portas. endividar-se - o que, aos 
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juros atuaii equivale a encurt•r o caminho da iniDirin
cia - ou IOrna« inadimplente para com o FiiCO c a 
Previdt"llcia. (Elas ni\o podem deixar de pasar osaaUuios 
nem liio pouco os in5umos. cuja cobrança pode acr feita 
no1 aarl6rio1 de protato). Porque a indlistria nlo pode 
deixar de pa1ar 111 folhas, não pode deiur de pagar as fa
toras para pagamento dos insumua. porque 11 folhas 
provoça.m a gritL a parali111çio do operariado e o nilo 
pagamento das duplicatas de il&umo leva 01 titulas ao 
cartório. Ponanto. resta A empresa, antes de fechar as 
porUUi, num deSCiipero de nin apurar o suficiente para 
pQar O que deve, retardar, atrasar-se DOI d~bitOI Osc:ais 
e IKJ6 dtbitos previdenciArioL lato llii.A acontecendo em 
Pernambuco, onde 01 d&bitos r11cais atrasados IC de
vam, qora. alO bilhcJes de cruzeiros. Nos outro• Esta
doR deve ser equivalente. e a arrccadaçio do Estado. 
mensal, nüo chep a isso. 

As empr111111 industriais estatais nlo monopoliltu 
encontram-se tambhn praa5 ao mamo dilema. A lUa 
sobrevivCnc:ia ~ 155egurada pela fazenda. que cobre 01 

seu5 dMicits. Em 1981 8111181 dC5pCSB5IIobaiiiC eleva
ram a 6.100 trilh&s de cruzeiros para uma naita de 
1,888 trilhües. Em 1982, e,... de.., ... , jã r ... am de 
lb.239trilhões e a receita de 4,441 trilhàel. Em 198l, os 
di1pindios de 26 trilh&s evoluir lo se a innaçlo se man
tiver acima de 2(J()Ii. como parece inevitbel, em 1984. 
Jlllfa a ca.•a d01 SS a 81trilhõe5. gastos com empraas Cl

tatais. 
Os recursos neca16rio1 • cohenura dase~ dtbilos, 

desde que a fonte de dólares lea)U, oriJinam-se ou do1 
lribUI05. que o Governo vem procurando aumentar pe"' 
munentemente- cama rez com o ISOC, com 11 al(quo
IR,. e a c:orrCtiiO do lmpollo Sobre a Renda. com o FIN
SOCIAL. a Previdincia e. agora. com o ICM- ou, pro
vt'IT1 dn1 lançamentm de ORT:'II!I, L TNs e OT!'IIs que, 
pre;1ionando os juros e canalizando todos os recurso• 
disrnniveis no Pais para o Taouro. inviabili7.am a em
rresa JH"iVIdH nacional. in5atilratnriamente çapitalizada. 

Torna-se. dNie modo, evidente que a politica pmta 
em rri1tica ftl'IO Governo aniquilarA 1 atividade privada 
no Bra5il. AI emrraa5 caminharão para a ralineia. serilo 
enti'C{!UC5 na bacia da1 almas às multinacionais capitali-
7.adas. ou Ml"io enc:amradas pelo Estado. E v lo engroa
sar u Nlngria doi rec:ursos que correm do saco sem fundo 
das atunis ~:~lutais. 

O c:stati1mo braflileiro, no entanto, sem beneficiar a 
!ioc:iedade no seu conjunto. estruturou-te para BllfiCgurar 
àqueles que se intesram em todo11 os lliCahles do sistema 
diri1ente. que se expande e a~plia em novas empresas, 
toda !IDrte de J'lriviltgios. riquezas e bem-atar. Ali61, 
como tac. ~ o que acontece sempre 101 aovern01 totali
tArios. No resto do Brasil, cn:sce o descmpreao e as deai
gualdada entn: as n:gilJes e as criaturas. cresce o bolsio 
de ,iM:ria. Cresce a rome e cresce a insegurança. 

.11im a Arca econclmico-financr:ira do Governo. que 
r. .. o foi atingida pela poUtica de abenura demoerAtica a 
que se comprometeu o Presidente, estA no Htor que lhe l: 
areto, marcllando em Hntido contrArio ao politico. 

1'-iio creio que a sociedade brasileira, que lutou pela 
democracia e pela reconquista da liberdade politica, 
BJUarde o desmoronamento de IUII5 atruturB!i 10eial e 
a.'Onõmica. caminhando passivamente para a deanacio
nalil.açiio e para a estatização. assistindo c:resccr no pais 
o n6mero dos desemprCJadOA e dos111bc:mpre1ados, que 
se e~p~~lham pela periferia da!l cidades que incham. Uma 
massa marginalizada, •m recursos e em promiacuidade. 
,era noWJII bruileiros nascidos, no fisico e na mente. 
L'Om o ati ama da carincia. ~ 111sa musa 10eial que se ex
pande. que )evada ao desespero, criarA a turbuiCncia ou a 
convulsão que pode eomprometer uma civilizaçlo, que 
tantoasacrillcioa cuatou a praç6es sucesaivas de brasilei
ros. 
~ esse o quadro que hoje manti=m apreensiva e em ten

sio a IOciedade bruileira. que leva homens af'astados da 
poUtica. como 01 empres6rios de Sii.o Paulo, c:apitanea-
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d01 por Antõnio Ermlrio de Morai!\ como Gustavo 
Queiroz, Presidente da Federação daslndolltriu de Per
nambuco. a Rvantarem a lUa voz e damarem por um 
proJ:r-..ma coerente de Governo. 
~ a~~e quadro que razcom que brasileiros da respeita

bilidade, capacidade eocriedade de Olavo Set6bal, pro
clamem o 111e11 temor da ruptura iminente do tecido 10• 

cial. 

AS RESPOSTAS 

O SL PRI'SIDENTI (Milton Cabral) - Fazendo 
sou r a campainha.) - E constranaido, nobre orador. 
que interrompo o discurso de V. ex• para advc:rti-lo de 
que o tempo de V. E ~~o• j6 e~~oc:cdeu 20 minutos. 

Encareceria a V. Ex• que abrcviBSIC o seu pronuncia
mento, tendo em vista que temos mais 14 oradoi'CII ins
critoL e a Ordem do Dia. 

M uho obrigodo. 

O IIII. CID SAMPAIO - Sr. Presidente, pederia a ID· 
lerãncia de V.· Ex• As conclu&aes e as propostas alternati
vas que vou fazer, dentro em pouco, acho que interessam 
aos Senadores. e intereaam ao pr6prio Pais. De forma 
que pedcria que me r011C posslvel conduir. Eu nio pode
ria analisar fii'Oblemas como estou anali1ando, para con
cluir como vou concluir, sem dnc:er a detalhes. Peco a 
lolcriJincia de V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE(Milton Cabral)- V, Ex• terl 
toda a c:oluboraçiiÕ da Pn:lidencia. Mas, compreenda, t 
o Rqr:imcnto, nobre Senador. 

O SL CID SAMPAIO - Con•transe·mc, no entan
to. com a expericncia de umalonp vida de trabalho no 
setor produtivo. com a vi vinda na direçlo de órgão de 
classe e na polllicu, onde, como aovemador do meu esla
do, liguei o meu nome ao suraimento do movimento de 
recureracào do norde~te, da 11ua industrializado e da 
Sudcne. iUIAi!iitir" que vejo hoje. 

Construnac·me. diante do quadro brasileiro, as rc:s
po!IIUis. 

Homen1 de tradiçlo e passado politico i nsi11tem em 
proclamar que nilo admitem modificações no setor poli
tico e institucional porque um arliRcio, uma artimanha 
casul!llica. lhn wegura a vitória pessoal ou do partido a 
que pertencem, no pr6ximo pleito. 

Constranp-me ver os re5p0nliâveis pda atual desor
dem se auto-intitularem de seus nec:es5&rios continuado
rei e beneficiirios da continuidade do puder, arsairc:m, 
nilo abrirem mio do dispositivo 11Upostamente Jepl que 
ela mC!Imos armaram para mistificar a wntade do povo. 

Con1trange-me ver o desmoronamento de tod05 os 
princlpiO!ii, c como sinal dos temp01. o componamento 
~lico ser con1iderado nocivo a c:apacitaçilo politica. 

Con1trange-me os receios.. a dubiedade, a omiai:o, a 
depend~ncia voluntAria de setores10ciai11 que. desrru&an
do ainda privil~gios e vant&Jens, alguns lesrtimol e ou
tros impostos e ati: crimino101, supGem que ••a suarda 
pretoriana". que atual sistema WKJu e abusou no passa
do, pode e vai manter priviliaiDA. pall&ndo por cima da 
evidencia da5 leis econômicas, do ck:amantelamento da 
eRtruturd de produç3.o nacional. da insolvência do pais, 
do daemprcso, da rume, do dellcr&tito e da evidimcia da 
corrurçlo. 

Se me afisura que. nesta hora decisiva para os destinos 
do Brasil, cumpre-n01 unirmo-nos todos, voUados para 
o ruturo. 

Silo tilo sraves a1 re5ponubilidades do hoje e do ama
nhi, que o paifl nilo. se pode voltar para trAI para de~n
terrur errOi, detectar crimes ou buscar culpados. 

Do m•mo modo, diante do tr6gico quadro que noa ~ 
lesado. a ninguem, principalmente aos reaponslveU eco
I'C!Iponsi\veis pelo desastre e pel01 del:mandos. ~ leaitimo 
arvmar-IC em tutor ou mentor do povo e do pafs. Ditar 
reJ:rHS OU impor soluçbes. 
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Cabe 1011 brasileiros. excl01ivamente ao povo brasilei
ro. escolher os seu11 dirisent•. julaar suu propostu em 
um proccs!IO de escolha que nio comporte aubted6gios, 
nao haja carta1 marcadas. em eleições dirctu e Uvns 
como aspira toda a comunidade brasileirL 

O Sr. Setero Gomos - V. Ex•, me permite? 

O SR. CID SAMPAIO- Com toda a honra, nobre 
Senador Severo Gomes. 

O Sr. SeYero Gomei- Em primeiro lugar, queria 
cumprimentA-lo pelo discurso que V. Ex• vem fazendo 
nesta tarde. e pelas criticas que vem tecendo, e comenl8r 
a propósito do tempo que tem V. Ex• para realizar eue 
imponantlssimo di~eurso. Hé pouco tempo, nesta Caaa, 
no di~eur50 inausural do Senador Roberto Campos, S. 
Ex• falou durante quatro horas sem receber a menor ad
vertência da Mesa, com relaçlo ao seu tempo de discur- . 
110. Muito obrisado. 

O SR. CID SAMPAIO - Aaradeço a colaboraç,lo de 
V. f.x• 

O SR. PRI'SIDL'ITE (Milton Cabral) -llõobro S.. 
nadar Cid Sampaio, a intervençlo do Senador Severo 
OomL'I obrip a Mesa a pi'Citar um esclarecimento ao 
Plenério. 

Em primeiro lugar, eu nlo CAtava pre~ente naquela 
sessilu, portanto quem a presidia era outro membro da 
Mesa. Seste momento, quem preside a sesslo sou eu, Se
nador Milton Cabral, e tenho L"Dmiso o Resimento. Para 
mostrar a tolerân..::ia c:om que e5tamm dirisindo os tra
balhos, 111crilicamos o inicio da Ordem do Dia para ho
mena~ar V. EA1 - o Repimento manda abrir a Ordem 
do Dia exatamente uma beira depois do Expediente, .ls 
I S:JO hs. - V. Ex• começou a falar b I S:40 hs.: endere
cei a V. &.• um apelo para que ralaue após a Ordem do 
Dia. e V. EA' respondeu 1.1ue preferia fal&-lo antn. E em 
homenllJ:Cm a 11Ua estr6ia, CAta Presidincia concordou 
que V. J:x• ralas~e ante1 da Ordem do Dia. Sacrificamos 
a Ordem do Dia e V. Ex• jd. eat:edeu 30 minutos. 

Ro.:ebi um apelo do Senador Humbeno Lucena para 
que a Mesa continuasse tolerando o excedente do tempo, 
nús eonçordamiJI, c apenas desejamos que o Plcnirio re
ceba a manirestaçAo de V. Ex• com o brilhantismo que 
au\ riiBndo. A Mesa terê o maior prazer e satisfaçlo em 
colahoQ&r com a passagem de V. Ea• na tribuna. (Pal
mus.) 

O SR. CID SAMPAIO -Agradeço a tolerlineia de V. 
Ex•, Sr. Presidente. Acelerarei meu pronunc:iamento. 

Estas p.t.sinas se n:rerem .l an.t.lise da inconstitucionali
dade do Coligia l:leitoral. Na realidade, a Conatituiçlo 
bra•ileira, no &eu cerne, tem doia princfpiOs fundamen
tai5: Rep6blica Federativa e Representativa e Federaçilo. 
Niio admite, sequer, emendas que alterem ases dois 
principim: democracia, Repllblica e federaçlo. Fede
rac;ao tem um aentido. como representatividade tem um 
sentido. ArsUi« aempre que eleiçilo e indireta slo iJ;ual
mente democr6ticas. Slo. Quem nlo 6 democrético ~ o 
Col~sio Eleitoral. 

F. vou, em slntese, fazer e&ta aqéliliC. A representativi
dade e 1 1--'ederaçilo n:ipm que oí eleitores de cada Esta
do aejam representados proporeianalmente ao que repre
sentam em n6mero, dentro lo é616afo Eleitoral brasilei
ro. F.ntio, o Colta;io Eleitora( que 1e compusesse de Se
nadores e Deputados era legftimo porque oa Deputados 
representavam o povo proporcionalmente 101 votos que 
RK."Cberam e ao n6mero de eleitores. e 01 Senadores re
presentavam os E1tados, órgioa da Federaçlo que inte
srum a Repóblica. 

Mas no Coligia Eleitoral vim osenta das Assemble
ias Legialativas representando excluaivamente a Maioria 
da Asembl~ia Lqislativa. ~ntlo, a Minoria da Aa
acmbltia l.q:islativa nlo 6 representada nem a As-
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11cmblé:ia Legislativa que f: órgilo de Governo de Estado e 
por i5SIJ ni1o pode aquilatar representatividade. 

Portunto, quando vim 6 deputados representando 
cada E5tado. rcpn::M:ntando Alilcmblí:.ia Lcli&latin, 
fere·K o principio da Federaçio porque nlo se d6. l 
1randc: maswt de eleitores., onde os Estados a população 
~ maior, l representatividade prriporc:ional ao número 
que rep~ntam: fere-se o apirito demucr6tico que a 
Cunstituic;io lambem estabelece e que faz parte de 5eu 
cerne, porque ele repreAenta o partido majorit.Ariu dentro 
da Ali!lemblêia, nilo reprc:Knla toda a Auembl6ia. 

Portanto. o p11rtidu majorit6rio, na A11Hmblf:ia, tem 
dua~ representações. a repre5Cntaçio federal que f: pro
p~u..:innal ao n6mem de c:leitorc:s e mlli!lseis que nllo silo 
pmpon·ionais a nada e sim constituem um ,·leio, um 
ahu!ron, uma vi,,laçilo da wn!ltituiçi~. Portanto, se a 
eleição indireta f: democráti~a'! E:~ O que não f: democrli
tic,, é ferir a princirio bli!iic~ Cl1n!lltitucional de fedc
ruçilu, o prin~ipio de representatividade, a prindpio de 
demoerncia que o Colégio F.leitaral. camo estA estabele
cido, fere e dnrnreita. 

Continuando, Sr. Presidente: 

ELEiçOES ()(RETAS 

Ara:Uia-se freqUentemente que o pro~'ICS!iiJ democr6ti"-o 
admite eleiçclc:5 indiretas. A alirmaçio 6 verdudeira, du
de que, porim, arranjos e modificac;c}c:s nilo lenham sido 
feitas paru que ~~oejam a55eguradas previamente vantagens 
a grupos, salo!rificando assim, a proporc:ionalidade entre 
o número de delegados e os votos dados pelo1 eleitores 
nos diferentes estado!i da federaçio, contrariando, por
tanto. os princlpios. de repreJCntatividade e federação. 

O ool~giu eleitoral rumo foi estahelecidu é inwnstilu
cional e estou certo de que o ú.m9 Sr. Pre5idente da Re
pública, que tem compromissos de honra com a implan
t~ão da democracia no Brasil ni.o pretende fazer um 
desrespeito à curta magna. 

Maneira de fa.ler eleição (Ae di reta, ou indireta) 6 ques
tão formal, de processo. n. meio. 

As nom1.as que dispõe sobre a r.:ompo5içio e funciona
mento do C11lt,.iu eleitoral que 5e destina a eleger, de fo
ram indireta, o Presidente da Repllblica, li.o normas 
processuais eleitorais. evidentemente (art. 47, §§ 19, 2' e 
J9). 

Dessane, devem adequar-se lls normas, tam~m inse
ridas na constituiçlo, e que anunciam u cerne da organi-
7.&Çà11 atatal brasileira. 

O constitucionalismo moderno se edifica, entre ou
tros, sobre J (trCsJ principias bési~os, ali!iim resumidos: 

I - que as conslituiçõc=-. como assinala Paulo Bona
VIdes, são ''instrumentos destinados a estabelcc:er a adc
quaçlo rip)rosa do direito com a &ociedade; do estado 
cum a legitimidade que lhes ICI'YC de fundamento, da or
dem aovc:rnativa com oa valore5, as exigCncias, as nec:es
sidõJdes do meio social. onde essa ordem atufl, dinAmica
mente, num procc:sso de míitua reciprocidade e constan
tes pn:staçcles e contrapre5taçc)es, caracterlsticos de todo 
sistema poUiico com base no equillbrio entre governan
te& e governados"; 

2 - que a constituição, quando pretende alcançar um 
fim. outorga os meios para conqui-lo, donde se infere, 
como axioma de ordem lógica e de univena.l aplicaçio, 
que o meio deverA sempre adequar-se ao fim: 
J- ~o~ue a constituiçlo é um "cosmo jurídico", nela 

havendo rea:ras que definem a sua '"substãnda", 
encontrando-!ie, ai, o seu "cerne". 

Ora, a constituiçlo atual (como, de resto, todas a• 
nossas constitui~es republicanas) proclama quo "o Bra
sil é uma república federatin, constituída, sob o regime 
representativ''· pela uni5.o idiuolú,·el doR estados, do 
Di!itrito Federal e dos Territórios'' (art. 19, caput), que 
"lodo poder emana do povo e em seu nome ~ eK.erc:ido" 
(an. 1•. § l'le que ••o sufrâgio f: univenal e o voto ~dire
to e !iiCCreto. salvo RUi casos previstos nesta constituiçio" 
(an. 118, capun. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãu 11) 

Em termos expre5SINimente imperativos, pre~~~creveo, 

ainda: "ni.o seri objeto de deliberaçlo a proposta de 
emenda tendente a abolir a FederBÇ"Io ou a RepL1blica" 
(art. 47, f 19), vedando ""à Unilo, ao Oi!ltrito Federal, 
aos Territórios e aos Municipios criar di!ltinçõc:s enlre 
brasileiros uu pn:fer~nciafl em favor de uma dessas pes
sc,afl de direito píibli~'U inlerna ~-onlra outra" (art. ~. 1). 

A Federaçlo e a Repühlica constituem, no mais riso
raso Rentido t~nb:o-juridi"-o da expresRio, o cerne da 
cunstituiç:lo bra1ileiru, unto que, sequer, podem ser ob
jetu de emenda. 

Feder:u;ilo niiu 6 con"-c:ito vuzio. f'ederaçlo 6 forma de 
or(!anizaçilo e~~otatal. atravh da qual se repane a compc
tCn~o:ia originária do eslado entn: as demais entidades in
traefltutais. f:. o pa._"((te rederalivo. As parta que a inte
aram (estados-membrns) devem estar igualitariamente 
reprellliento:u.lo~=-. em funçAo du corpo eleitoral de cada uma 
deh1.,, se se trata de uma democracia, con!ltituida, "!iOb o 
regime n:presentati,·o". '-"Orno e=-14 delinidn o F.5tado 
bra=-ilriru. 

1\o entanto. que pi"C\.~itua o art. 74 e respectivos pari
,:mfos da Cunstituiçã,,, ao tratar da eleiçlo para Prelllii
denlc d01 Rerública? F.stahelece um proa."S!iiJ (indirelu) 
de elri~llo, ;Urav~!i do qual r.:ria um ••col6gio eleitoral", 
"r.:omJ"lSto d,,s membro" do Congresso r-iacional" (De
pul:ldO'i Federais e Senadores - art. 27) e "Dele1ados 
das t\H!roCmhiCiu=- Leg•,.luti,·as dos ERtado!ll". "Cada As
sembléia terá seis delegado~ indicadu5 pela bancada do 
respL"C.'tivo partido majoritAri~. dentre 01 H:us membros 
(art. 74, § 2•J. 

Ora. O'i l>c:pulados FL"Cierais Rio "representantes do 
p'wo" (art .. 19, eapul), sendo o seu níimem, pur Estado, 
p01ra cmdalegislatura, proporcional ii populaçilo (art. JQ, 
§ 2•1. enquanto ofl Senadores slo "reprCIIentantC!I dos Es
lado5, eleih1fl segundo o principio majoritãrio" lart. 41, 
eaput) elqendo ••cada F.fltado tri!s Senadores, com man
dato de oito anos" (art. 41, § 19). 

l:::nti1u, pura elqer-5e, por meio indireto, o Presidente 
da Repúhli~a e da J-'eder11.çil.u, nada mai5 adequado com 
a5 normas que: eonsagram a "essen"ia" da constituiçio 
do que um "Colegio F.leitoral'', compo5to de Deputado• 
Federais e de Senadores. Uns e outros sio reprewmtantes 
formais de dois elementos básicos que integram a Re
pública e a Federaçlo: o ••povo" (corpo eleitoral) e os 
Eatudos-Memhrus. Ambos ponadores de mdndatus ou
torgados por esse mesmo corpo eleitoral (o povo), fonte 
originAria de onde todo poder emana. 

A aberrado começa, quando !IIC inclui ne5se •l(·olésio 
Eleitt.,ral" os seis DeiLpdos que, na realidade, silo "De
legados" du "Partida Majoritério" o, Aio. das A!i-
sembl~ias Lea:islativas. 

Cun5eqücntemente, o ••Partido MajoritArio" passa a 
contar. aludido "Col6gio Eleitoral'•, com duplicidade de 
representantes: Deputados Federais, eleitos sob sua le
senda, proporcionalmente- aos votos ohlidos, e mais seis 
"'DelegadN", indicados pela sua bancuda, na Auemblc
ia Legislativa, Por es'IC' aniflcio, exduc:m-se 05 Deputa
dos repreliCntantes du minoria1, nas Assembl~ias Legis
lali,·as de cada Estado-Membro, viciando-Me, irremedial
w=lmente, o referido "Coligia F.leitoral" que deiu. de ser 
represrn1a1ivo, quando nlo espelha com eu.tidlo a von
tade da corpo eleitoral originAria (eleitora~ inscritos em 
cada cin..11ns.:ri('lo estadual): que viola o dogma demo
crático. quando cria privilf:gio para determinada catego
ria de vontades ("Delegado!ll•• do panido majoritArio), 
pnstrrsandu ,, direito das maiorias reais; que fratura o 
pu .. ·to fcderntivu, na medida em que, para aferição da 
vontade do eleitorado nacional oonsidera-se como ••par
tido majoritário" aquele que tem maior níimero de De
putado!i estadua.i1 na Assembl~ia Legislativa de cada 
F.stad~-Memhro, como se esti\'e5R em jogo eleições esta
duais. e não, eleições federai!!, para escolha do chefe da 
l'odera.;lo e da Rep~blica. 

Na elriçlo dircta o corpo eleiloral arisinArio (eleitor) 
l!lufru1a imediatamenle o candidato a Pn-sidente da Re-
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pública, enquanto na eleiçlo indireta o corpo eleitoral 
~risinãri,, 5ufrap eleitores especiais que se encarregam 
de elqer o Presidente-. Nnta llltima, hi intermediArias 
t"Col6gio Eleitoral"), No cnhmlo, tais intcnnediiriolli 
lém forçosamente de representar o eleitorado originAria. 
em 1uu exala proJ'Orçi.o. Sob pena de a eleiçlo 
transmudar-se numa gritante farsa. 

O § 2t do artigo 174 desnatura a cunstituiçio e, como 
regra de prO'-'ICSSU eleitoral, nila pode evidentemente elu
dir os princlpim fundamentais n~ tocante i. República, e 
a., regime represenlativo . .E: um meia que nilo se adequa 
ao r.m a que se pr~p.)e. 

O ('oléJ,io Eleitoral em apro;o, de moda como e•tã 
~umpo~tu, com "'Delegados•· indicadolli pela bancada do 
partido majoritário, dt'htre seu=- membros em cada As-
5CD'I bl6ia Legislativa. nio pa51a, na verdade, de uma ten
tati~a de burlar os prin..:ipios essenciais da. constituiçlo 
"Cerne", par;~ permitir que umu ra:onhecida minoria se 
perpetue no poder. 

E ICS!ie intento, al~m de antipatriório, é manife&tamen
te contr3 o eiririto da constituiçio brasileira. 

AS CRISES, Ml:Nill.o\IS E INTER:IIA 

F.fltamos no limiar do Século XXI, vislumbrando o ini
cio do ten.'ICiro mil6niu e, entretanto. assistimos a huma
nitl.ade di\·idida em dl,)ifl grupm, empenhar-se em terrível 
luta hq.Cmoni~a. JK'Iitica e e"-anamioeamente diRCutindo 
allli idêius de Adam Smith e Karl MarK., dois pen1adores 
que viveram h4 duzentos anos a1r6.s. 

Somo'i conu:mporiinem do!ll circuilo!i inli.'Jrados, dos 
'-'l'mputadol"etii, dos Rohõs, da autumaçilo, da desinte
lraçãn do âtomu, da sénese de upkje vivas, com novos 
caru~tem. obtidofl pela assu~iac;lo de genfl rom mc
mória5 gen~ti~as di,.enas. micro iwlados no ãmago das 
cCiulas, c continuamos, ainda. discutindo idf:ias econõ
mku5 da época das primeirll5 navegações a vapor. 

O a:rande dnaliu deste lim de Kc:ulu, L'ODRiste em pro
gramar o nm·o mundo. A nó5 no Brasil ineumbc: \"Cncer
mos a ~rise que hoje n~s destrói e bu5Cannus, nas eK.pe
riências ,·ividas pelo!i povos e pelos si5tema5 que se dc
aladiam. elementos para confltruir uma nova sociedade. 
Sociedade que seja próspera, que aasegure a di&nidade 
do homem e onde prevalec;am a justiça e. sumultanea
mente, a liberdade e a igualdade. E5tas, os radicalismos, 
alternadamente, tim sacrificado quando em !IICUI nomes, 
algunr. arupos empalmam o poder e. quase sempre, em 
seu próprio beneficio, nilo preservar nem uma nem ou
tra, nem me!illlo a própria justiça. 

Quem quer que ohserve no mundo de hoje, dividido 
entre países ricos e pobres, desenvolvidos e subdC5Cnvol
vidos, capitalistas, sociais e democrlh:ias e comunistas, 
conclui que um maior quinhilo de igualdade que se po1sa 
obter,~ todos às custas du sacrilir.:io de um quinhio de li
berdade. 

Nus PailiiCIIi desenvolvidos do oeste, onde f; maior o 
quinhilo de liberdo~e. t moi• alto o nlvel de vida e de 
bem-estar, i mais elevada a produtividade humana. 

Se dermos um balanço no mundo capitalista, no qual 
o Brasil est6 inserido. podemos observar que os pafses 
que inriquet:eram, puderam com maisjuatiça distribuir a 
aua renda, oonqui&tandu para a maioria dos que traba
lham mais bem-Citar. Eles furam, ao lonao do tempo, in· 
tegrando a rorça do trabalho na estrutura produtiva do 
Pais. 1\o ten:ciro mundo, todavia, que nii.o alcançou ex
preMiv" nfvel de dCtoCD\'olvimento, a intearaçlo nii.o teve 
cur.so. 

A competiçlo que foram obripdm~a sustentar com os 
paiset~ desenvolvidos, a manipulaçlo dos mercadoR, are
serva de tec:n~logia, r a presslo financeira que lhes foram 
impostas nlo lhes permitiu alcanç01r o horizonte da pro
peridade e do bem-eStar. 

O imperati\'0 de inve~~otir e cre5cer para eK.pandir a 
oferta de emrrego a nl,·el de um in"TCmento populacio-
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nal exc:c55ivo c o próprio domínio do poder politico pela 
classe detentora do poder econõmico, mantiveram a pro
priedade da estrutura produtiva dos paf!IU, em poucas 
mil os. 

No Bra111il, com o crescimento da economia, as desi
gualdades se foram aeentuando. Fixaram-se bolsões de 
miKri<~. 

O antaa;onismo de intere55es, comprometendo a pro
dutividade dos as,;alariadO& e de toda a estrutura econõ
mica das Arcas mais pobres, alaraaram cada vez mais o 
fosso entre as Regiões e pn:s1ionaram para bahr.o o nlvel 
de vida. 

A falta de integração .social, a elevaçilo, nas 6pocas de 
cri~e, do nível de deKmprego, prendo a necessidade e a 
Fome. um contra5te eom o lucro ficil e a ostentaçlo, con
du,firão fatalmente a uma confrontaçlo, inclusive nas 
ircas mais ricas do Pafs. Isto pode vir a penurbar o cre&· 
cimento económico do Brasil e retardar a criaçilo de uma 
outra e5lrutura social, \.':apa.r: de propic:iar a toda a popu
lação brasileira níveis de bem-atar c:ompat(veis com a 
di1nidade hUmana e com lqltimo anseios de c:onquistas 
de felicidilde pec:uliar a todos os sere5. 

Como no Bruil tem liido o wtado. indircr.amcnteatra
vbi de politic:u econõmicu c diretamcnte c:om cmprCsti· 
mos e 5UMi~iOI, o maior propulsor da ec:onomia, 6 lcgfti· 
mo que ne111a sua função procure democratizar-fie, lam
h~m. economicamente. fazendo panic:ipar a força do tra
balho na estrutura produtiva .do Pai1. 

A SU DJ::N I:! através de seus incentivos, inicialmente 
sob a formo d"" arLisos 34/IM o depois do FIJiõOR. po· 
deria ter sido o ponto de panida para o d•neadeamen .. 
Lo do prooosso. 

Já em 1964 1ugeri que os recursos, de oria;em tribu
túria, dos incentivos fisc:ais que eram tran!IOformados em 
açôe5 das empresa5 in1taladas no Nordeste, se destinu
sc:m aos operArias ou a força do tnhalho e nlo êa empre-
sa" que. com o recolhimento do 5CU imposto de renda, o 
hou.,o;~ gerado. 

Como Deputado encaminhei um projeto de lei no 
mesmo sentido, que morreu na Comisslo de Justiça da 
Câmara. com a interpretaçlo de tratar .. se de wunlo pri
vativo a iniciativa do Executivo. 

No Governo de Pcrnambuc:o para desencadear o pro
grama de industrialização construi a fAbrica pernambu
cuna de borracha sinWica. fazendo todo o povo do esta .. 
do acioni&ta do empreendimento peJa devoluçlo, em 
açõe5, que lhe usesurava. do adicional de imposto cria
do para constituir o capital da empraa. 

Os governos que me susc.'Cderam nlo deram aegmento 
ao processo. 

Se naquela 6poca teria sido íitil e fundamental ao pro
cesso de crc:M:imento econõmico do Pais, a intepaçlo da 
força !fo trabalho na estrutura produtiva, hoje, por di
yersos ra1.ôes, ela se impõe. 
~o momento atual, como vimo11 de apontar, aestabili· 

dade dali empresas nacionais atA ameaçada, sou endivi
damento IUiiUme proporções alarmantes e crescem as 
pcrspoclivas do um colipoo pnoralizado, principalm01110 
entre as de pequeno e media porte. 

O EsLado, raponslvel pelo nlvel do juros, pelos Lribu· 
tos exCCS!iivos, ou corrige as distorç&s ou 11 consequen
cial seria imprevislveis. 

Restrinjo-me a citar dois exemplos em pemambuco, 
para que 11 possa perceber a que srau c:hesou esae endi
vidamento. 

O individamento d01 ICIOrea tlxtil e açucareiro, rcs-
ponsi.veis pelo maior c:ontipnte de empresa no ntado. 

Setor Açucareiro - · 
D6biLo do oeLOr: 11164 • 82,7 milhilos do Cri 1973 • 

501,1 milhilos do Cri 1982 ·114.953,8 
milhilos do Cri. 

D6bil01om oacosdo aç6car: 1964 -4.238.25IIIICOI do 
50 kl 1973 • 16.206.338 
..... do 50 ... 1982 • 
40.829.28110C01do50kl 

DIÁRIO DO CONGRESSO JIIACIOJI:AL (Scçilo 11) 

Em 19M2 o setor devia cerca de duas vezes a sua pro
duçi\o anual, por sa..::o de açíic:ar produzido. 

O endividamento era: 1964-0,416 sacosfsac:o produ
zido 1973 • 1,062 sacos/saco 

. produzido 1982 • I,HOJ I8COI/· 
saco produzido 

Setor Tcxtil -
DtbiLo do seLor em ouLubro de 1982 Cri 13,4253 bi· 

lh.X. ouLubro de 1983 Cr145,24J 
bilhões 

Esta 5iluaçilo ~ seneralizada. Impele medidas de emer
gCn..::ia para salvar a ati'lidade privada. 

~mister por~m. que o Estado, que no regime capitalis
ta acumula a1 funçi)es de preservar o c:apital, assesurar a 
sua reprodução e atimular a sua rentabilidade, benefi
ciando a sociedade f."Omo um todo em termos, busque 
uma soluçlo que alc:ance ao mesmo tempo o objeti\"O de 
preservar o funcionamento das empre&as e inic:iar a mar
çha da integração da força do trabalho na estrutura pro
dutiva. Na c-onjuntura atual. 1ugiro que 05 débitos trihu
tArio5 e fis..::ai111, para a5 empresas que assim o desejam, se
jam transr\lrmado5 em açôes prercrenc:iais e 1em direito a 
voto111 que passem a pertenc:er: n\l montante de 2()':(. a um 
rundo que Iii COn5tituiuem parll. OS oper6riO!I de \.':&da 
empteliil e de ~ a um rundo comum que ro•e institu(
do, benefici3ndo a totalidade da força de trabalho brasi
leira. 

Deste modo, s:1lv11.ndo 11 empresas porque aliviado-as 
dos seus dtbitos fiscaia e previdenci6rios, esses rec:uno1 
eram transformad01 em capital. Capital de quem? Capi
Lal da ela&,. operAria brasileira, da força do Lrabalho do 
Brasil, que vi\"C hoje marginalizada e que, c:om a com
pressão d01 saUírios, nio sei se suportarA a desesperança, 
a falta de objetivo, a fome, quando nio participando do 
Brasil que CI"CIC:e, como nunca paniciparam, panicipa· 
rem agora com maior quinh.io do sacriflc:io para pqa
mento de di:bitos, para reequillbrio de uma siutuaçio 
que pratic:amente e muito pouco as beneficiou. 

O SR. Jool FnpUI - Is"' e uma conLribuiçlo cons
trutivu que V. Ex• estA dando e o Governo estA pedindo. 

O SR. CID SAMPAIO - MuiLo obri .. do a V. Ex• 
Para tornar mais ditributivamentejusta a divido indi

vidual entre a rorça do Trab.illho. deveria ser feito pro
porcionalmente a raiz cli.bica d01 aanho1 de cada um be
nenciando os as111.lariados at6 O teta de 25 sal6rios m(ni
mos. 

AS EMPRESAS ESTATAIS 

O l;.stado quando exerce atividada econômicas IÓ 

de\"C fazer tendo em vi!lta o interesse da c:oletividade. 
Se o Brasil nilo teve, nos SOO anos de 1ua CxistCncia, 

condiçclel de propic:iar a sua rorça do trabalho a acumu
laçilo de uma poupança que permitisse a sua intearaçlo 
na economia do Pa(s, serando condi;ôes de maior soli
dariedade, de maior admulo ao esforço produtivo indi&
penlivela paz social, deve aaora, nas condiç&s que ve
nho de propor, destinar 80.. du açôes de todas as sacie
dada estatais a força do trabalho nacional. 

Anulisem. s.:S. Senadores, se nós olharmos para os Es
tados Unidos, onde hA prosperidade e relativa paz social, 
para a Alemanha onde a situaçlo f: a mesma, para 01 
pafses desenvolvidos do ocidente, o que f: que nós ve
mos? Vemos a força do trabalho panicipar das empre-
sas, como, por exemplo, os acioniatas da General Mo
tors, da Ford, e quase a totalidade das empresas. U, os 
oper6rios americanos, no cuno do desenvolvimento do 
pais, puderam poupar alguma coisa, e investir na própria 
empresa ou nu direrenlel empresas, panicipando da es
trutura produtiva do pais. 

Nos paiiCI onde nlo existe ata pa.rticipaçlo, niste 
mal-estar. existe desordem. ou uistem opressio, violin· 
cia, e quase esc:ravidlo. Ponanto, 6 a oponunidade do 
Pais intearar 11181 forças, sem choque, sem ferir os inte-
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I'Cises de ninsuém. As empre!&ll.s estatais representam ho
.je, no Brasil, CC"r..::a de 60'\ do PIB. O d~bito aluai das 
empresa!' privadas f: \·olum01o. Se es!le dl-bito ao fisco, 
somado a 8~ do capital da5 estatais. fw;se para um ruo
do que pa•,.. .. a porLenL'Or A força do Lrobalho, Ioda a 
comunidade bruileira e111aria intf.'Srada à força produti
., •• melhoruri11 o rendimento do trabalho, (Yiuito bem! 
Palma5) n& teriamu5 outras condições, at6 de melhor 
nos ll.presentarm\ls lã rara, porque não apre&entariam05 
f.'S5C quadro de11olador de uma porção de ricos. que mo
ram em apanamenhlS IUXU05DS, com revestimento de 
granito. de mármore, c:om toda a sone de hem-estar,ju&
to, legitimo, ma1 n.ilo ao lado de um11. população que nem 
!iCQUer pode matar 11 fome c tratar da saUde de SC:U!I n
lho5, não pode instruí-los, e ve-Ios morrer (Muito bem! 
PalmWI) por nilo poderem sati!i.fa1er as suas necessidades 
imediata~. · 

Portunto, impõe-1e uo P.o~.is uma 1oluçio dCS!iC porte. 

O Go\erno de união nac:ional a que me referi anteriúr
mente. nuscido da \"Ontade do povo, in\.':\)rpor11.ndo a Cli

trutura produti\·a bra!i.ileira. toda a comunidade, toda a 
for"a do trabalho. salvando a!' empre~a5, prin\.':ipalmenlc 
a pet.~uena e a ml:di11, preservando a livre inic:iati'la, LJUe 
tem propiciado ao mundo. alf:m de maior liberdade, os 
maiore5 (ndice!il de produti\·idade e de bem-estar. terâ 
..::ondiçc"\cs de, com todo o pc)\·o brasileiro, 5uponar os•a
criRcio5 ne(:'tS!iãrio!l a superaçilo da c:ri5C que nos envol
ve. 

A alegac;lo de que os c:rf:ditiJ!i fiscais c previdenciais, 
que proponho incorporar ao capital das empresas 
democ:ratilando-a,;, serã indi!ipen•bel aos tesouros rede
ral, e1taduai!il e da previdincia. f: um argumento falacio-
00. 

As empresas que se endividaram com o fiiiCO e com a 
previdéncia, enfn:ntando a!l rorreç(iu e o juros exponen
cialmente in\.':identes. o fizeram na falta de qualquer ou
tra alternati'la e n:lo \o"illl, de modo alaum, quitar esses 
d~bitos, iriu a fali:ncia. Cessarilo as suas atividada e 
irilo engNssar a massa dos deseSJ'Crados e doli desempre-
pdos cUja f."Onvul'lio pode compromC'Ier a própria 
Nuçilo. 

No curso da c:rise de 1930. o Governo revolu~oionãrio, 
para oonter a derr\lcada económica, pel\ls Decretos n'& 
2J.SJJ, de I• de duemhro de 19JJ, 2J.9RL, do 09 de 
man,'CI de 19J4, 24.056 de 28 de março do mesmo ano, e 
outros decretos. de..::retos-leis, leis que foram ROdo assi
nados e promulgados ati: 1944. anulou d~bitos inte~ral
mente. parc:ialmente, concedeu reajustCII a:onômicos e 
salvou a ec:onomia abalada pela cri!it e pela guerra. Por
tanto, nilo 11ria ca!IO linico no Braail. lua foi feito no 
paiSildo duas vezes. 

Medida!il de natureza económica e soc:ial. &dotadas por 
governo que tenha a confiança do povo, podem hoje I"CII· 

lituir ao Brasil a segurança de ter pa5se e a colaboraçlo 
dos brasileiros para reencontrar o seu caminho. 

F.1sas medida5 de emerpncia terlo, no entanto, um 
efeito tnnsitório e paliativo se os juros continuarem os 
mesmo1, se a inHaçilo nl.o ror contida e a receulo impu
ser a qmenlo5 da comunidade nacional sacrifici01 que 
atinjam o ser humano no que f: nele 1111encial, a preser
va~o da sua estrutura fisi~o-a. da sua capacidade intelec
tual e da sua dignidade. 

A INFLAÇÃO E A RECESSÃO 

A inHaçio brasileira não tem oriaem no excesso de de
manda decorrente de exc:e!iiO de capac:idade aquisitiva da 
massa populacional, aerada pelos saiArios pagos aos que 
produzem. Esses rec:ursos se vem tomando çada vez me
nores e insuficiente5 para a aquisiçlo do que produsi
mos. Es:~~oa insunci~ncia estA serando 11 J"C\:essilo e parali
zando as fAbricas que, em circulo vicioso, promove o de
semprego e reduz cada vez mais a demanda. A alta d05 
preço!i, no Brasil de hoje, vem de elevação diária dos cul
tos que, pressionadOJ pela correçiO,cilmbial. pela ele-
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.. -;.~~;lu dos. precos dos servicos públil:os, do pdróleio, dL"i!õ 
in,.umos importados e submetidos ao efeito multiplica
dor du1 JUfUI im.idente~~o tamWm sobre os tributos assus
lil..turamente l!re\C'entel, nilo permitem que 01 pr~5, c 
c,,nscqacntemcnte a innaçthl, se rcdu.lam. A tudo isli\l !iC 
sumam u~o efeitos psicuh\gi~o.'V.S do .-.mho fâcil no terreno 
da atiVidade efoJ'CCUiativa, dm1 e5eãndalo5, das morda
mias c da L.'Orrurçilo, denun.:iados exaus&h.-amcnte e nun
t:il "uli.:icntemenh: explit:ados. GenerulilOu-se nu Brasil 
3 maior di~~otur~;.:iu 'i(Jhre o conceito de capital. A !iiUil 

fundo. i15W~o:iada à força da trabalho para produzir 
bcm11, prudu1ir rique7.1",ju5tilica em tudn a mundo a sua 
n:munera~,:à,J. Su Brasil de hnje.a srande renda do cap1· 
tnl .,em dL" SC'u emprego em paptis. sem o menor vrnculo 
",,m a ath,.idade produtho:., Rem gerar nada a nilo ser o 
lucro r:~~~culativo, dL"!Ii\'inculado da força da trubalhu e 
L'unali7ado para um mercadu de pap~is. que n;lo tem re
lm:àl1 alguma cnm qualquer atividadc coonõmica. 

E e L'SIC llfU de dinheiro crescente que multiplica-se 
I"'" uno, por dois e ror ni:s. que mantém cs.\cs rccurso'i 
fura t.lo1 maslll popuh1cional que cada dia perde seu poder 
aLjUi'iiti,·o em faCC' da ~ompressão do!i salârios. São são 
c.,:<~~C'i !liiõllúrio'i qu~ ~tiln f;uendo a infl;~ç.ilo, é o agrava· 
menh' dll!lii .:u!itU!Iii pur tudo que sobe c pc:la e~~opccula('dO 
nn.IDL'Cira C prindpalmcnte pelo nlvel dOS jUm!lii. 

O Sr. C.l~rlel He1111es- Permite V. Ex• um aparte'! 

O SR. CID SAMPAIO - Pois não, com muilo pru
I.Cr. 

O Sr. Go~rlel Hermes- Nobre Senudor, V. Ex• sabe 
da velha atima LjUe tenho por V. E!l• Posso attdizer que 
wmns velhos companheiros neste campo polfliço, e bons 
~o.'t.lmpanheiros. l:::stou ouvindo o discur10 de V. Ex• com 
'" maior respeito. Acho que a critica cahe hoje c çouhc 
cm todo!lii os tempo!lii c scmpn: foi DC\."e556ria. ~61 temos 
ai~,, excmplu deste piiÍ!i, que temos que respeitar. apesar 
t.lu'i .:rilic-J.!Iii, que~. realmente, um pais que nuli ensinou c 
en~~oinu ao mundo ainda, às \'C/es, um rauco de dcmocra· 
d;.l, cometendo. tam~m. crro1. e erros tcrrh-ci~~o. a ln(!la· 
1erra. onde a Rainha pagu ao seu representante no Parla
menlu pura que ele a critique. A L'l'iti.:a realmente t 6til. 
.'\pena" V. Ex• fez uma refclincia que eu queria que nii.o 
rno,~~oi.l!lo'il: em brunL"O: !k'lhre O .:apitai C O Uabalho,sobre 0 

.:;•rilul que i empregado, di' \'. EK•, aL-entuadamcnle, c 
V. 1-.).• quaM: que acenluou demai1, em apuculaçôes. Eu 
~ucria apenas deixar a minha oh~c:rvação, dentro do dis
.:ur,.c' de V. f.x•. discurso que eu lou.,o acho Iiii I c~ ne
t."C.,.,;irio, que USCII di11curso1 cheguem a esla Ca1a por vo· 
n'i rc~peitAvcis como a de V. Ex• Euqucrodizera V.t:::x• 
~uc:: n .:upitaPismo que estã tra~hulhando, que Htilut•m
tJ,,, c'ilc c-J.pitulislu. este. dil!umos. cmprestirio que fel 
esta int.lú!itria que hoje até: honra o no'iSO Br;.1sil. e honra 
ba!lltante. que fa1. çom que o nu110 comércio tenha uma 
~apal'idade c.\ccpcional, que fez com que nó1 passAsK-
1111'!1 de uma exporlaçilo minima para uma exportação 
mii.xima. com que nós cobrfssemOi todas as n011sas neceH· 
~tit.ladcl internaR industriais. r:~~tc i um herói, tambf:m me
n:~e o nosso respeito. I: que estA sofrendo muito. Fique 
\'. Ex• certo. 1::: ate capitalista, este (l:rande industrial. 
L"llole pequen,, indu!ilrial.estr:~~ milhões de hrasilclfoaespa· 
lhadns na pequena c m6dia empi'CIIl, esses nilo té:m, Sr. 
Senador. rccur501 para a especulaçiiu. Eles lutam. w
frcm. e 110rrem com as dili~uldades que vé:m acingir aque
les que lrabalham com eles, OJ1L'rArios, os seus auxiliares. 
L:slc~ sofrem .:om a ralta de n:cunos. para que as suus 
~mpruw.s continuem crescendo c muita1 at~ para que nilo 
.:hL'lluc:m õl des~~parec:cr. l! o que cu queria deixar dcnuo 
d'' t.li:ro~uno de V. f.x•. apcndS este reparo. McrC\.'C que se 
dil!a que este não espc.:ula. O indu~trial. o can1crciante, 
11 ~mpre~~oãrio, r:~~tes nílo tem tempo pura especular. A r:11· 

pL\:ulaçilu ntã em nutro selor. Ali. talvn. mC~õmo noa. 
HilnL't.l!i, que silo) os grandci beneriCiArios du atual regi· 
m<. 

O Sr. A.J .. ao Fnnm- Permite V. Ex• um aparlC? 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sel:iio III 

O SR. CID SAMPAIO -Tem a paluvra nobre Sena
dor. 

O Sr. Albano Franeo - Nuhrc Senador Cid S;~mpaio. 
filem,,~~. qucstilu de e1tar aqui pre~entcs para a55iMir a 
põtlii\'ra de V. f:1• .. hoje, aqui. no Senado. porque temos 
pnr V. Ex• uma srandc admiraçiu oomo homem públi· 
L'U, c"mo nrJrdcstino c como cmpmãrio. F., nc!iSa hora 
em 'fUe V. l:::x• 11bonla. nu seu di~eun~u, a questlo, hOJC, 
du CSP'o"Culado financeira em nui!K1 Pais, som011 daqueles 
que pen6Um tumhi:m nesse us~tuntu, ne!isc problema. 
""m'1 V. 1-:x• está repetindo aí da tribuna. hós achamos 
que u cmpi'Ciário que hoje nilu ~orrc o ris~o. nem. tam· 
hém, cum o seu suor. rn,move riquems.aera empresas, 
re:1lmen1c e um dcs~~.Cslimulu, c, hoje, t u que ocorre e o 
que e'iLol huvcnt.lo cm noss.u P.o~i~~o. Quero também nilo sõ 
me ~Onl!r;nular .;,,m i.l!i pulilvrao; t.le V. F.x• nesse assunto, 
~nm,, tamb~m t.lizc:r LjUe e"tamos ouvindt, atentamente. 
.au diSt.·ur"''' de \'. l.:x• 

O SR. CID SAMPAIO - Muilo ohri1ado a V .Ex• 
Oc"lnrh1 cR- f:1h1r 1111 ~o.'W'c' amif'o Senador Gabriel Her· 
mL'fl, e ele concordou inteiramente com o que eu Citou di
zent.lo. que !iÕ sanha. só lucra a atividadc especulativa. 
En'luanto U'i outrol não tem condiçlo de viver, enquan· 
tn o~ outms não podem investir em nada, enquanto os 
outros nilo podem papr sequer us juros e os dCSC\Jntos 
do1 litulos repre-;cntativo& da sua tran1aç;lo comercial ou 
da 'lenda dUI prndutus LJUe rabri.:am, O especuladOr Cll• 

naliza todos as recunus du Pais. A iuo .:hamamos de 
poupançu. mas nüo o t. ~ poupança do individuo, da 
pc111oa R1ica que compra o titulo e o pile no banco ou no 
open. é: pnupH.nçu da empresa que deixou de aas.tar. por
que nilo L't.lrre o risco louco de inve1tir. porque nlo estA 
I irando part~ isso, ma!i nilo t poupança porque. os çofrcs 
p6hlicu!ll, vai para a despesa de .:usteio. Portanto 1: pou· 
pança do individuo, mas nlu é poupança da Naçlo. 

O Sr. Benedllo Jiernll'll- V.t:x• me permite uma oh
SCT\'açilo em socorro a sua tese? 

O SR. CID SAMPAIO - Ouço, V .Ex•, com honra. 

O Sr. lenediiO Fornlra - Nobre Senador Cid Sam
paio, V .F.x• r:~~t.i mais do que acobertado de razio quan
do .:ritica que. nesle Pais, a intermediaçlo Dnanccira jl 
<hqou ils raios d~ deboche, porque, em 1959, quando a 
ll{!ricultura tinha. uma participação de 23,9'1 na renda 
bruta na.:iL"nal, a intmnediaçllo financeira - 01 bancos, 
a!i Caixa" Ecunômicu1, as nnancciras, etc - tinha uma 
partici)XIçãt'Kfe J,S'l- na renda naciC~nal. Em l979. o dni
ço dado ohjctivo que tenho, j" publicado, a agricultun. 
já C!ila\·a participant.lo com IO.S~ e os coitadinhos dos 
ban'fueiru~~o da intermediação financeira. simplesmente, 
com 9,11'1(-. V é: V.t:x• que'' SL.'Ior produtivo teve uma re
dUÇilo para menos da metade ... 

O SR. CID SAMPAIO - E eles elevaram ao quadra
~o. 

O Sr. Beaedllo Ferreira- ... e a intcrmediaçlo linan
L"Cira vai uo triplo da participação da renda bruta aacio
nal. Loao. V .l:x• estA realmente coberto de razio, enten· 
di muito bem as coloc.,.aes de V. Ex• parece que o Sena· 
dor Gabriel Hermes nl.o acompanhou o raciocfnio de V. 
E.x• 

O SR. CID SAMPAIO - Muilo obripdo a V. Ex•. 
Param as fábricas, cessam as atividadca agrfcolas. 

manipulam--se cr6dit01 16 para alimentar a eapeculaçl.o 
no mercado de capitais. ORTNs, L TNa, COBs,lio os 6~ 
nicoa neaócioa que remuneram nea1a balbllrdia 
cconómi~o."U-financ:eira que se implantou no Brasil. 

Alimentado pela poupança du pessoas Rsicas c jurídi
cas, o dtbito inlorno do Pais de 23 lrilhae&. ven .. ndo 
correçio monetéria de 14511 ao ano, mais juros de 251JJ, 
vai •ianincar no próximo ano um dispt:ndio. 16 para pe
lar os seniços, de 39,1 trilhôm. HA de somar ainda a 
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amortizuçio de 1/S do dtbito total correspondente a 4,6 
trilhôcs, que a Fazenda P6blica tem que ir buscarem no
,·os lançamentos de pa)Xis, mantendo ou elevando as la
xas de juros. 

Para inlcrromper o processo h6 de parar-se de emitir 
ORTN5 c LTN1 e mudar o rumo do combate l infl11.çl.o, 
findo como se, ca!ld brasileiro, dcfrontAsacmo~nos com 
uma inRaçilo de demanda. 

01 meios gcrtdoa pela atividade produtiva q~e remu
neram a arundc masiB que: trabalha, estio crescendo a 
taxas muilo inferiores A.s da innaçl.o. Eles do de todo in
luficicntes. mc!imo HDmados aoa recursos que chcsam 
uos con1umidorea via tributos c pagamento de funcio
nãrios p6blicos, para manter o nfvel de atividade cm pa
tamar &equcr sufiCiente para assesurar o crescimento zc.. 
ro. 

Se: o Go,-crno per1i1tc em continuar com as teses do 
I-' MI c prla& politicas n~~eal e monetiria continuar a cor
lu r a demilnda qregada, ao mesmo tempo que pela sua 
pn.'!iCnça no mercado de capitais pressiona pa.ra o alto os 
juras, a inflaçio nio cai e o Pafs pAra. 

Sãu é: asfixiando a economia, nilo 1: parando de cra
L.'Cr. qu~ n6A encontraremos recunos para pagarm01 a 
dlvid01 externa. l'os último1 três anos, a renda PerCa,._ 
ra " ~ru1.eim1 cl1n5tantes ~aiu I S'l= • .E. e"·idente que com 
os M'; a IO'l do novo PIB vinculadOi a exportaçlo nó1 
ndu man1eremos o Bra!liil, do mc!imo modo nilo podemos 
imaginar que esse percentual, em face da rarcfaçilo de 
demanda interna. dispare e altere a estrutura de nossa 
produc;Ao industrial. Impõe-se assim mudarmosdecami· 
nho. 

Deixando de emilir ORTNs e LTNs, a liquidaçlo do 
~bito interno. na sua quuc totalidade representado por 
esses tftulos venciveis no decorrer dos prólllimos cinco 
anos, teria que fatalmente ser coberta com recursos tri
butArim e de expansão de base monetiria. 

1:::15CS recui'I05 reporiam a capacidade aquisitiva da 
rurça de trabalho e reaqueceriam a economia. 

Com a queda dos juro• e com um expurgo ex.prenivo 
nu correçiiu monetária, as taxas inflacionArias forçosa
mente decre!iCCriam. 

Repetindo os TC\:Iamos quase que de todo o Brasil com 
relação u prioridades pelas obras raraõnicas, auairo pla
nos que, fortalecendo o mercado interno, nos ajudem a 
diminuir as importaçdcs ou ampliar as exponaçõcs • 

PLANO DO ALCOOL 

Combatido. avaziado mail de uma vez pelo próprio 
Go\·crntl, nilo püde substituir as importações de J'C" 
tn\leo, o que puderia ler acontecido quae na aua totali
dade h4 mail de cinco ano!i. 

Se nDo rara a hoSlilidade da PETROBHAS, desejou 
de manter a hegemonia da produçio e distribuiçl.o dos 
.:ombu!lotiveis liquidos, sempre apoiada pelo poder cen
tral, há muito tcmra que o equivalente a principio a 12 
bilhões de dólares c hoje a sete ou oito bilhC5es que envia
m'''~ pan1 o exleri'''· estariam sendo l!IIS\Os nu Bra!iil. 

Imaginem se no Brasil u poder aqui!iitivo da popu
IH.~iiu. rerurçado ontem, há mais tempo por 12, hoje por 
7 '"U H hilh&\n de dólares que !icriam sastos na impJan
tõlçilo de uma ind6slria que subslituiria a importaçlo de 
rclrólet1. Em termO'i tetnicos, isso hoje t perfeitamente 
"'iil\·cl. 

Eu deixo de discutir, o Brasil, ncS~C fnterim, cumeteu 
grande~~o "Timefl. 1\iós podiamoatcr exigido que 01 produ .. 
tur.:s de vciculos a comhu!itio interna, tiYCISCm projeta· 
do um protótiprJ para a\kool, para lranRpone pesado. 

llojc, com u lucnologia exi!itcnte, projetam-se motores 
par;~ lodos os .:omhustlvci!i, com maior ou menor puder 
..:alorlliL"U. 

t: a pro\oa ~que, aaura. quandu já estA sendo raciona
do o dinel, çomeçam a aparecer os motorea pesados a 61-
L'Otll jú substituindo o molar diael. Por que nilo aparece
ram unl~o.'fl? Se nós tivbscmru feito isso hi 5 anos! ... 
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Qu;mtus vc, ... ,. pmru,;, levei relatl\rios a Ministros, e~erc
\'i tah.·c, lO ou IS unipos propondo snluçôc:1. O Governo 
mud~1. a Pf.TROBR.4.S Intransigente nio queriam admi· 
ur a po'i'iibilidadc de pararmos de imponar petróleo. O 
~.:,nuinl-rrnte de petrólt..-u, que nós produzimos no Brasil, 
teria c.·rc~i\lu 11c tiv~s~emos a~r.:ordado mais cedo quando.· 
em 11150, o mund~1jã alenava para a crise de petróleo. E 
~nntmuouno,; a impurtá·lo. sucrilicando os n01so cRdi· 
lt'" Iii liuam, endividando-nos, 5acrilicmdo a populaçlo 
e dci,andn de criur uma CL'('Inomia que empregaria luhrez 
Dll sehu primi1rio, 4, Sou udve.t 10, se lizbsemos para 
tnda a rr,1duçilo nat.ional. milhões de pe!iSUas. dentro de 
!tUa e:~~peciali.tac;llo. ainda nAu preparadas pura trabalhos 
muis !klfi'õlicado!ii. 1alve7 niln estiri:5.~~emos devendo o que 
"""lum''" de\"t."ndo, I'Ui!i. que originaram..: eucs débiiOS, 
hkl''"" m'"" "o.ilhcl11\1!o, rrincipalmente do grande délicit das 
a:mnrras ,.ulh1111" que fl.tema~ de petróleo. 

O Sr. Josf Lbl1- Permite-me V. t:x.• um aparle? 

O SR. PRESIIiENl"[ (Milton Cahral) - Pediria 
utcn~.:l,, al) "''hi"C' Senador J,,.e Lins para rauer o último 
up:lu ao nuhi"C' Sen:1d11r que esliÍ na trihuna, tendo em 
Vl\la •• nCL"\.'l'i.sidade de nú" '·otarml)s, ainda nesta tarde, a 
t)rdcm do Dia. 

O Sr. JoiiiJns - Serei breve. Sr. Prelidenle. 

PRF .. 'iiDESTE (Milhln Cabral) - Era 5omente para 
lemhrar-lhe a nQ:essidade da Me58 na UfiCncla da Qr .. 
dcrn du llh1. 

O Sr. Joll LI•- ~u atenderei a V. Ex• Quero apenas 
di,~.·r ,.,, 011hre Senad11r Cid S...mpaio que o seu di11curso 
Incre~.-.: nminr análise. Eu di!i'iC, de inicio, que ni~> apre
cm riu ,, ... ,,meúd,,, a m,,suna, 01 conccilo5 emilido111 p~>r 
\' . ..-,. t\eh,, que C!iiSI.I nfhJ i: a op~>rlunidade. E: hora de 
h•'lm:nal!e••rm''"~ ,, orud11r que. JICIU primeira ve-.1:, 
:1prc""en1:•-se 1111 trihuna du Casa 1."0m tantl'l hrilhanlismo. 
M:'"· .. ,,hrc Senudur Cid Sampaitl, o diKurso de V. Ex• 
mcrL"I.-.! urn.a n:"pmta. t-: pena que eslejamo5 no fim do 
"'"''· ~:in '"''nt.,,rd,, L"UI11 muill.l'l do1 concei101 queemile, 
p.1r isStl huscan:i umaoporlunidade ('Ura comentar o seu 
pmnun~.·iamenlu. lli"'cordo, por e'cmplo, da opinilo de 
\' i='' 'k•hre O l'"'l!rllma du liii."OOI. 0 00\"erno rc:z um 
grande c"li.lrlfcl dc1 que re~ouhou um ex...-elente programa, 
que IIIIS ajUdUU muiiO. f: I) mahlf (lrtl!.rllma de IUbsti .. 
lui.,;U,, de reuólec, por eneraia renuviu.el, no mundo. Es· 
1amc1S rrnt.lu,ind,, h,•je mais de 110 mil barril' equivalcn .. 
le,. Seria il11fk1Ssivel subslituirnhJ!i. o pc:lrc\lco todo. no 
meu mudu de \er. "'icJ ê "ú uma que!iililo de opinião. F: 
l:unhCm u1nu qUL"JoiÜcl de unoilise de po55ibilidade de in .. 
w .. lirnc:nhl. lk qualquer modo, peço a V, Ex• -já que 
c:-1.111111"' nu lim d,, anl'- que uguarde uma análise mai5 
.,,.,runc.l,l- que V. l:x•lunlo men."'..-.:- para a pró11.ima 
lcJ!•""Iouur ••. V. h.• m~n:..:crã u maior atcnçüo de no55a· 
r;.uh:. 

O SR. CIJ) SA~PAIO - Asradcc;u a V. Ex• pelo 
11r.ar1c. l)eix,, de anali,ar trcnic:amcnte o apunto, por· 
,ru:•nl,, i"'"'' d~.'!lopc,slocriil prc.,rundamenle o Sr. Presidente, 
01 quem de .. ,, u•nu te:runde humcnugeaiJ pela tolerincia 
que: C:!ili.Í tendu p;ua l:'llnlig,,. 

O SR. PRESIIIENTE (Millon Cabmil- Absolula· 
mcn1e, nubn: Scmadur (."id Sampaio. 

O SR. CID SAMPAIO -Se.,. recursos aplicados na 
Ferro .. iu d,, A~w-u. em programas irreuis de energia nu
deu. Ju cm ohrns Jit!antclt:'Wi como haipu tivessem si .. 
d11, comcl insi"itcnlcmente propu5, inve!ltidos em destila
rias ct,m 7!'"r d,, capilal pertencente! A rorça do truba .. 
I h,,, h11jc: nd\1 l."!iil;ulumo!l devendo tanto. Terfam05 maior 
L'llmf'll' de munuhm, pois haverfumo-noslihcnado da de· 
pendCill:i:a d:1 impnnu.;ão de petn\lea e nos seria mais rti
cil nep.1lCi:u li• rnra. 
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Se houvéssemos partid~> para o furtalecimentu das em
presas nacionail em planos como o do AICOI)J, com apor
te de rccunos como capital. em nome de todos 01 que 
trabalham no Brasil, teríamos aberto o ca"minho para 
uma mai5 justa distribuiçiio da renda., bu!ICIIndO com a 
Cl>n&~>lidaçào da livre empresa integrar tOOa a comunida .. 
de na estrutura da produc;iil) que se desenvolvia. 

Paralelamente ao projeto d~ 61oool, cuja viabilidade 
ltcnica deillo de anuliiar por ji estar na con5Ci6ncia do 
Bra~il, impunham-te outro!l planOii como o da produção 
de õleo1 vegetais, além da soja, a produçlo de ariios e ai· 
neros alimernlcios, rarinha panificivcl de mandioca e mi· 
lho, bU!Ic:ando nessas Arcas cnorme!l, inclusive no Nor .. 
deste. encarar o problema fundiirio. 

Na realidade. se n6s partí55cmos para planos de prcJ
duçào us:ricola, que tãn franco mercado internacional, 
daríamos empn"go a um mundo de 1ente, em lugar de es
tarmos reali1.ando obras que vio, talvez, reproduzir da
qui a S. 6,1 anos. Mas, n& chcaaremosatõ li.? Nós mi•· 
tiremos? ERta gente que esu1. com rome JJU!Ii&rá sem oo .. 
mer at~ Tucuruf runc:ionar? Não creio. Portanto, ~ indis .. 
pcns6vel que desviemos a atividade d~.~ Brasil para esses 
outros caminhos. principalmente diminuindo as impor
ta~w-dles. Na aucrra pasSilda c:omeu--K pio rcito com fari· 
nha de mandioca e farinha de milho, pelo menos no ~or
dene. Farinha de mandioca e rarinha de milho siu quali
ficãveili. Por que nós continuamos a importar tris:o? Se 
i550 resultaw de 1roeu com a Arsentina,lea,itimo. Ven .. 
dcriumos para 16, haveria o equiUbrio. Mu,se não resul
tar, teremm que produzir srlo5 para substituir as impor
tnções. Eflse!l !ião verdadeiro• planos que, IC o Governo 
encaminhar. pmpon:icmarilo lrahalho, serviço, mio-de
ohra e os recunus da ORTN nlo mais scrilo multiplica
dos- o!l que vcn~55em ne5~ cinco anos seriam aplica .. 
dos m."SSes programas de f4cil rocupcraçloe de rêpido re-
torn~>. 

Es1u1 soluções, orientadas p~>r um plano de governo 
com a participação dos Governadora dos Estados c por 
eles e pelas Prefeituras também executados, reporiam o 
nlvcl de emprego e ajudariam o Pais a botar os pb no 
chiio. · 

Nll~> julgo que a indú111tria deva ser i"ec:unclarizada. No 
equacionamento do novo Plano ~acional de,·cm ser im· 
plcmentudus O!iiprojetllS que nos ajudem a reduzir a 6rea 
de impartaçiio de produtos que ainda não rabricamosou 
preci,;;1mos produzir mais para nos suprir. 

O rcs5urp:imento do Brasil, hoje apreensivo e descspc .. 
rançadu.IÕ poderâ ser aiCilnçado com a panicipaçilo de 
todos os brasileiros com 05 olhos voltados para o ama· 
nh~. 

Só libertado das tutelas, do que se crCcm investidos de 
puderes superiores 6 própria vontade do povo, dos que 
.: acreditam intf:rpretes dos seus interesses. 

56 ii ba!iC de norma5 leais. claras c sem subterfiigins. 
!IICrá p.11sivel encontrarmos os novos caminhos. 

O Senhor Pr01identc da Rep6blica ji declarou que 
quer, com cleiçõel dirctas, devolver aos bro!lileiro!l a li
berdade de C5Culher I>S seus caminhos. 

Niio acredito que prevaleça a vontade dOI que qucn:m 
Pdra si mesmos o poder, dos que alqam que est3~> com a 
raca e o queijo na mão e nilo tranligcm. 

A ameaça de um Pais em ro.:essi~>, in501vente, cami .. 
nhdnOO p:u-a a hirerinftaçio, entrar em colapso, hã de 
despertar a todos e a todos razer pel't'cbcr que hi alguma 
coisa maior, pelas quais seraç&s pumduji se sacrifica
rum, do que a possibilidudo de desrnpeitar a Consti· 
tuiçiio. algum. ou algum arup.1 permanecer no poder a 
qualquer custo. 

Por rorm&lfii.O, niio receio de afirmar o que penso, 
quundo creio no que afirmo. Niio me intimida a critica 
dos autro!i. Procurei, pela experiencia de 73 an~>s de vida, 
na atividade industrial, a1rlcola, na polftica e na con· 
duçilo de um E1tado diricil como Pernambuco. buscar 

De7.cmbro de 1983 

alternativas em uma hora que toda o Purs parece estar 
atónita e perplexo. Sou d011 que lutam pelo que cr6em e 
creio em urri Brasil mais justo e pr6fiPero, onde todos 
possam aspirar ser felins. 

Tennino com palavras de Bernard Shaw 
'"Hi homen5 que vêem a• coisas como elas silo c per· 

auntam- por que? Eu 5onho com coi1as que nunca \"i c 
dif:o: por que não!" (Muito bem! Muito bem~ Palmas.) 

O SR. PRESIDESTE (Mikon Cabral) - Conc:cdo a 
po1lavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronuncia 
o w:guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Servir de furo para ex.po!iiçilo e de bale: cfos ussuntos de 
interc:s!iC da C(lmunidade nacbnal e uma das runc;Õe5 
mais importantes, tal .. ·ez a mais nobre, entre todas as 
excn::idw; por um Parlamento, em qualquer tempo. E. 
atcnt~> a is50 que abordarei hoje. nesta Casa, alg,uns u
pcc:tos da problemática dos ran&lios no Brasil. 

POR QUE OCORREM OS DESAJUSTES 

Os desaju!il1."1i que ocorrem na vida de uma nac:ionali· 
dadr. Senhor Presidente, são provoaados e explictiveis 
pela aç;lo unhAria ou conjugada da5 duas seguintes cau
sa5: 

- ausencia de le,islaçio adequada que est.abeleç:~ ju5 .. 
tos pardmetr05 pan. di~SCiplinar romponamentos no se
((lr observado; 

-ou exisléncia de lei!i. inerac111es, por deficiencia ou 
CJCorhitância. ante aauntus e problemas contidos no 
me!i.mo setur. 

A ralta de leis reguladoras para determinadas questões 
~ fat~> antigo na vida das mcledades e estã lWado ii pró .. 
pria contingência da mudal't\:a inCCiisante, da dinâmica 
permanenlc dos ratore!l que geram o progresso. 

Numa sociedade cm pruca.su acelerado de transror .. 
mação - como é o caso da br15ileira - e levada a 
def"rontar-•e a cada momento com situuções novas. nio 
incluidas na área de abrangi:ncia da legiSlação vigcnle e 
eu;e ..-aziu de norma5 alimcma deformações e ahu&O!i. que 
ferem o intcn."'ise ooletivo e exigem pmvidências. 

Igualmente mau para o inlc:ras&e colctivo ii quando a 
tcs:iaJ.açüo, embora exi"itcnte. se mostra desatualilada, 
race il dimenliiio e A inten!i.idade dos ratcJS sobre os quais 
ela de .. ·eriu incidir. 1551) V\.'111 a ocorrer quando a evolução 
dos dilui fatos escapou à pcrcepçiu e l açio corretiva do 
lq:ililadur, pela intervcniencia, nio detecl.ada, de causas 
c IIJCnle5 cin:unstanC'iais que passaram a prevalecer no 
prucePo. 

Desatualizacla, outro55im, tambim estâ a leaidaçilo 
que 1c mostra obscura e excessiva. Um conjunto exorbi· 
tente de normas não contribui para anegurar o 
cquillbrio na área em que assinala sua presença. 

O quadro nacional brasileiro, Sr. Pr01idonte, apresen· 
ta direrente5 ocorlincias das dua!l es('kies de diiiOrbios. 
Temos leJiolao;io quantitativa e qualilativamcntc prc· 
dria em vi rios sct.ores e lqislaçlo prolixa e excessiva em 
outros. 

Pcn50 que o problema rerre!iCntado pela produção, 
comert:ializaçiin e consumo dr medicamentos no Brasil, 
nas mllhiplas faces pela.• quais pode ser visto e analisado, 
rcftrlc.: uma situaçllo tlrica de cad:ncia de nonnas lr:sai5 
consubstanciadoras de uma politica de Ooverno. Afinal. 
af está uma qUCit3o de alto interei5C para 12!1 milhões de 
brasileiras, nãl) enquadrada ainda na acala devida. na 
malha de uma lc!Jislaçlro que garanta I) interesse social e 
evita a!ii indesejadas dislorçi;es que estio havendo e que 
ningui:m de!iC\Jnhec:e. 

ESSF.NCIAI.IDADE DO ll~M~DIO 

~no espaça desta temática, Sr. Presidente, que tecerei, 
a se,:uir, alguma1 considerlofÔCS. · 
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A primeira dcla1 i: 10hrc a própria •sencialidad~ do 
ran6dio para o srr humano, de um modo geral, e para o 
br111ileiro. em ponicular. 

Para o homem. na 1ua dimensão universal, fraco e vul
nerivel ante o meio hostil, o rem6dio i o anlldoto da 
doença e da dor fl1ica. Seu uso aui invariavelmente lip· 
do A ideia da esperança, de que todos prec:-isam, para 
anular a angústia e o medo lil:ados à prüpria limitaçio 
da chamada condiçllo humana. 

Para o brasileiro, cm particular, o remédio tem a ex ata 
esBJ.cialidade a que me ~feri, dentro, todavia, de cir· 
cun11tâncias especiais que elaoam ainda mais o arau em 
que a mc:~ma se manife11.a. 1150, pelas particulares con
diçàe!l reunidas pelo quadro nacional. 

Somos uma coletividade afet:lda pela pobreza que 
atinse em aentido relativo, ou absoluto, a dois tcroos da 
populaçlo do Pafs. E a pmenç-.1 da pobreza est6 invaria
velmrntolipda a alsun• corolârio& lógicos, como a 1111>
nutril;ii.o e a falta de raistenLia las doença que ela propi
cia: e, ainda, a\ falta de alilistinc:ia i maternidade e lain
rdncia, caUSIIdora de inúmeru conseq06ncias negativas a 
mi::dio e longo prazo5. 

Compreensfvcl, pois, que uma coletividade comprimi
da ROb I preRSàO deli!liOS ratares ViVa em permanente eii.U• 
do de pãnico ante a ameaça da dor ftsica, da doença e da 
mone. I: ela reage a e&!ie medn, l\J)Oiundo em desesJ1CrO 
para o reml:dio. como se paratada5 a5 ma7.elas houveHC 
um antldoto inrallvel. 

'P. uma 5ituaci1o divc:na, !lem dúvida. daquela dcsrruta
da ptlo sociedade no mundo de-=nvolvido. onde o nlvel 
mi::dio de alimentação predon1inante estimula us ddeswo: 
orgánica5 em adulto5 e cria~JS. eleva a expectativa de 
vidu e ra1 com que 1.1 mcdi~in:J pfa-entiva- mais ork:n
tada para oa. a~idadus higiCnk.'05 do que para o consumo 
fn:qacntc de medicamento~;- prevalcçJ 1ohn: u medici
na ~urativu. voltada. obKssivamente, paru o uso de re· 
mCdii.Hi. 

BRASIL, AS MAZELAS DO SUBDESENVOLVI
MENTO 

O brasileiro i:, pois, um incorrigível e in5aci.6.vel devo· 
radnr de remédios. E alliim ac:untece porque nouo Pab. 
a par de aiJ;uns aspec1011 materiais positivos. at~arandio· 
ms. apresenta ainda impressionanle conjunto de aspcL._ 
tos llpicos de SUbdeliCnvolvimento. Cabe rercrência a al
guns deles. 

EJ:islem no Bra5il. ainda. milhões de pes5uas que tra
balham 5em rcccb..T remuneração em dinheiro. Rece
bem. apenas, alimen10 e abri,:n. como se nio fossem 
muis do que simple5 animai5 de tr-Jbalho. Cei'C'a de 6S 
milhões de pessou em nosSo Paf5 bebem Agua de quali
dade suspeita: 6 milhões pelo menos não dispõem de inl
tulaçÕC5Ranit6rias: 5 milhões de famdias, outrossim, tem 
renda men1al iJual ou inferior a um salário mlnimo ... 

Considerada a populaçlo brusilcira çomo um IOdo, de 
t~~da 1.000 crianças que naseem, 720 morrem antes de 
atingir S anOA e lOS: nlo chegam mesmo a compk:tar um 
ano de idade. 

Anoto-se, a propó11ito. que nos Estados Unidos o nll· 
mero de crianças que morn:m antes dos S 1nos 6 de Ipe
nas 200. 

Segundo a ronte destes dados (um livro americano 
cuja traduç-do brasileira. de 19n, tem o titulo deFa•tle 
LlleiUI a maioria das mortes premaluru aio provocada.• 
por molhtiu eontasiosas. ••que prolireram ao lado da 
subnutriçlo"'. 

Algumaa da;gs doenças, mmo as inrecc;iles intati
naia, o sarampo, a ruhi:ola, a difteria. 11 coqueluche. a tu
berculose, podem ser evillldas com as vacinas esreciais. 
ou lratadas com o uso de medicamentos prórri(l!li. No 
entanto, a prairia oondiçio econômica das ela1511 onde 
a incidenc:ia dessas enrermidadC5 t muior impede o U50 
11portunc, de..c;Cii m:unm.l26.000 casos novos de tuher
culose wnuqdosa ocorrem por ano, no Brs!ilil - ~ o que 
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inrormou o Relatório du Atividudes do Ministério da 
Saúde. divulgado em 1972. Nesse mewo ano, detetouc 
o bacilo da luhei'C'ulose em 48'1 dos jovenli c:onvocados 
para o serviço militarecni 121l.da!ll c:riança1que pela pri
meira vez ingres5awm na esc:ola. AniC tal situuçiJo, c:abe 
1111inalar que o tratamento quirniotcrápico então reco
mendado no Pais para a tuherc:ulose estava acima do po· 
der aqui~~oith··o das classes por ela mais atingidas. 

Face a um quadro naeional em que tais l'alos apare
cem. Senhor Presidente, I fácil entender porque 10mo5, 
como Paf5. um amplo mrrçado c:onsumidor Para produ
tos r11rmucC:ulic:os de todos 01 1ipoa. E a llni&:a c:ircuns
lãncill que faz talwoz, com que o consumo dC55CI produ
tos sej11 menor dn que a demanda potencial, ou do que a 
própria nece•idade de consumir, 6 a debilidade do po· 
der aquisitivo da maioria dos br•ileiros. 

Convivem01. 155im, com duas prAticas iJ:ualmentr er
r6neas~ a do oon5umo indiscriminado e imodendo de re
m6dim, por Jlllrle de um P'lndB continaenrc de nn11a po
pulaçio: e a ahstençio de•e consumo por mn segundo 
contingente, ainda maior. que c:arec:o de medicamento• 
esrocffic:os e nio tem o poder aqui5itivu nect~~~Ario para 
obtl:-lo1 e w;i-los. 

CONSUMO DE MASSA ENVOLVE REMP.DIOS 

Sr. Prcsidcnte,udua5 prllic:as citadas atingiram (Uan
de exprcss3&J nos 61timo~o anos, pelo próprio progresso 
ak:anlfado pelos rnei0111 de comunicaçio. ~ quaxe um 
lruísmo repetir qur vivemos a hora da comunicação, de 
prupiifanda e de consumo de. ma11a. 

O rem«<io uc:upa em nosso Pais, na propagunda vric:u· 
lada por todos o& mei01 de c:omunicaçàn, um lugar de 
enorme destaque. E ao contrârio do qur ac:ont~:e em ou
tros pala, remédios são aqui anunc:iados sem omissii.o 
dos fins a que se dL"fllinam e c:om avh1o muito comum de 
que "nio têm contra-indicações". Acrescente-H. outrol
sim, a racilidade com que ae adquire neste Pais, em quul
quer farmic:ia de esquina.. quase tndo1 oa pn:parado5 
medicamenlo!iO!i exi11tentes no mci'C'ado, in&:lusive aque
les cujo consumo est.i cerc:ado, em outr01 paiReS, de cau
lelaas espoeiuil. 

Muitos hrasileirD!i, Ioda via, não tim porder aquisilivo 
pa.ra obter o remédio, presumivelmente, certo para seus 
males. Apelll.m, então, para &aluçlles emerpnc:iais: remi
dioll mrnos carOii, sugeridos por leia:os. preparMios c:a.Ri
ros. ajuda de c:urandeiros, autumedicaçlo. Slo npedien
lcs, n inguim ignora. que a mhlio e lonfO prazol vem a 
111ignirlcar um encontm antecipado com a morte. 

H i. pcutanto. em nossa soc:iedade, pes10as que podem 
tratar-se convenientemente - e outras muitas qur niu 
pcxlem. numa de~~oipaldade de possibilidades qut se tra
du7 em rvidcnte e in:.QCitAvel c:a111o de inju!ltiça social. De 
agrnsào a um direito humano. 
~ wna situação que precisa Rr mudada a bem do inte

resse público, Sr. Presidente - e, para que iuo venha a 
tomar-se vi6vcl: paru que o problema pos1111er visuali
zado r equacionado, com a aegurança nece•Aria, I; preci
so que se rmmova a rormaçlo de uma opiniilo rúblk:a 
bem identir~ada com osantCIL-edente!l hi,;tóricose c:om o 
quudro .:onjunlural pre~~ente da indústria rarmac:Cutica 
instalada no Bra5il; de lUa produçlo c, ainda. de c::omo i 
ela comtrcializada e consumida no Pal1. 

BREVE RETROSPECI'O DA 
INDÚSTRIA FARMACF.UTICA NO BRASIL 

As alividades atiaentes A produc;lio e consumo de re
médios no Bruil threram curso, ati: 110ra, em duas dif"e
rentes ra1111. A primein, muito extellaa, com os m~dicos 
presaevc:nd\l rónnulas C III farm6c:ias aviandl) rea:itas. 
l1111o, paralelamente, a uma pmduçio quase artesanal de 
medic:~UJ~entu& em pequenos laboratórios nacionail: re· 
duzida presença no Pais de indústrias fannuciutic:as de 
capital estrangeiro: alsuma impurtuc;ão de pmdUI05 far-
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rnacCuticoa ac::abados, pron101 para o consumo: e ulili
raçlo no lmit6rio pá1rio, em eac:ala lnrxpm;1iva. de pa
tente!! rctr:islradaa em outrm pailes. medianle o pap
menlo de ..,altl• u seus dttentores. 

A mudan;a dea quadro tradicionalista c:ameçou a 
aperar-11 entre as duas suerras e aeentuou-11e depois da 
Se(!unda Guerra Mundial. 01 ra10rcs determinantes da 
alteração nós os enconlraremO!I, jullamente, em ais uns 
rato!l ger-oldos e Cltimulados nu processo do proJrt!UIO 
material dnencadeudo pela própria tituução de 1uerru. 

O primeiro deues fatores reside na alraordin5.riu in
lrnsifK.-uc:ão da pesquisa cientifica, dentro do e1forço de 
mobilizaçilo dos recunos di1ponlvcis por pane dos di
versos países envolvidos no conDito. Refla.o expressivo 
disso roi. no periodo em quatilo. o aparecimeniO e a di
rusão do UIO dOI IDiibiÓIÍCOS - falO que, destacado de 
lodos 01 ou1ros, jA Blliinala uma das maiore1 revolucões 
da medicina c:urativa em todos 01 tempos. 

A dllla)berta da penicilina, por Ala.andre Flemin1, 
data de 1928- mus. a aplicado prAtica da dCIICOher&a 
s6 viria me1mo a acontecer durante 11 Se(ZIInda Ciuerra 
Mundial. 

Sr. Pn:sidente. Ulilizo-me, nesta parte de meu discur
so, dr !iubs(dios c:olhidos no exc:elenle volume '"Indústria 
Farm11ci'Utic:a no Brasil .. , publi&:~.~do pelo Governo do 
F.stado du Bahiu em 19113. 

Prossigo. poi5, com o auxOio da fonte cilildu. Dentre 
'''das il'i dropa5 introdu7.idas no mrrc:adu norte
ameri&:ano no prriodo de 1940-1975, perfazendo 971. u!l 
incluldWi nu .,:rupo dil cla!ir!oe dos antiinfcccio50s reprr· 
sentarHm cerca de 20'1- do total, sendo que dentro du~e 
Jrupo us antihióticoa. repre!ICntarwn, por sua vez. 4S.J" 
do lotai dus dc:scobcrtu5. Atráa. do5 :mtibiótiCC'IS apnra."C
rnm os h\lrmõnio5, os agentes cardi\lva!iCulare5, as rre
parJções aaslrointeMinais e os alarúxk:os. 

A partir do inicio dos anos 60. o ritmo de introdulfilO 
de D0\"115 dro1w. no mcrcad&J rr1istruu um decrC~~o..:imo. 

Ao tempo cm que: os U\"iiD""t.'s foram owrrcndo- re
pito ainda palavras da ronll: mencionuda -.a prududo 
do" prindpio5 ati\·os e dos mcdicamenro~~o que ate cniÜu 
lomara lugar em I'IC'IUtnOii laboratórios, rarmácius OU 
boticu,; t liC trudutia na manipulação de !1Ubslin.:i111 na
lurais. fili-50 transrurmandu na que hoje conho..-emOfl por 
indústria rarmaci:utic:a, u principio timidamente r poste· 
rii.Jrmcntc de maneira rudi.;al: as relações cconómil.".ll.5 e o 
renómenO de internacionalizaçin, OS aSptL'lOii de ptSqUi• 
sa e lecnulogia. a,; a~raderlltic:as de essencialidadc 110cial 
e o mercado, entre ou1ros itens, 1uardum. nos dias 
atuais, poua., do que havia em f;pocas nio muitu distan, ... 

PoUC::il5 dirercnça5 5C ratem notar na indú&lriu r.urmu
cêuti~a nacional se a L"'mpararmos, ali o inicio deste ~
culo. com a de outros pafus. pois05 esron;os de pcsqui
lildores brasileiros pennitirum que nesta i::poca a maior 
PHrle da5 drosas botlnic:a11 fogem produzidas interna
rnenae. a partir de no11a nora medicinal. 

O periudn compreendido entre 1915/40 caracterilou
se pela rreferCncia terapiutica dos woros. vacinu e ou
tros produtos biológicos, quando a pari ir de entio o Pais 
não mais con~Cguiu acompanhar a indíi11ria farmac:Cuti
ca nurte..v.mericann e europi::ia: que em função de exprc5-
sivoa im-estimcntos em pesqui!li&s, desenvolvimento e 
produção de nowas drogas passou a dominar 11 vana:uar
da da tecnolosia e, por exlensiio, o mcrr:ado mundial. 

NOVOS TEMPOS: COMPETIÇAO E DESNACIO
NALIZAÇAO 

O mercado brasileiro era entio alimenlado pela pro
duçlo ••de um srande nllmem de pequenos c médios la
borat6rios nacionais, poucos ellranseiros e tamb6m pe
las Dlportaçàe& realizadas pelas casas rcprcscnlaniC5." 

As cran1ronnaçõe& tecno16gic:as demandaram um 
eomportamrnto competilivo maior en1re os labont6rios 
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nacionail. ao tempo .., que ouu linhu de produçlo 
tomaram« ultrap.ullldlll. obrilando-u a adaptarem-te 
l nova realidade terapiutica mundial. Ainda nesse parlo
do, as casu representantes de taboratlwa e•raRJc:iros 
iniduam a produção local de aeus medicamentos: oUiras 
emprau eil.raqeir811 instalaram suas unidades fabris e 
••ocorrem tamb&n as primeiraa Júd .-~ .. " com 01 

laboratóri01 nacionais. AcrcsaentHe que a interrupçlo 
parcial dos nuxos de importaçlo para o BrasA durante I 
Sepnda Guerra Mundial imprimiu um rirmo maior .t 
tendencia de desnacionalimçlo do Htor farmactutico 
braliloiro, ra..,rec:ido pelas instruça.. 70 (1953-1961) • 
113 (1955-1961) da Superintc:ndCncia da Moeda o do 
Crédito. A primeira, com o propósito de fomentar o de
•nvolvimcmto ind111trial, estabeleceu 11 tuu múltiplo 
de cimbio. insuumento que bcnef'ICiou aa importaç&es 
de bc:ns de capital e intermediárias tidos como caenciais, 
e a qunda, atravl:o de licença especiais p1ra impor
tações de equipamentos, encorajou ainda maia a entrada 
de capihll atranpiro no &etor fannaclutico. como em 
toda atividadc industrial do Pafs. 

Nítida veio a tornare, da década de lO para cá, i. des
nacionalizado progRSiiva da ind6stria rannadutica 
instalada no território brasileiro. Acrescentarei ao texto 
dcak: discuno, para publicaçilo, um quadro (I) ilustrati· 
vo a respeito, proCledentc tambi:m da publicaliÜo a que: 
me referi, promovida pela Governo do Estado da Bahia. 

Sobre O!i fatora condicionante~ da dcsnac:ionalizaçio, 
ci!i o que disse o Coronel Deusdedit Batista da Costa. 
que praidiu a Comi•ào de Sindicância para alndllstria 
Farmac:iutica, criada no Governo Jãnio Q uadi'05: 

''A dftnacionalizaC"io se dC'Ye sobi'C'tudo A falldi· 
cu Instrução 113 da StJMOC, preparada sob medi· 
da para que o industrial estrangeiro, por vezes com 
su;1 ind6stria obsoleta ou superada no Pafs de ori
pm, procuras.lllie aep:uranc;a no Brasil. 

HouYC violentas rea~w-õc:R ao proce!ISO de desna
cionalir.açio de nossa «cmomia, »>breuulo no 
pcrioda quC vem de 1962 a março de 1964. Pressões 
porulures. Principalmente de órglo5 de daMC IC' r .. 
7.cram sentir no Con1rc:sRO Nacional c na êrca do 
F.xccutivo, o que determinou. no campo cspaifico 
da produc;io de mcdh:umentos. a criação cm 1963 
do CiEIFAR- Grupo Executivo da lndúHlria Far· 
ma ... -eutica". 

('abe também, nc!ilc ponto, evocar o que diz Geraldo 
(iiovani. no RU livro "A Qucstlo do5 Rcm&lios no Bra
sil", 10bre o GEIFAR: 

··os primeiros efeitos da atuac;lo do OEIFAR 
vieram cm fcvcrciro de 1964 (Decreto n• S8.S84, de 
21-2-641, quando H atabelec:eu a obrigatoriedade 
de uniformizaçlo dos preços nas srandcs cidades e a 
obrigatoriedade. para a inddltria rarmad:utica, de 
aprcsc:ntac;io de contas e cliculos de custo para o 
controle suvernamcntal ;dastes". 

Em 16-6-64. ap61 a queda da Governo Joio Cioulart, 
o decreto foi revogado, soh intensa campanha da ABIF 
(Assnc:iaçio Brasileira da lnd6stria Farmaceutica). 

Usando novamente informac;ões c:ontidas na jA citada 
publicado do Governo da Bahia c:onll8ta«. quanto A 
origem do capital dos SO maiores laborat6rios farmaciu
ticos em 1981, c:orrespondcntc:a 82.6()11. do mcrcadoalo
bat melou que apenai cinco eram nacionais. e no c:on· 
junto representaram S.~B'l do faturamento &lobal do se
tor. O quadro nt 02, que quirA i publk:açio do 10110 
deste discurso, moslra a composic;lo do mercado brui· 
lciro, relativamente l ind6•tria fariiiiiOiulica. no perlodo 
1977-1981. 

E o quadro rt' 03, por sua vez. que tamh&n intesruA o 
documcnt!rio date diKurso, nhlciona 01 Jaboratóriol 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

nacionais que tiveram o controle transferido aarupos cs
trunpeirDI at! 1963. 

AGRESSÃO AO INTERESSE ~ACIONAL 

·sr. Pra.idente. A dcsnacionalizaçi\o que envolveu ncs
SC!õ l11timos anos a ind6stria rarmac:iutica u.istcntc: no 
"território nacional tem a conotaçlo de um fato nc:gativo 
para o· interC!ilie nacional, nlo apenas pela própria oco,.. 
ri::ncia dessa dc!inDcionalizac;io, mais, por outras t.:onse
qül!nC'ius que vieram a surgir como efeito~ c:olatcr~:~is do 
fato h6si~:o referido. 

A vcrdadt ~que 11 multinacionais do remédio transfe-
riram JKIF"d a ma interna de nosso Pais o empenho pela 
ma,imi7uc;ih, de luci'05 ciue sempre caradcrizuu suas ati· 
\lid:ldL"S nos pafsc:A de origem. Foram. entllo, aqui, adota· 
dn!i mú.lliplos expedientes para elevar d preço dos rem'
dio• vendido" ao consumidor. cstabelcccndo-sc, Iam· 
hém. entre: os poucos parceiros que dCUpam e dominam 
o men:uda brasileiro umil litlvagcm compctic;io. lima 
compe'lk:OO que. au ~ntr!Jrio do que !IC poderia supor, 
em nada veio u faC'ililar as cnisas par111 o usuirio d01 re· 
mbli\)!1, nn cu50, o oprimido oonsumidor nacional. 

Al(tUmWol des,as diston:ões roram bem focalizadas nes
ta Ca~a. ainda em 1963. najustific-.ac;Ao de um Projeto de 
lei - di!i.pondo mbre u atividada da ind6!itria farma· 
t.:Cutica - cntilo formulado pdo saudoMJ Senador Vas--
ronc:elus Torres. · 

Di•c: o Senador, na citada justificac;ilo. que a talami· 
dudc inflacionAria pre!iCntc cm nossa economia era rcs
rnn!i6vd, .,_. • ,..te, pelo encarecimento do& remé
di'""· Alttuns dos outros fatorC!i desse cncan::Limcnto cs
Ui,, repretenludos pelo etceuo de amo!itras sratUitB!i dis
tribuídas a m!dico!i e ho5pitais: pelo c::~~agerada J1ropa· 
vo~nda por lodD!i 01 me;o1 de (."Omunicado. onerando cm 
40'~ o prt\:,, de f;\hrica dOii mcdicamcnto!i, pdu elevado 
constante dn preço da.llli mati:riu-primas mac:ic;amcntc 
imrortudas pelos lahorat6ri05 dos pala em que IC si· 
tuam RUiU malrizes c. ainda, pela1 con!ltante5 c vultn!las 
trun"felincius de rec:uno• para atender ao pugamento de 
ropldBpelu uso de marca• c pau:nlH c:atran1eiras- ou 
para remunerar a c:humada Ullldaela ..-a prestada, 
de foro•. à" ind6strias farmaci"Utica.llli in'ilaladaR no Pai&. 

QUANDO 300 RE.'III~DIOS POD~RIAIII SUBSTI
TUIR 15 MIL 

M us, o problema tem, ainda. outra& in6mc:ra1 facc:5. 
Por exemplo: siu t-endidt.IS hoje, cm noSBO Pais. de 12 a 
15.000 tipm de medicamentos. sendo que, na opiniilo de 
insu'ipc:itos cntL.'I1did05 no usunto. apenas 300 difL.Tentc:s 
medicamentos bastariam para atender a 9CR- de nossa!i 
nc:cc-.idadn de consumo no RCtor. 

Quanto ao alc:t:ado alto custo da pesquisa, cahe 
lembrar que pagamos o custo du pesquita!i feitas no ex
terior. Pe~qui!ias que na verdade, quase: que se resumem 
em novas assoc:iac;lJcs de fArmacos, para ativar a concor
lincia. experimentando-os nu consumidor doA pa(ses im· 
portadores. 

Entre maio de 1982 c maio de 1983- conforme dados 
da FundUC".ilo "Gct61io Varsas'' -enquanto o culto de 
vida no Ria de Janeiro 111bia lll"·· o custo de medica
mentos 1uhía 29SIJ.! 

CEME, A DIFICIL CO.'IISTRUCÃO DA ESPE
RANÇA 

A problema\tica geral do 111.01" i:, eomo atam DI vendo, 
bem grave c o Governo teve di110, em tempo oportuno, 
ela la pe~o. Dela decorreu a Cl'hrçio da CEM E, a 
Central de Medicamentos. atravlls do Decreto n' 68.806. 
de 25 de junho de 1971, no Governo 1\.Udic:i, 6r1lo que, 
infelizmente, ao c:ontra\rio do que desejaram fazer alguns 
de oeus dirisentes. nlo pl!de, at~ qora, implemernar na 
CICala ne&:cssAria a naclonalizaçio e o uneamento do te

to r ocupado no Pala pela ind6atrla qulmico
farmactullca. 

Dezembro de 1983 

Pato Dcc:relo n• 68.'MNs/71, a que me referi, a CE III E, 
cumo órp:i.o dirctamente subordinado l Praidencia da 
Rcp6bli!:a, produziria remedio!i. c:oordcnando e u101ndo 
Ofl laboralórios c:xistcntt.'S na Arca oficial. a fim de 
di!i.lrihui .. IOA às cumada1 ma.is carenta da populaçio bra· 
Rileira. 

A ma55a pn:vidcnciitriu, que pa51\)U a :;,cr tamb&n 
atendida (1elu CF.ME. a princlpiu C5tava cxC'Iuida desse 
;llcndim ... 'l1to. por hCF considerada pnpul;u;~o cconomi.:a~ 
mcnle ativa. 

O Decrelo n• 69.4SI. de 1•·11-71, que operaclonali.mu 
u Central de MedicamL.'11tOii, a ela .:onfcriu, tambbn. a 
funç;.io de cuordenar a iniciativa da área de pC!iquisa no 
PtiÍ!Io. rara• nus livrarmos. quanto aos rem&fios. da dc
pendCnciu externa. 

O Decreto n• 73.067/73 atahela:eu a a.trutura linan· 
L-eira do ór,~Uio p:.ra o cUJtJprimento de JICUS objcthros. 

~stavu, poi1. 11 Cl::M f. dcline&~du 'Vmo um oraanismu 
t.•om dUil!l finalidadc:li principais, uma de carátcr assistcn· 
ciul - produ~;ão c distrihuido gratuita de remédios 1101 

mai5 pobn."i - e outra de natureza li:cnico-cconóm ica, 
qpc wn"istia cm sc:nir de instrumento para viabili1.ar 
uma politica de desenYolvimcnlo t4."Cnológi ... 'O no Pail 
ruis. L"\)mu er:~ sabid". OC'drrerot u PT08re5sivo ck-,.apare· 
Limento de ind6~triil& na..::ionais do "ttor, ahliorvidaH por 
cmpn:'i;l" mullinucionai!ii.. 

O primeiro dirittnrc da ('EMf., o Sr. João Fdicio 
Sdrdua formulou umot Polltka Na..::ional de \tcdica
menloK que induiu entre seus principais objL.'Iivos a for· 
m••do de uma tec"nalol(ia naC'ional na área da ind6s1riu 
famta<.i:utit."U, dand<J e.tr.'l.'ie ia etnpl'e'i"U Ff1Uinamcnlc na· 
..::i,,nod no seh1F. Cum CMC pn.1pÓfiito, a C"EMl: investiu 
cm p:'\quisa. cm 197), Cri 2,6 milh3s c. cm 1974. Cri 
11,2 milhões. 

A(1oio-me. nCiita parle do meu dis~:ursa. cm dados cu
lhidolll "'' relutórj,, liilal da l'omit~são Parlamentar de ln
qui:ritl) qu~ fun~ilJn\)u na Cãmar..1 dOJI DC('utudos. cm 
f'IHC1. que invcniy:ou alio alividade'i ligadas à Indústria 
1-"urma ... -cutica cm todo u Território Nacional. 

f: dc;,.n fonte a ,,hliCrvado de que "arL.'I18'i o FJõtado, 
dono dr um merk!do cativo, tem cc:mdic;õs cm noss\) 
Pal!i de pc:~~quisur e produzir fúrmucos. superando a bar
reirn coonõmica que imrcdc a verticalizaçio da ind6stria 
farmuceutica nocional. E a1srande& empresa.llli estranJ,c:i· 
ra•, 5ilhcd,uas disso. hu!icaram de lOdl.!i. ilfi fflrmas invía· 
hilizar a CEM f. poi1 tinham. como tem, absoluta con,_ 
cii:n~ia de que o caminho que se oomC'Iria"·a alrdhur fatal· 
11K'Die nos Jcovariu A independimL·ia no setor, n que. c"i· 
dcntcmL'IItl: conlraria"·a os seu li ink:rc•cs". 

A fonte em referCn ... ia di1 ainda, em prosseguimento, 
que 15 multinaK.iunuis &{!iram com publicac;õeH na im· 
pren!lil e ,,utms txpedientC5 mai1 direlos. "com o lemor 
da p~nça du Estudo na prcxl ução c na pesqui!iB de fir
maoo•. através de uma empresa com vida própria"'. 

NWTRALIZA(,"ÃO DA CEME ~M I>IJAS ETAPAS 

Uouvc. portanto um conluio dos intcreasados para 
lfUC. discretamente, RC pmmoVCRsc a disfunçlo da CE· 
M t:. A manobro previa lu - segundo o Relatório da CPI 
da lnd61tria 1-"armacCulica. de que me estou valendo -
seria conduzida em duas ctapu: I. Subordinac;iio da 
CF.ME ao Mini1tério da Sa6dc: 2. Esvasiamento pro· 
aressivo de lUa alividade. E fai justamente a que os falOs 
posteriores vieram a ennfirmar. Pelo Decreto rfl 

75.561/75, a parte: ..,.;Alencial da CI:ME foi tr'""ferida 
para o Minisr.ériu da Prcvidéncia e III &las atribuições de 
pc:Hquisa para a Secretaria de Tecnologia lndultrial do 
Minisl~rio da lndCistria c Com6rcio. 

A CEME investira em pesquioa. em 1973, CrS 
2.612.000,00 e em 1974, Cri 11.2110.000,00. Par• o perlo
do de 1975 a 1919 o Oraio havia elaborado um orçamen
to com '"""""'da ordem de CrS 4.57.800.000,00- que 
atenderia a acu Scs.unda Plano de Desenvolvimento 
Cientifico e TKnol6gico que. face ao citado Decreto n• 
75.561/75, nio foi OlOCUiado. E a atividlde entio --
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volvida pela Secretaria de Tecnolosia Industrial do Mi
ni5tl:rio du lndÍIIIitria e do Comtrcio ateve lonp de ocu
par o cspaçu vazio rc5ultHnte da idrcia forçada do oraa
ni~mll C"d!litrado. 

RF.!IIAME, UMA RF.ALIZACÃO POSITIVA 

r-i ;lu obstante estar bl~qucda na sua atividade de pai• 

qui!la pelo Da.-reto n• 7S.S61/7S. a CI::MI::': marcou sua 
pra~en~ot, de farma J'('litiva. atr.avis de vilriaA realizações 
Cateis da interC!iisc: rMJblico. Uma dc:lu foi a elaboração da 
JWimeiru R F.NAM E - Rela~:üo Sucional de Mcdica
mc:nlllS EJsenciaiA -li!iilundo 116 mcdicamenlo5 em 116 
api'CiiCnta.;iX.-s. A lista preparada (W'H 19R2. cunt~m 300 
medicamentu'i em 472 aprescnlac;ão. A olicialilaçlo da 
Rclllliiin Nacional de MediC".amenh15 EMcnciais foi feita 
r<lo Dccrclo de lO de julho de 1973, o mCIOmo que di•põe 
:\ahrt:"' P1;mo Diretor de Mc:d.icumc.niDJ para ser r'4.CCU· 

1ud,1 entre 197S e 1978. 

E!ili3. Rcla10ilO Sacional de Mcdic"amcnto5 merece um 
pequeno comentârio. O objdivo çalimado atravb de IUB 

elnhur-.u;ãu é eliminar as duplicidudn existentes no mer
endo de medicamcntU5. oncrma. cm termos cconõmicw;, 
tanto para o con1umidor, em purti~o.-ular. oomu para u 
Paili em t:eral. tiA in6mcra& excmplo5 de medicamcnto1 
ip:uai~. 1.'l'J11 nome" dircrentiCii. Nuvallaina, Comei e ~c
vn.tlp.inu 1;'i.n difcrcnt.:H nom'""" dudo~ pur diferenlc:s labo
r;ní~rio5 para o mnmo remtdio. O remédio se chuma 
'"dipirunil". Valiun, Dicnpax c Dhu:ctard tambbn siio 
nomc."S diferentn dado1 pel01laborat6rios que os prudu-
7em. ao remi:dio "dia1cpan''. 

A verdade i: que o número de rem'edios poderia RI' 

muito menor, ~e~undo os que conhecem o a11sunto e eo
nhC\.-em. tam~m. o intcreue P.blico. Seaundo des. dos 
12 mil remhlim que exiMem no mercado bruilciro. bas
tariam un5 ~00 ou 400 para tratar de quaiC tod05 os 
J'Nbl.:mas de. q(ade. que aRigem 01 habitantes do PM.I!i, 
como já aL."Cntuei em outra pane deste discur5o. 

A RF.NAME permite racionalizar e disciplinar a aqui
sil;ãn de produtos rarmaciutims. melhorar os sialcmas 
de controle d~ qualidade, racilitar o uahalho de pres
crição mhlic:a e ainda orientar o atahelec:imento de prio
ridade5 nu tacantc il produção. no pa(5, de maná-ias
primas farmaci:uticali. Tudu i•o dá à CF.ME c:ondiçbes 
paril orera."CF .i pnpulaçlo carente remL-dios a prcçoJ bai· 
xus. jA que ela OH adquire u preço de cuRto. 

A RENAME i elaborada a panir de consulta feita 
pela CEM~ a cspac:ialiHtal cm vll.rias m-cas da medicina. 
AR MIS:C!IIÕC5 1ilo analisada1 conforme crita"i01 que lc· 
vam cm conta os problema1 de salldc identificados como 
maiores fatore~ de mortalidade ou morbidade. no que 1e 

refere ii pupulaçio hruileira. Silo tambbn escalonada5 
u1 prioridades. a comcc;ar pelas L.Tiançu com menos de 
um ano c criançu cm idade p.t-c:soolar, vindo em liCJUi· 
da iii ptant• c 01 adullo1 em 1Cfal. E alo finalmente le
vados em L."Onta o cwto de fabricaçlo. a produçio no 
Par1 da muti:ria-prima rarmacCutica c obviamenlc a ef•· 
cilcia do medicamento. 

FATOS QUE MERECEM DIVULOAÇÃO 

Os medicamentos da CEME alina:em. hoje, 1 
.50.000.000 de todos brasileiros. Suas compr• do feitas 
atravi5 de concorri:ncia, com prererincia dada i. pro
dução de empre581 oficiaiR. Uma cesta de medicamentos 
que a população consome (INAMPS- Secretarias de 
Su6del custou i. CF.M E. por licitaçio realizada entre de
tembro de JQ82 ajaneira deste 11nu. a importincia de 22 
bilhões de cruzeiros. Se adquirida pela1 rarmlu:ias. casa 
me~mP c.:estnteriu cu1tado a impprtãn1.ia dc:68 hilhclea. E 
para a população 5airia por mui1 a:n:a de J()ll., ou lida, 
Cri 100 bilhiles. 

DIÁRIO DOCONORESSO NACIONAL (Seçào 11) 

RF.M~DIO, EXPRF.~SÃO MATERIAL DA F.SPE
RANÇA 

Sr. Pre11idente, que a extendo deate diM:Urso Rja con
siderada cm funçlo da própria importincia do tema 
abnrdudu. O remklio. afinal, 1: sempre o pa!i!IBponc de 
que 5e utiliza o ser humanu. pura IKiperar a dor. contor
nar allimit~ÕCI Oaicaa CJie o bloqueiam e assc:aurar. na 
CM:ala do pog(ve), o ohjeto permanente da IObrevivin
ciu. O rrmtdio 1:, portamtu, par:1 os que o procuram e o 
con!iomcm, a rtrórria e11prCS11llo material da esperança. E 
é: MJb C!illie ãnt:ulu que o problema atinse alto n(vel de im
p.m:inL.iil no univer~o interior da na~;ãu. 

O Bm1il. comu ,·imoR. t um amplo mercado para 01 
mcdicamcnhJ5. Pelo valor total de vendai, em 1981, ocu
pa ele o R' lupr no mundo capitolisla. atina:indo a 18• 
poli.içlln em l.:rm,,5 de consumo,.. aplla, calculado em 
l:SJ 14,52. \"UJor quatro VCZC!I inrcrior 80 do .:005UmO 
o1mericann e art:entinn e duas vet.eH e meia inreriur ando 
cunsumo canadense e inali'5. O ratu i explid,-el em 
rundu da prúpriu inrerioridade da renda IIII' .... bru
!i.iiL-iFOI. ru1."e ii do~ pafseR. cm rererencia. 0 quadro 4, que 
lamhi:m incluirei "'' documentllrio, mo~~otra a situaçlo 
mundi;ll du cnnRumo ,., caplta de mcdicamenlos cm 
191111. 

() raturumento tduhal da indliRtria rarmaci:utiCD nu 
Pal!i alcan~:ou. em 1981, cerc01 de USS 1,8 bilhio e regis
trou. na 61tima dkadu. um cre~Limento de J041J.. 

PROORAMA NACIONAL DA INDÚSTRIA 
QUIMICO.FARMACEUTICA 

Apa;ur deMCs n6meros, perduram di5torç6es no 1etor 
c o Bru,;il estA lonJ:C de po11uir uma ind6stria far~u
tica que atendo pela con1ti tuiçilo empresarial a capacida
dl!" de produçilo aos reais intercst~a de nos1111 populaçio. 
~-'POr eua razão. Oli Ministros de E1tado da Sa!ade, da 
lndC.stria c do l'omirdu e da Previdinc:ia e A111i1t6ncia 
SOC"iul cnnHtiturram Orupo Jnterministcrial, com a parli· 
cipaçilo de representantes daRn M inÍIItirios, da Secrela· 
ria de Pluncjamento da Prc:Hidhcia da Rep6blica e do 
M inillt:rK' da FaRnda, para atudar e propor o Prqra
mu N'acional da I ndllstria Quimico-Farmatiutica. 

O tratNdhu dcs511 Cumissilo chqou de há muito ao tl:r
mino, elahorando um documento daro, preci10 c objc:ti· 
vo. o Pru1ruma. Nacional d11 lnd6alria Qurmico
Farmaci:utic:t no Pala. u &er implantado atravh do de
creto cuja minuto foi tamhem rreparuda pelo mesmo 
JTUpcl. 

A prupo~ta encaminhada ao Senhor Presidente da Re
p6hlica recebeu a1 auinaturas dos Minillroa da Sallde.: 
da Previdencia c Asliatencia Sociul: c do Ministro da ln
d6slria e do (.'om~rcio. Mu, faltam atf hoje. no docu
mento, a1 nec:esslllria5 a55inaturu do5 Scnhurea M inistru 
da Fazenda e Ministro c.·here da Secretaria de Planeja· 
m.:nto da PrnidCnciu du República. A opiniilo pllblica 
de5(.'Vllhece ali razões do C!itranho impDIRC,Iaivo ao intc
re~e nacional. 

O texto do plano elaborado dC!idobra-sc: em quatro 
parta: Objctivos- Diretriza- Linhas de ação- Ou 
condiçÕC$ de Enquadramento e EHC:Uçlo 4o Propama. 
05 quulro objetiY05 nele indicados siiu OS ICIUintcs: 

a) incrementar a produçOO interna de fll.rmacos 
essenciais. nutadamentc 01 do RENAME. por c:m
preus de capital e c:fetivo c.:onwte nacionai~ 

•) rortalcccr a capacitado cconõmico
finanL-eira c teL."nulbJ:ica da indústria qurmico· 
rarmacCuuca nacional: 

e) reduzir o elevado srau de depc:ncRnc:ia do se
tora ronln externas de suprimento de tccnolnaia e 

Sibado 3 5785 

produtos, aJm implicaç6a que afc:tam a Segurança 
Nacional: 

•) aprimorar o controle de qualidade e a fiscali
zaçio do IL':Ior de produtos rarmac&aticos, no senti
do de minimi~.:ar os ri1oos 6. saQde do consumidor e 
de conlribuir pura a rc:du,;:i.n do cuslo de aquiaiçio 
de medica~mL.'IItos pelo sililema oficial de 1adde c 
rx:la pnpulnçàu em acral. 

CONCLUSOF.S 

Sr. Pre1idente. chego. aqui, à parte condusiva de~tas 
conflideruçõea. que procurei alinhar sobre a grave si
tuaçào a que chepmo5. no que diz re1peito k produr:lo 
d.: r.:mi:dios v suu ~.-umerciulizaçào no Pars. A(, como cm 
muitlll outrOHsetoi"CII. c:Htamo!IIOh o creito de pressões e 
d.: inlen:li5Cii- que não 1io CMI noSIIIOI. 01 du N'açilo hra
!!oiiL.ira. 

Preci1amos incn:mentar HCm demora um programa 
o1mplo de pe,;qui1a na 6.rca ocupada pela indd11tria 
qufmico-rurmaci:utica. para lograrmo5 criar a indilpc:n· 
lftvellec.·nalngia nacionul. com remi:dio1 claboradoa, in
.:lulllive. a partir de elementos exi!ilentCM em nosHa nora. 
\lr(!C n:cuperar. no Rtor, o pteciuso \anpo que deixa
mt'll de aproveit;~r ate a1ora. 

Pre.:iRamo5 reduzir o n6m1ro de prcparad05 medici
nais cumercialit.ados no Pal"s c baratear a todos, no limi· 
lc: do polillvcl. f: objctivo que nlo me pam:c diRcil de ~~:r 
alcunçado. de5de que estimulemo5 uma viJ;orosa pro
dU~;àu nacional de medicamentos- cm laboratóri01 do 
E!il.ado ou particulares. de capital nacional; dade que 
nos livremUI das impatriótica& e deancca1ll.rias remc:aas 
de lucros e de raa:amento de ..,.r:llll, pelo U10 indiscri· 
minado de milre&S c patcntCI, • matrizes atranaeiras dos 
laburat6rios que aqui operam. E. ainda, '-"Bberia comba
ter o5 ahuiOS que oneram pesadamente 05 remE:dios, ofe
recidul ao con1umidor brasileiro, peln exagero publici
tirio que OH cerca e pc:lu luxo delcabido de algumas c:m
halap:ns. fatorei ambos pradores de dc:IJ)C881 tranRfcri
dil5, dc:puis. ao indefe5U consumidor. 

Tudo i110 ~simples e r.tcil de fazer, a partir do mo
me~to cm que tu tomar a dccisilo de modificar as rc:gr11 
do JOf.O. De alterar, no Rtor mh enfoque. o curso do 
prOL"C.UU, para que o intcreuc: nacional prevaleça sobre 
C'R outi'OI. Que estA faltando. afinal, para iuo? 

O utual Governo jA encontrou criado, pelo menos nos 
ICWI elementos búicos e prais. o problema- que tentei 
110alisar - du ind6stria qulmico-farmac:iutica existente 
no Bruil. De nada pode 1cr acusado e de nada o KUAa· 
mm. Pelo conlrlirio. rude M:r alegado o ICU cridito A de
tcrminaçio- ji bem cumprida- da elahoraçi.o de um 
oponuno Proll'ama Nacional da lnchlllria Qulmica
Farmac:iutica. 

O que estA faltando unicamente. para que o intenuc 
pllhlicu seja atendido no auunto, uma vez qus o proble
ma j6. foi, a meu ver, bem equacionado e que o referido 
Prot:rama Nwçional atende t. eonveniencia do Pais, t sua 
pronlu rormali1açilo. O interesae nacional ai& a c:xigi-la. 

Que ela ICja reita, portanto, ICIII demora. E: O apelo 
que dirijo ao Presidente Joio Figueiredo, ao Ministro 
Jarhu Pu~arinho, certo de que serei ouvido. 

Sr. Prc:5identc, concluo, hoje. ata abordqc:m. Volta
rei IO(!o que recomece o próximo perlodo lq.ialativo cm 
IQR4, comcicntc de, assim, atar proc::urando acrvir à 
Nac;ilu, ao povo brasileiro e ofcrc:cc:ndo colaboraçlo aoa 
5dons rapon116veis. IMuito bem!) 
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DOCUMEl'iTOS A QUE SI! REFERE O SR. 
GABR/!"1. HERMES EM SEr: DISCURSO: 

QUADRO I 
Lobonlllrlao Naclualo QM T.._.., o CHirole TniBii!rldo a G- t:mo,.ol.,. 1936/IZ 

Alia 

1936 
1949 
1957 
19S7 
19S8 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
196S 
1967 

1968 

1969 

1970 
1971 

19T.! 

. 1973 

1974 

197S 
1976 
1977 

19110 
1982 

Elop,...Noc ..... a 

SilvaAI'IIújo 
l>ntoura 
Luboner6pica 
Pravu 
Moura-Brasil 
Sânitas 
Endochfmica 
Novoteripica 
Mytornil 
Torres 
Enctur 
Sin~tico 

CyrilloMothe 
Lafi 
Laboral 
Prociemr. 
Haemo Derivados 
Hormoqufmico e Derivados 
Yatropan 
Uu.rarma 
Kerato-LoU 
Quimiof'arma 
Mauricio Villela 
Instituto Pinheiros 
Enila-Lutkia 
Labonohel 
Cilsa 
Delfos 
QuimioterApico 
Sei! 
P.o~nqufmica 

Pelosi 
Pmcampo 
Vermaco 
BaldaMari-Aiciate 
Hiplex 
Riedel 
Lahorati 
Biosintético 
Buller 

~epraoc...,.un 

Rous,;el 
Wyeth 
Bristol Myer1 
Recorda ti 
Morrei 
Leodo Brasil 
Mead John10n 
Bral!cn 
lmmuno 
Silva Aralljo- Rouuel 
Midy 
Searle 
A.H.Robi111 
U.S. Vitamin Revlon 
syntex 
Byk 
Hoechot 
rorer 
Reco r arma 
ICN 
Allerpn 
Boenrins:er 
lleeeham 
Syntox 
Smith·K lein 
Ferrer 
Alc:on 
Alc:on 
Mundiranna 
C.B.C.Internacional 
Emusu 
L;riach 
Scheri111 
Ea10n 
Mediprop 
Fresenius 
Zabinka 
Searle 
NeatléfAiconfSynlhcl•bo 
lM·Riker 

FONTES: ABIFARMA e ver 10ferencia (') 
(lndllslriu Framac:êutica no Brasil/Medicamento• e~~enciai5) 

QUADRO N•02 
lndiÍIItrla Fanna<iutla - Conpoolçio do M.,.ada par 
Ollpm .. Capital 
1977/11 

Empr-
Ana 

Nad-la Eatruplno Total 

1977 21,3S 78.6S 1110,110 
1978 22,46 .. 77,54 1110.110 
1979 22,18 77,82 1110,110 
1980 21.97 78,03 1110.110 
1981 21,12 78,88 1110,110 

I'ONTti: ABIFARMA 

........ Copllol 
do t:m,.... Conpndaoa 

França 
EUA 
F.t;A 
lúili• 
EUA 
Dinumarco~ 
EUA 
lt61ia 
Áustria 
FraliC'a 
França 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
Alemanha 
Alemanha 
EUA 
há lia 
USA 
EUA 
Alemanha 
Inglaterra 
EUA 
EUA 
Espanha 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 
Ellpanha 
F.uropa 
EUA. 
F.UA 
Europo1 
Alemanhu 
Itália 
l::t;A 
Sulçu 
~UA 

Und_llllria Farmacàuica no Brasil/Medicamentos a~enciais) 

Dezembro de 1983 
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QUADROD.l 

Orlpm do Clfl .. o Aoo ............ !III Moiam La ..... lllr ... 1'1n1ori- Bnoll 

1911 

Aoo* Orlpm •••dpocio 
laola- ~ do ........... ~ 
loçio Copltol ('lo) 

1890 Ba)'Or Alemanha Ocidcntol 1,99 A Ba)'C'rcomprouo Mile!ii(EUA)em 1982. 
1919 Rhodia França 2,17 
1920 SydneyRoss EUA 2,88 
192) Men:kS.A Alemanha 1,,0 

1926 Sc:hcrins EUA 2,96 Outras rontelbibliográncas indicam 1944como 
ano de instala.;iio da SherinJ. 

Em 1974 comprou o laboratório Procampn 
(nacionoll: cm 19ll0o Dr. Sc:hnoliEUAieem 
19M I o Norwi<h Euton (EUA 1. 

1928 Andrõmaco Elpanha 1,83 Comprado pela Searle (EU Alem 1982. 
1931 Rocha Sulça 4,39 
1936 John1on & Johnson EUA 2.S4 

1936 Sar11 França 1,56 O Sana cun5tiluiu-R em 1936 aU'avéscompra 
do lahOiiltório Silva Araujo pelo Rous~el: 
an 1964 o Sarsa comprou o labor;nório Torl'§. 

1936 01111.0 lqlalerra 0,89 
1937 Biosalõncia (Ciba-Gei&YJulça 3.22 Em 1979 a Divi5iio Farmadutica da Ciba·OeiiY 

paua a constituiT a em'J)relll Biopli':nciL 

1937 BriM o! EUA 1.99 Em 1957 o Bristol comprou a labarteriipil:a 
(nacionall. 

1937 Abbott EUA 2.48 O labon~tório Recordatti (ltA.Iia) comprou o Prava. 
(nacional) em 1957. Em 1980o Abbottcomprouo 
Pravaz- Rcc:ordatti. 

1938 lorenzini lt61ia 1,17 
1938 Dqusa. Alemanha l.G9 Entre 1980- 1981 adquiriu o labofarma 

(e5tranpiro). 
1940 Orpnoa Europeu 0,95 
1940 Climax Nacional 0.70 
1941 McrckSharpol: Dohme EUA 2.85 
1941 Sandoz Sulça 1,77 
1944 Medicamenta Fontoura Nacional 0,76 

1946 Lali-Usafanna EUA 1.82 Tanto o laborat6rio Lafi como o Usafarma foram 
Fundado o em I !146. O primeiro Foi comprado cm 
1967 pela RCYion (EUA)eooqundo,ern 1971, Foi 
comprado pela ICN (EUA). Em 1980 o lafi 
comprou o Gsafarm11. 

1946 labora til EUA 0,82 O laboratil (nacional) Foi comprado em 1980 pelo 
Searlo(EUA). 

1946 Sanon Phanna França 0.65 Comprou o laboratório Mioy (Nacional) em 1980. 
1943 Sintofarma Nacional 1,16 
1949 Fontoura-Wycth EUA 2,45 Fundaçlo atravk asiOCiaçio com o grupo 

Fontoura. 

1950 DeAnaeU ltilia 2,114 ProviiVCimente aaociou-1e ao Boehrinacr 1: Cia 
entro 1981-1982. 

1950 CorloErba IliBa 1.22 
1951 Hoochlt Alomanha 3,18 Em 1969 comprou o laborat6rio Haomo Derivadoa. 
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Orlpm.IIDCopltole A•* ._locio ... ,., M.._Lollo~atllra FI......,_ Brull 

1911 

....... 0111• P•lll:lfaclo 
I- E-o ... .. ...... Olooenacilo 
locio Coplllll ( .. ) 

1952 Lepetk/ Aotra EUA 2,67 O Aotn (SuóoiK), fundado em 1937, foi comprado 
pelo Lepetit (lrupo Dow Chemi:al) em 19110: 
ainda em 1980 o Lepetit compruu o laboratório 
Rich•rdoon Mo:rrel- Moura Bruil (EUA). 

1952 Pr"IZOr EUA 1,69 
1953 Squibb EUA 2.DS 
1953 Fannasa Nacional 0,81 
19S4 Upjohnj EUA 1.61 
19S4 Berlimed Alemanha 1.50 

1954 Byk·Procien• Alemanha 0,95 Em 1969 o Byk comprou o laboratório Procienx 
(nacional). 

1955 Parke Davis EUA 1,12 Em 1955 o Parke Davis se instalou no Brasil c o 
Warno:r(EUAlem 1961.A assaciaciloParke 
DavisfWamer ocorreu provavelmente entre 
1979-1980. Em 1982 o laboratórioAch~ 
(nacional)eomprouo Parke Davi1fWarner. 

1955 Wellcome lnalaterra 0.97 Em 1980 o Wellcome arrendou marcas do ICI-
Farma (lnslatern). 

19S6 Boehrinso:r .t Cia Alemanha 1.87 Em 1972 comrrou o Quimiof:arma (nacional). 

1957 Syntex EUA 0,99 Em 1968 comprou o Laboral (nacional); em 1972 o 
Instituto Pinheiros(nac:ional): em 1981 o 
A.H. Robin•(EUA). 

1957 Knoll Alemanha 0.71 

1957 Searle EUA 0,71 Comprou osinWico(nacional)em 1967; 
Laboratil (nacional) em 1980: e o Andrõmaco 
(&ponha) em 1982. 

1958 Merrel-M'oura Brasil EUA 2,46 Fundado atrav61compra do ttf.oura Brasil (nacional) 
em 19SI.Compradoem 1980pdolrupoDow 
Chemic:al (Lepetit). 

1958 Smith-Kieine EUA 1,10 Comprou o Enila LutáiaCnacional)em J973eo 
Allerpn- Look (EUA)em 1979. 

1958 Zambon E1terno 0,64 
19611 Ayerst EUA 1,02 
1960 Lederle EUA 0,80 

1961 Ach6 Nacional 2,15 O Achi comprou o Novoterápic• (lullia) em 1978. 
(0 NovolerApica (nacional), por sua vez. foi 
"'ndidoao Bracco (ltilia)em 1961). 
O Parke Davis/Warner foi compnado pelo Ac:bi em 
1982. 

1961 Mead Johnson EUA 1,01 Provavelmente ao ano de sua fundação no 
Bruil o Mead John10n comprou o Endochimica em 
1960. 

1962 E IIi EUA 2,10 
1963 Beecham Alemanha 0,64 Em 1972 o Beecham comprou o Mauricio Villela 

(nacional). 

Total 82,611 
(lnd'llstria Farmacàllica no Brasil/Medicamentos ascnciail) 
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QIJAI>RO U4 
C'011111mo .. Per C.plta" lle Medlca~at~~hll 

110 Brull e tm 011tro1 Paf111 

linidadc: USS/habitante 

... ,. 
Alemanha Ocidental 
França 
Sui.;"u 
Bélgica 
Jorilo 
Aft!entinu 
SuL·da 
F.stadus. Unidos 
hália 
l!sronhu 
lnglalerru 
tlalanda 
Citnadii. 
Austrália 
,\fricu do Sul 
Coliiu do Sul 
lril 
México 
8ra1il 
lndia 

Foor.: ABIFARMA 

V•lor 

106,77 
92,JH 
91,JH 
86,51 
R2,J2 
76.30 
65.:!0 
61.00 
54.82 
47.68 
48,25 
41,HO 
]7,51 
36,45 
20,61 
16,75 
16,43 
14.11 
12.35 
1.35 

(llllllillrla Fol'lllodutlca ~. Brloii/Medlco•e•lal EMD
elols) 

("(JMI'.~R/o"Cf.".\1 .lf.4/S OS SRS. SEN.4DORF.S: 

lris C~lia - Joio Castela - .-\lheno Silva - Joio 
l.oh.> - Carlo!ii Alberla - Aderbul Jurema - Marca 
~uci~l - Guilherme Palmeira -Joio Uicio- Louri
vul Burtislu - Ju11ê l&nácio Ferreira - Murilo BraduN 
- Alfredo t"amroll - llerval de P..aiva - Affonau Ca
mar,.c' - Joi"J!c: BomhauM:n. 

O SR. PRF.51DE:'IITE (Milton Cabral) - A Presidên
cia L"Onvocu Ac:!iSÜo extraordinária a realizar-se h\lje ls 18 
hmus e 30 minutos, destinada il apl"e\:iação da n:daçio li· 
nal d,, l'n,jclll de Rcsulu~io n' 11ft, de 1983. 

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- f.otA Hnda a 
H11ra do F.xpedienlc. 

ORDEM DO DIA 

De a~o.'\udo com do.:isao anlcrior do PlenArio, a Presi
dência in.:luiu cm Ordem do Dia, para que os Srs. Sena
d.,res deliberem sobre o prosseguimento ou nilo da tra· 
mituçãn. projttos de lei do Senado que se en~o.'Ontram 
wbn:stadu!l, há di .. ·crsos a.n05, aguardando proposiç&s 
ununciadas pelo Puder Exc.:utivo c que, a~ a presente 
data. niiu furam cntaminhad11s ao t•ongraso Nac:ional. 

Assim SC"ndo, se o Plenário deliberar pelo prossegui
mcnlo da tramila..;:ãu dc:s.~;as malf:rias, as Comissõe5 em i
I irão parecem; definitivos 5C1brc as me11mas c elas ICI'ilo, 
opurlunamenle, incluidas cm Ordem do Dia para enmc 
do mérito. 

O SR. PRESIDESTE (Milton Cabral) -I- 1: 

PROJHO Df. Llil 00 SliNAOO N• 2H. DE 1970 
(De autoria do Senador Ruy Carneiro) 

("rio a Ser•lço :'liool-1 Obrlp- e di aalru 
prooldnelos. 

Andamento: 
6-lC-70- Lida em Plcm\rio e desrachad ..... U c ....... 

mi'iSiles de Constiluiçio c Justiça e de Scguram;;a 
Nacional. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO!IIAL(Seçiio lll 

25-4-7J- Lido11 em Plenário os Pareceres nOs 34-
CCJ e JS-CS~. suHcilanto o sobrestamcnto da ma
té-ria a fim de a1uardar pmj~o."lo do Executivo disci
plinando o as11unt1). 

1J·'·7Q - .~provad05 em Plentirio 01 parcc:erca ei
tado!tl, a malêria tc\"C seu estudo sobrestado. 

O,; Sr!il. Senadore'S que aprovam o pro11scguimento da 
lfi.lmllolçàu do projC'to queiram permanecer sentados. 
tP:IU!Ioa.) 

Apro'lado. 
A matéria L"iJntinuurá. em sua tramita~ilo normal. 

O Sr. Beaedlco Ferreira- Sr. Presidente, peço a pala
vra pelu ordem. 

O SR. PRESIDE:'IITE (Milton Cobrai)- V. Ex• tem 
a pala\·ra, pela ordem. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Pela or· 
d.:m. Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:!lidente, seria 
pura dirigir a V. Ex• um apelo, visto que, ses:undo fui in
fomlad•'· o projeto Mauro Benevides teria sido armva
do na ("limara do,; Depulullos ~o."iJm emendas,1ujeito poi1 
à no..-a apl"e\:iaçà,, no Senado. Queria endereçar ii Mesa 
um ii pelo. que ~~ei seria 1iubscri111 por todo o Senado, no 
M:nlillo de que fosSe' incluído nll Ordem do Dia da prólli
ma sc!t!Sà1,, e atou informado que tcriamos k.'!llsio ex
traordinliria. para a apre..:iaçio dc!lo5a ma~ria. porque 
sahc V. 1-.x• que o Brasil espera que o Congresso :r-.;acio
nal res,ulamenle c:li!iC cupftulo da Constiluiçlo hã 16 
unos. 

Era esle u ·apela. Sr. Presidente, que eu anstaria de 
con!lignar junla u V. Ex• 

O SR. PRESIDE:'IITE (Milton Cabral)- Em rcspos· 
ta à propo,;içi\o de V. f.''• a Me~~a aclarec:e o 101uinte: o 
projeln em questil11 chL"81lU ontem, diu primeiro, ao Sc
nad" t='~o.-.Jcral e jâ fni distrihufdo ls comisscles compcten
IL'It Paru que a malí:ria venha a ser examinada pelo Ple
nária i: nL-.:oessãrio que as Lideranças enderecem requeri
m.:nll, de urgé:nciu nesooc sentido. 

l!slc o CS~:Iarec:imcnto que 11 Ma.a tem a prestar. 

O SR. PRESIDE:IITE (Milton Cobrai)- Icem Z: 

PROJETO Df. I. !ii DO SENADO N• 46. DE 1975 
((.>e autoria d(J Senador Adalberto Sena) 

ProiH a- doo puoelat ,.0.11.,. de Dlotrlto r .. 
...... ü Olllnl , ... lüno:lu. 
Andamento: 

9-4-1S - Lido em Plenirio e despa..:hado 1\s Co
missôes de Constituiçio e Justiça.. do Distrito Fede
ral c de ~conomia~ 

164-1S- Apro .. ·ado na Comiul.o de Consti
IUIÇilo e Justiça. Parecer pela c:unstitucionalidade e 
juridicidade; 

5-6-1S - Aprovado na Comissilo do Distrito Fc
derul. l1arua:r pelo 10brestamento do projeto, a fim 
de ag.uardar o Códiso dd Posturas do Distrito Fede
ral: 

6-6-75- Lidos em Plenário os Pare«res nts ll4-
C("J e I JS-D~. 

19-6-75- Aprovado em Plenério o Parecer n• 
ll!'. de 197~()1", a matiria riCOu sobresta.da. 

Os Srs. Senadores que aprovam o prossesuimento da 
lr•mila~:ilo da maLCria queiram pc-rmanCL"Cr com11 se 
acham. (Polu!W.) 

Apro\oad11. 
O pn1jcto prosseguirá o seu curso. 
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O SR. PRESIDElUE (Milton Cabral) - lr.m J: 

PROJETO D~. LEI IX> SENADO N• 26, DE 1979 
tl>e autoria do Senador Orestes Qué:rc:ia) 

A..- puqnfos oa orl. 517 tio C....tl
~oçio du l.els da Tnbolho. 
.o\nda•nento: 

21-J-71) - Lido em Plen;\rio e despachado l11 Cu
miSIII~s de Constituição e Justiça e de Legislação 
Sncial. 

23-S-79- Apr('l\·ado na C\Jmisslo de Consti· 
tui.;io e Justiçu. P.o~rec:er pela constitucionalidade e 
juridicidude. 

23-1-79- Aprovado na Comiuilo de Legislaçlu 
Social, com Yolo vencido dos Senadores Humbeno 
l.u~o.-ena e Franco Montoro. Parecer pelo sobreata
menhJ da matiria, a fim de as;uardar o projeto de re
forma da Consolidação dus Leis do Trabalho. 

I 0-9-79 - Aprovado em Plenário o Requerimen
to n• 314. de IQ79. concedendo o subrestamento ao
licilado. 

Os Srs. Senadore111 que uprovam o prosseguimento de 
sua lrumita~lo queiram conservar-1e como ntlo. (Pau
so.) 

Aprovado. 
A matiriu sq:uirli o seu andamento normal. 

O SR. PRESIDENTE (Milton l"abral) - lloat 4: 

PROJiiTO Dli LEI 00 SEI' I\ DO N• 74, DE 1979 
(~ au111ria do Senador Nelson Carneiro) 

lolrodoz olr.ncaea 11 Caooalldot:la doo Lois da 
Trabalbo, para o ftm U ultltll1lr a f'orala IHIIII de 
pap•ato de 11lárl• pela forma ••lnze•al. 
Andamento: 

I1J..4-7Q - l.id!J em Plcntirio e despa.:hado às Co
miW:s de Constituiçil.a e Justiça. de Legislação So
.:ial e de Finam,il!l. 

16-S-N - Aprovado na Cumissio de Consti· 
lui~o e Justi.;a. Parecer pela L-onstitucionalidade e 
juridicidade. 

7-6-79- Apro .. ·ado na Comissão de Lqislaçio 
Social. Pai'Cio."Cr pelo sobrctamento da mattria. a fim 
de asuurdar o projeto de reforma da Consolidaçlo 
das Leis do Trabalho. 

22-6-79- Aprovado em Plenário o Requerimen
to n• 21 J. de 1979, concedendo o sobrcstamento so
liL'itadll. 

Os. Sr!l. Scnudorcs que aprovam IJ pro~Ksuimento da 
tramitaçiin do projeto queiram permanecer sentados. 
(Jl-oiUSa.) 

Apro"·ado. 
.o\ n1atiria continuará em sua trumitaçio normal. 

O SR. PRESIDENTE (Miltun Cabral)- Mattria em 
tramita..;:.!lo normal. 

VotaçAo. em turno Cmico, do Requerimento n• 
8S2. de )983. de autoria do Senador Manins Filho, 
51Jiicitando tenham tramitaçio fo."Onjunta os Projetas 
do l.ei da Càmara n'S 236, de 1983 (n• 6.1164/82, na 
Caou de oriJem), e 19R, de 1981 (n' 803/Hl. na Casa 
de origem). que dispõem sobre a rcalizaçlo de con
cunos r6blicos e determinam outras provi~nclas. 

~m ,·utaçào o requerimento. 
O'i Srs. Senadores que o arrovam permaneçam senta

d,,s. (P'oiUSa.) 

Aprovado. 
O Sr. lta•ar Frum- Sr. Presidente. peço verili

cuçãu da votaça,,. 
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O SR. PRESIDEI'oTE (!Wihun Cabral)- Vai ... pro
"~d~!r à verilkuçà,, requcridu. (P'oiU!Io:l.) 

A Pn:sidCndJ. "·erificu a ineAi5tência de qu0111m em 
plcmiriu pura delibera10ilo. 
~us lerm''" reg:imcnluis. iro"1 suspender a scssilo por ai

J!.LIII,. minuhl!o. rmru ~o.-.>n\·o~ar au pleniirjo os Sn. Scnada
n:" que !I.C cn~o."\Jnlram em seus guhinete5. 

blú 10uspcn!iia a ~5/iàl.'l. 

l~"u-rp.'luu Üf /1llfll'tl.' r ]J minutfJ.f, a .~.'uiiu; na
Nr~u d.t /7 h1,U!t r J5 millul,).f. 1 

O SR. PRESIDESTE (M iltun Cabral)- EstA reaber· 
1il iliU • .'liloSi.liJ. 

Pc:r,iMind•> a ralla de nllmero em plenário, a PrcsidC:n
çm "e diflp..:nsa dt P""-"-der à varificaçlo solicitada. 

l\ vnu.•~:it• du n.-qucrimentu fica adiada. 
t=m ru7;in d,,....,, não scriio 5ubmetid,>s a votos as ma

lí-riaoo "'f.'n"tante5 dO!ro iten• de 6 a I O, Requrrimenlo n• 
1Cft7/K.' e Proje1u!i: de- Lei du Senado n'l IJQ/RO. 2ROJHO. 
11/H.l t: 127/H:!. t.~ue elllliio cm fust de vulac;ilo, ficando 
~ua urrec:iac;oit' adi11da rara ou1ra oponunidade. 

O SR. PRESIDEII;TE (~lihon CKbra() - Pas5Kre
mn'i, então, a11 ilem 11. 

l)i!K:US!Io:io, em St:gundo lurno, do Projeto de Lei 
do Senud11 n• 1!\•J, dr 19H3, de autoria do Senador 
PU'i!loOS Põrlu, que inslitui o I' de ou&ubro como o 
'"l>iu Sac:ional do Vereador", tendo 

P,\Rf.t:loR.•obn•I.064,dc 19Hl,daCom;.,ilo 
- •e Redaçio. ofefe\.'Cndo a redaçilo do vencido. 

l~m di!lo~Ussiltl u projeto, em lurno único. (Pausa.) 
Noi11 ha\"endo uradon."'ll, det:laro encerrada a discusslo. 

. EnL'\:rruda nta, o projeto é: c:onsiderado como definitia 
Vilmente upmvado. 0111 termos do an. 315 do Reaimento 
hlh:rnu. 

.'\. mali:ria Vili ii CUmaru dos Deputados. 

i! o 1epuinte o pmjeto aprovado 

. Redoçio 4o ,...Ido poro o -•dolllmo ......... 
••• do Projetv .......... - •• 159, ... 1983, ... 
lnMilul o I• de Hhlbro camo o n01a Nulogl do Ve
reador". 

0 ('l'ni:!R."!!i!W.1 ~UCillft:ll decreta: 
Art. I' (: o 19 de oulubro instituldo como o ••Dia 

---.. ~i,,n;.al d,, \'en:ador". 
P:tríapr:•r,, úni~o"U. ~e!L'ie diu. as Cãn1aras e Prefeituras 

Muni~.·ir:ais P•'der51."1 promove-r inil!iativas que comemo
rem u eiCmí:ride. 

Art. :!'!' Esta l.ei en1ra em vi,:tu na data de 1ua publia 
L."OU,:oi''· 

Arl. .1" Rco\"''li':UUa'ir as disrt,Si\r-.lc:s em contr-J.rio .. 

O SR. PR.:SIDEII;TE (!Wilt"n Cabral)- Esgotado • 
nm1.::ri:1 dn Ordem do Dia.. 

11."• ,,r;ult•n:!lo in'il.:'riloJi. 
("IIII.:'L'th1 a. rnlavra iiO nt\bre Ser\ador Benedito Ferreia 

r;.a, p.1r L"t'!lo~ooi\,, d11 "''hn: Senadnr Albeno Silva. 

Cl SR. BESEDI1U FERREiRA (PDS - 00. Pro
nun~i:l " seguinlc dit~cuno.)- Sr. Presidente, Sn. Sena· 
Lh,re .. : 

Jcnh,, emrmi,,s, Sr. Pn=;,idente, ulauns ciados. núme-
nl!o e olll•tlill!:t~""' 'lu.: aorcr''· analisados por V. Ex• e pelos 
Sr,. ScnaLitln:!lo, f'l1s.'iilmO!ijUDliW, pl)r'IUe sei, f propósito 
de: h•du"' "" memhn.1s deslu Casa, encontrarmos um ca· 
minh,•. uma J~Uida r:ua t:!lote emaranhado cipoal econõ-
mi~·· e M,..i:d reh' Llual nos enveredamos, e parece-me 
.::1d.1 \Ct mai~~o C:11mpli~ado. 

l·m rn•m•nc:ia.meniAt~~o unleriores, Sr. Presidente, tenho 
\ c:rl'l\!"r:ILI11 11 III boM\ di.')Ofl:llrUdO t:On!iUIDi5mO, a 0011511 imo
\lem._;;i&1 n''" pi1HIIIs, n01 oinsi:~ de poMuirmos e desfrutar
III•"" de ltldt.\!11 ,,,. benH qut: a cii':m:ia vui produzindo eco
J,,can•l•• !1 Llisrtbiç;itl d" mercado, mesmo que tul com .. 
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rnn:lmcnlo c:umpromrta o futuro das aerac;ões vindou
ra~oo e rouhe u nn1sa tran1.1uilidade que. a cada instante, 
va1 dbaparecendo. 

.-\ inscg.uranc;a entre nós jú .,.ai se acentuando de ma· 
neira tul t.~ue, atC mesmo a aulidaricdade c o companhei
ri'imo na C!itrada. entre motori5tillli que para ... am para soa 
currer um colega, já está dilicil e. 5e for A noite, i: absolua 
tumcntc: imposs(.,.cl asa atitude tio simpAtic:a e, até: poua 
1."\> tempo. tiio natural. 

Nt111 grandt:os L."Cntro!i, a populac;i:lo está se armando, 
cnmprundo armus e contratando vigias. trancas nas por· 
tas e 1rad1.'1i nas janelas, cada YCI: mais procurando habi
tar apartumcnlos, dcsconnando de tudo e de todos, e o 
t.~ue i: pior, .:ada ve.~: acreditando menus na Lei e na Jus
tic;u. 

Tuntu'i ,;;lo us infrigenc:ia,; às normas legais, tantos são 
''s delitos e crime5 que, como por um pas~e dr mligica. 
Ioda. a cslrutura de manutcnc;ào da ordem ficou 1upero1.· 
dn. impulente. ubwleta. ao ponto deji se propor eume
ter muis crime:~~o p:~ra Cllihir 05 atuais, que seria a instia 
lui(il'' legal da pena de mane entre nó1. Seria oomo que 
a Stlciedude. coleti.,.·u•nente, para ressai'C'ir-~e de lesôes 
L'\."lmetidas contra um dos seus membros. resolvesse co
meter mais crimes· raru justificar ou para resSIII'C'irase. 

trlia realidade-, Sr. Pre:~~oidcnte, vamos Ci1minhando para 
diriculdade!!o que c:sti:ln a exigir cada Yel mais um posicioa 
n;.~mento e. maiJI do que isso, um redirccionamenlo, que 
eu diria uma profunda reeducac;io L"Oieliva, para as1im, 
Sr. Pn..'1iidcontt, na,, 1cormos que no1socorrer tm medidas 
que !llllhcmtt~ niltl resol..,er o problema de .:riminalidade 
em lug;1r algum. L'Omu to caliO da pena de mone, e que 
nos auhmeteria. a exemplo do que OL.'Orre L'Om os povos 
que u ad,,taram, àquela preocupado da injustic;a irrc
...-er,;i .. ·cl de !loC p::nali.~:ar um semelhante com a pena capi· 
tal e. p1."111leriormente, dei5Cabrirase que a sociedade aSiiils· 
sinou um inot.:cnte. 

Ma:.. de ludo issu, Sr. Presidente, nesta reeducac;Ao, eu 
te-nho alhinaludo com muita insistCncia que nós, que 
L'Ompumos o Governo, com menC\r respon58hilidade lal· 
vc.~: por sermi.Ji u Lqr.i!iolativo, por tenno!l menores aces· 
sua às de.:isõcs, nós que temos as func;ôelli mais normatia 
\I' as, apesar de at6 aqui despro\l'idas at6 do poder de fiscaa 
limç:lu, cabe a todos nós, em todos os escali\es do Q()o 
verno - Legislulivo, EJleçulivo e JudiciAria -, um posia 
cit1namcnto pura C5!lil ursente reeducac;ilo, essa modifia 
cu.;à•' de hãbiloli c CO!Iilumcli que vai cada VCl mais, c ac:c
ler:•damente. noslc.,.·ando paro a inlliCgurançu e pura a ina 
1ranquilidude lotai. 

Muita .. \l'e.t:e~t, Sr. Presidente. nase ci.:lo do materialis-
mn ell:~ltado, envolvidos por essa onda, onde o ter sobre
põe ,, ser. temn-nm descuidado. tem()onOI esquecido de 
qut:. em realidade. além do \-erbo, al6m da educac;ilo, por 
ccrtl."l, r:m1 os educ:undos. de maior ...-alia, 1em dúvida ala 
,:um;l, Sr. Pre!~~idente, seriam 01 e•emplos edificantes. E 
os excmrlos edilieantL'1i, lamentavelmente, vila ficando 
cuda ... ·ez mail raros. 

O comodi!oomO, a pouca l'fliistCncia do Governo. e a( 
nesllle asp::L.10 nós somos. os maiores I'C5pon!láveisA.!I cha· 
madas pres~tile5 pupulures. muito tC.orn contribuido - e 
cu diria alé contrihuldo decisivamente- para o agravaa 
mcnlu das 1ensiJH, o q:ravamenlo da in~&tisfac;lo, em 
parte por muitaH necessidades realmente insatisfeitas, 
mull. mais dus vezes, nC\:cssidades criada!l, fomentadas e. 
até de L'Crta forma, acalentadas por aquele~ que nio que
rem solu\r"ÕC'!I paro os nossos problemu, mas os querem 
ap.ra ... ad,lR. Aqueles que- eu tenho adjetivado aqui. como 
os ~humadtMi di~ttributivistas ideolóil:icos que n.igcm e 
pn,.,.,.ionam. numa orquestraçio constante. para que .e 
di'ilrihua, pura que se permita ao no110 trabalhador. dea-
qualir~eado profiqionalmente. que R lhe conceda cona 
di~llcs de pugur tudo aquilo que deseja adquirir e mais 
aquelas neL'CS!iidades criadas pelo realejo daqueles que 
quen.,n romentar o delc:ontentamento, u neceuidades 
criada• pelos meioa de comunicaçlo de ma1sa, e o fer
mento da di5C6rdiu, da revolta. vai medrando e cami-
nhando, comu jll. atumos aceleradumcnte. para 01 •a 
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t.~ues, 011 •u'lues lamentavelme-nte nilo 5Õ compreendidos. 
mu, att me"'mo defendidos e e!ltimulados por aquele-s 
que de..,eriam mai'i censurai-lo5, mais combali-los. por
que um du:t ~udos capitais. 

~n enl;mtu. o que temo'i visto. Sr. Prc11idtnte, s'!io 
muilus \o"ClO. rrinc:ipe'i rurpurados m•l,:rcja, altos dignia 
tl1riu., da Jgrejn juo;lincando ~·como dissr. acalenlando e 
defendendo c. con5c.."qUcntementt. e-stimulando o 111que, 
a preteltu de que hu"·er•u. no Hr:Lo;il, uma distrihuic;if.l de 
renda inlquu. ratrOL·inada pcln Go.,.·erno. com o que 
ulingem 11 ~undn ohjcoli\"lJ, u de indi,;pur o cidadão ~o-om 
ii ''rdem. com o rctrime. e ajustifi.:ar o saque, ostensivaa 
mt:nlc. alirm:1m que o rnvo tem direito a saquar porque 
CRtoi C:Om (,\DI&:. 

Oru. Sr. Preside-nte. l: \l'erdade que h.i descquiUhrio, 
&:Xi"'lem do.n(\"Ci5 erL.'liYilmcnte odii.'Ot05, rorque lliUbe V. 
I!'' M:r u Jk'hi"C"o~:a dificilmente defen5:"•.,.cl, a não ser. evi-
denlc:mentr. quo1ndo adotada tilnJOficamente. religiosa
m.:nlc:, 1.1uando uquel1.""' que:: querem dcsvestir-se dus c::oi
•as materiais ahra~am a J111bre-.~:a: i: uma posição respciti'la 
\"el. M:L'i a rt,brela. onde haja drsperdic:in, onde haja us
lenta..:ãu. realmenle ela e indefen5á ... ·el. 

Mn11. Sr. PrL.""'idenlt:, c:om lentes de aumento. com ou· 
Iro prorl1sito t.~Ut: nàu o de fazer com que ele seja cada 
""Ct m:1is o dL"SCnntcnt:lmcnto. dislorcem 05 nllmeros, 
mutilunl aR Cllitatísticas e num. total desaprQ,"U ii verdade, 
.,.·erhC'ram e a1ndcn:~m. cumn se realmente lal situad.o 
\"iesse OI.'Orrt:ndu no Brusil. .• 

llltimotmente. ante a crise que se ahateu niiu !11\ !iOhre o 
Bru!ooil. a1mo suhe V. F.x•, mw; quue c:amo que com a 
exau,tiio d11 nt>s"a c:•racidade, inicialmente de um desena 
v"ulvimenll' ULitG-tiU!Iottntado. "\runsrcmos os limites da 
fõl"'c de- industriuli7ac;ll•' para 5uhstituic;Do de imror· 
ta~ileH, C:Ontinuumn!o. e ""erdade- a( O nOSiioO sr ande pe-
C:õldn- c..,;limulandu o hodo rural, tru.~:endo para DOSSil5 
cidade"! J"C!t.OiiOil" que lã produ1iam, att- nte5mo em srande 
parte em rep.imt de 5ub!ii!i.tencia, ma1 produziam algo • 
L,m nocur1ns pn.,prills e. quando mui la. e•ip:indo investi· 
menllt~ em L.TU7eims. Mas nós, Sr. PreHidcnte, desc::uidaa 
damente embarcados nessa cantlU de seneruliidade ina 
etlnseqDente e irrespunsâvel. na expectativa de "um descna 
vul.,.·imcnto que não sofreria solu~D.o de continuidade, 
mesmo HUhendn que. já então com a cri!le do petróleo. 
deveriumos nó'i. requcnos c quase insignificantes produa 
111res de rcotróleo ante o no5so consumo, moderarmos a 
demunda. disc:irlinurmus o consumc1. Mas não. Sr. Praia 
denle. Nt't!!o, Guverno e ro,·o. e o Gm-crno nilo poderia 
cfrtiv:1mcnle compnrtar-se diferenle porque de nilo \&'tio 
rolf:l I•Wernolr " Brollil dt outn.l rlaneta, de- outro contia 
nenle uu dt: outro pui,. braoJ.ilt:iro t11mbém.logo contradia 
lt\ritl. -como L-ontraditóril) temo" sido Lodos nós. 

Mo1s. aniL..,; de uriL."Otarmos os dólares emprHIIIdos. 
pnrque euUlrlotu a n.,ssa pc.'upunça interna. n,, alii de 
mantcrmll!i ,, desenvol.,.·im~.-nto que experimentamos 
reulmentc por uma ~rie rnzo:\vc:l de 11no&, e antes dt moa 
dcr:umos C15 nossos pastA~~. as nossas despesa!t. como se 
r,\'i.wmt15 um ru.,..,, de um ratamar muito alto de renda 
IIII' Clplta. fomos fomentando c ati: mesmo orientando 
iiS r11uC'o1s poup01nçus internils. e a~ mesmo as tomudas 
n"o c'teri,,r 11 juros caros. p:~ra custear o consumismo. 
p01r11 romcnlar o utillt:1rismo. rar:1 criar empregos na 
Anm urbana que. &a.he V. Ex•. segundo esludus apmfuna 
dad!J'i da Orgomi.~:a"iiu dali Nuc;ôes Unid:~s, exigia-se. t 
crC"iu que- :1ind:1 He ni,:c. em que pe~e a valnri1.açilo do 
díllar. n in"-e"iiimento nu urdem de IS mil dólan:s para a 
eriaçao efeliva ou a criação de um emrrego efctivo na 
llrea urlxlnil. 

E qu11ndo c:om 1/12 dL"Me montunic: criar-sr--ia. como 
creio que uindu cria, o empreao na zona rural. M u nio, 
Sr. Pre"'idenle, nós preciú.vamoA urbanizar, nós precis6-
VIIm05 suir daquda condic;io humilhante de povo prove
dor de mat~rias-primas. de um povo qrl'cola. para ICI'

mos um povo urbano. A qualquer preço. a qualquer cus-
to. mesmo que iMo viase cuatar at~ a honn e a dianidaa 
de na1cionul. Como hoje propõe. inadvertidamente, at6 
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mc'lmo humL"rUI de bcn1. o culutr ~o:omo alternativa. pro
f'Õe ;1 mllflltl'lria unihn~rul. como se n Brasil, de repente, 
u exemplu de M:U ru,·u.ti~'tl~ perdido ojuflo. E mais do 
que it~tu. 1 i"'C:!'<ie perdid,, 11 cumpt1!1.1Ura c a dia:nid3de 
~um,, Saç;i,,, 

1\li'i bem. Sr. Pn:s1dentc. ,.,:omel~u"" munus erro11, pc
"ilmus muihl. é verdade, ma'i em termUA de distrihuiç;lu 
de n:ndoa, que 1cn1 emhas:ado a fal!acla, que tem emha5a· 
dtltl tumuhtl na área urbana.,, des!:untentamenhJ e HJtl· 

ra. até me!i.mt,, u delK•h .. "CCiCncia c.ivil. ceu fulcro e5t6 no 
enpndtJ us:ldtl n~n ~~~""' ad"·er111ãrio,; dn Governo, por 
uqutl~ que: ~o:umh;tlem n (ju ... -crno CL'm h::1ldo1dc, preocu
pudn!' "''"1 '' dC"oõtinn muior do Pais. qucn:ndo corrifir 
nu,...,ns dc~:lc."Cno!ro cnmn Chn.·crnn. e patriotil:umente no111 
l!omhutcmw nm'i. UMtdns I'Or aqu~IC!Ii que estão inlcrcs!l&l.· 
dl'"' na d'--rruh:•d:t do repime. ht~s. cada v~' m:tis. vão 
fl'mentundu u d'-"'i(.'t.lntcnt:rmcnto. 

,\ ind:t h:l ptlUCtl. cu ouvht do (!r ande entrresàrio e ilus
tre ~tmdt'r Cid ~otmpatio, naquela tribuna-~- E'' vlliw 
mude fnl;).cia, vítima do mintlL minta. minta, porque ul
p.ui'm !'cmprc aen:ditu -·que mui o; de !tO'' do!' nuuoo; as
s:tlarr:rdt.s. n.'\."Chcri:tm até um s:ll:írio mínimo. 

Or11. Sr. Presidente. nãn csth1essem tilo farlam'-"111~ 

publi~!udas. entre nós. a5 llitilllstic:as. nãn cslivesse o 
IBCiE publicandc.' e oferL'\."COdu de 1raça a'i a111t~tica11, 
teriu '-ilhimentu o homem pllhlico. o emrresi.rio, qual
quer um de nú!i. enlim. qualquer homem do povo que 
hu!iC.:t'iloC' u verd.:1dc. f.:11er llll'liertiva,; d('!l!ile tipo. 5enilo 
cnmu vrtimu da mentira hem industriada. 

.'\qui eo;t5. Sr. Prco;idente. nc.'Ste c:dhamaço. e eu niln 
vuu p:nolli.t~:ilr V. Ex• nem n'i. nohrC!Ii Sn1. Senadore~. 
fc.1lhe:1ndo-l". 

o Sr. Jaof •·naeJII- Sil" aroi•dol 

O SR. BF.!IIF.DITO ··ERREIRA- Sr. Presidente, eu 
trnhtl ilqui dadc1s que et"'rroburum cstas afinnaçües mal 
llhnh~\Udil:~~o \lUC: .. ·enhc.l otqui fa1endc.J. 

O Sr. Josr Frqelli- V. Et• mc cun~o:edc um apurte"! 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Poi• nlo. 

O Sr. Jotl Fnplli- Senador Benedito Ferreira, se hã 
alyiJ que tem K destacado dot pronunciamento& de V. 
f.x•. em rrimeiro lugur. t cs~ãa pactente e exaustiva pes
quisa que V .1:,, ~~ocmrrc fa1 a01~ de pronuneia.r 5CU!' dis· 
cur.;uo;. \'. E"' tem feito mais do que disc:ul"liO!Io. prunun
ciumento5, V. h.• tem dad11 aulas e orrentaçôe5 para 
quem queira 1e.,:ui-las, p11ra tod011 n1i!ii, mesmn para 
aqueles ~qucnu:~ emrres:i.rro!l rurai!ii como eu. mas quc 
de~J:IIn dur ii !IIUil l!olabluu~u amanhã, li&: pmi!IIÍvelatra· 
\"é'i dtl SC:II \"OtiJ ne'itil Ca!la. r.t.ra prc.ljeiiUI rcalmenle 
~o:l)nstruti\"O:~~o e paru as rnudanças que dC!IoejamUJ sejam 
rertor:~. 05 disc:ursu!o de \'. Ex• e&lnllltitucm um roteiro, a 
meu ,-er, hoje, indispensãvel para dar, a cadu um e a lo
du:~. a ilustração que de\"C ler pura !ie pnJnunl!iarem e de
cidin=rn com conhecimento d~ causa. Os pronunC"iamen· 
to!o de \". I· Jr.', actma de tudo. 111àn pronunciamentos wns
crentL'!o, porque si'' muito bem rundamcntatJio)• nali C!lo· 
lõttistica!o, nn C)tudc.l tJe tc.1dos u:~ a:~~pe~o.10!á da111 que5tôes 
que V. Ex• ab,,rc.la. 

O SR. BF.l'iEPITO FERREIR.4 - Nuhre Senador 
José l"ragelli, rec.."Uiho como rruto tJa generosidade de V. 
[A' pura '-"Um seu modc!ltn L'Uiega '-"UB sua manifestação 
que. dc .. ·u conrL'li!ol.tr. realrnente me g:rutilica sohremanei
r:l. Até' me.:~~mu porque, suhc \'. Ex•. nin füso;emiJII \"Uido
!iic.llõ, n:lc.l ró:!io!'rmtts, apc..-,;ar tJa '-"C'n!lura diJ !iiâbil) Salomão. 
... -ítimd da ntidatJc, nada mai5 du que ... ·a idade. tudo vai
d:lde. diridlntente rarfamo!ii vida pCihlic:a neste Pais ... 

O Sr. J_, Frqelll - ~lo ~ s6 da vaidade, mat da 
conSt.:iéonl!ia tounbêm. 

O SR. BENEDITO FERRFJRA - A verdade 6 que 
me ~oratifica sobremaneira c me encoraja a continuar tcn
tomd''· mudc5talmtnle, tra1.er alguma l!ontribuição ao de-
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bate. principulmente neste momento cnt que todos ncis 
cnamos. &'ioSim. corno que pouuidm de uma pressa, 
parece-me até: vítimu de a5pect:os idcolóa:ioos. Tai\"CZ 
p&nque. madvenitJamcnte, os nossos leólottO!il cri11tilus, 
qucn:ndt' mai11r rene,;io dos homens, querend11 1'-ovar ufl 
hurnen:~ au Criador. 3 l:r01.-u d!JS homens mais sensitivos 
du \lUC iruelcctivo!l, ente-nderam in~ti'itir na duema do fim 
dt1s h:rnptl!o, que seria P Séc.:uln XX o final do mundo. e 
tui\C/ ... ·itinta dessa ungústia de que jli. 6 chepdu o fim 
du11 temJ105, o ano 20tl0. 

lle 51Jrte que paret."L"-me, este .aflpC'\.10 teológico da 
quL'lit:lo ~o."LLnttrtbul pura quc tud,lli estejamo111 pO!i5Uídus 
de55a angCI!iitill de qucrermm; queimar etapas. de qucrer
mtl:~~ rcaliz01r tudo nu menor CSJ'II.Çt.J de tempo. 

_., FJIIr de!olliU rre'l'la que vimos a55inalandn. há ttmbtm 
u egtJÍ5ntll ~ultado. em tudo querer ptlSsuir c de!iifrutar. 
'-"Om'' que estiV.:ssemos na hora final e, por i!ilio, preo.:u
ratJus em arruvcitar. AproveiiUr, lantentavclmente, sob 
u u5pel!to material qut c:ada ve~~~: mais e mai5 vai-nos le
vandl" u 1111ir da condiç4o da vitJa interior da vitJa espiri· 
tual e tornarmo-nofl empedernido materialista. ~as por 
c~~oso1 ra1.iiu. Scnador Jo5i: Fraselli. pretendo com u btí
mulo(!tnero!IO de V.l=:x• continuar.lra7endn. aqui, es~ 
nu5fiiJ:~~ trahulhllS nurnu tentativa de contribuir, de als:u
ma funna. para que encontremos uma saída para este 
emaranhado comi) já adjetivei ainda hr1 pouco em que 
nus encontrumos. Mas. Sr. PJ'Ciiden&.c:, eu JOStaria de 111-
sinalar um du5 pontm que cu aliás, me rereri ainda h.i 
pouco, abordado pelo Senador Cid Sampaio, lamenla· 
vclmtntc. auliente. M01s, eujã ha\l'ia interrompido, tantas 
~te/r.:fi, S. Ex• na Tribunu tle já tio advertido pela Presi
déncia, dada a exigOidude do pra~~~:o que lhc fora con=i· 
do. niio pude falC-Io. 

~~~~~. aqui. eu tenho desordenadame-nte nr.:fite pedaço 
de J1apel. ma5, constante di) bojo du trabalho que aqui 
trua:mus.l!m 1960, talvez o ponlo altt> du primeirocil!lo 
do dcHn~tol\l'imentu rndustrial cm nos!iio Pais. Porque há 
atê al1uns que ima,.inam que- a.se ciclo leria na~~ocida no 
Bra!oil a purtir de 1930. Mus cu quero entender que n;lo, 
Sr. Pn..,.itJente. Em realidad.:. até ntesntu u L"hamutJa clil5· 
~media veau a :tUrJr.ir nc"' Brusil, nC!ii!i.U fa5C, ne..se periodu 
de moderni1a"ào da nus"u C\."Unumia que lt\C o seu Jllo)n
to ulto. L"reio, em la.Jht'J. Ma,; na"'uela 1!-po.:a. Sr. Pre5iden
te, nóo; tinhamU'i um:l ropulaç;ltl CL."(tniJmicamentc llliVll 
de 4lC milhtles. ,,u seja, J1''pula~:lo ac1ma dt 10 ano~~o de 
idndc. ou m:ds. Para umi.l pi)J1Uiac:io tullll de 70 milhtX'i, 
I l') rnrl. ern nUmero~~o rcd&mdus. Tínhamc.l!ii Sr. l'reslden
te, à"!uelu ultura. urn~ di~tisãu n:ulmcnte curio5a, ()os I 'I 
rmlhc.l'--:o.. 9-I.J mil. tsQS empregado", - empre.,:adO!i aqui. 
Sr. l1n.'!loitJente, subentende-se J"C!!!Siolas efeti .. ·amcntes ucu
patJu!o d01 popula~ii,, C:'-'t.)nomil!amentc atin. Porque aqui 
C11tilc.' ,,o; ernprcp.lldt,res, 11s autUniJmoJõ, ,,s rrulissiunaio; 
liher:ti!o e etL". ~1u!o m1qucla altura. \"eiam \'.1-.\•~ o LJUIIR· 
to a no55a e,:onomru e~~ota .. ·a ... -inculada ao ~~&.'l.or primAri''• 
an M:htr ugrit.:ula. ~tis tinharnos ne!iisa. empregos denun
ciudu!ii reltl 1111-:A, rurula~;i&l '-'I:ODllmicamente Uli\a. 
ocupada de 1~(1(). SO.J'f. na tonu rural e 51; 49,Yn. na 
10na urh01na. 1:. atentem bem Sn. Senadol'lb. tinhamm. 
no Rra11il. naquela eroc21 - em que pe!iie a grande inci
dência de trahalhadc."'n:S rurais. e sabem V. ~'=''!o o quanto 
ntWI n:muncramus mal a milu-de-obr3 e L"l'mo um todlo) u 
eeom1mia rurarl: ali' um salúrio mínimo cm 1960, nó5 
tinhamas 21,S'i- dm u!isulariadus: e ern 1980, após o cha
mado al!hatamento de renda, a má distrrbui.:;lo de renda, 
em que pe!le tcrmosl!rescidn u nos!lll ropulaçio econo
micamente ativa pura ul~m dc lO anos de 411: milhôc5 em 
1%0 puru MK milhôC5 em 19KO. numa população total de 
lia.! milhões. chqamos em 19~0torn20.8%contra 21.S% 
em 1%0 de pessoas n'-'5tll raiJLa lidlarial. 

Mat vejamos a mobilidade. além dc!i!loC' extraordini.rio 
incremcntu nu criaçio de emprego5. a&pecto que eu 
abordo com maior prurundidade ncsle nos50 trabalho, 
YCjam bem V. Ex•s. na faixa 111larial de um a doissaliri01 
mínimo~~o, tínhamn!l, em 1960. 7.3~ dmassalariados; já 
em 80 atin(!imos 14.tn-. Vejam \". Exts a mobilidade ê. 
m'--didu em \lUC ~tão creRCCndo as faix&~s salariais. De doi& 
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a trêo; salárru!i mlnimus. tínharnllS, 6,tcti. do total dos as
sulariadns. Aqui, há um fahl curio5n. Em que pc5e o 
ll'runde in~o.·remcnto. a 1rant.le in~o.-orpurac;ilo de miio-de
ut'tra rt:mininu, que e realmente UOI 15rel!lll extraordi· 
nãric.J de: no:.!o61 p.1pula~ià,, eelo)nnmit.:amente ativu, além 
t.l,, inuo;rludn número de menores de lO a 14 iiDliS inL"Ur· 
puratJ'"" nu :c nu de ISO ii fur~:1 de trahulhu que aungiu, em 
mim~ru 1\.-dnntJc.JIO, .I milhõe11. 1~0 rnil, \"trilil!arnos. aqui, 
que n:t tui11.a saldri.t.l de ~ d .l fl.t.l:iriu'io minirno!l tiventt"'S 
ll,!a~ nc~;nivu!o. Ou ,.eJ~. cuiu de I ~6CI, que era b,l!l'i rara 
(l.l'f. Ma!i já na fuiAa.IIC(!uinle. no pat:1marsurer1or, tJe J 
a S ~~oalãric.l!o minimo!i. temos rartamente l!umpen!iada e""a 
im:linu'à'' du t.•ur ... ·u: ela se hlrnu aflcendente de m.t.ne1ru 
e\tmurdinuria. Tinhdmus4,1';. na fa~in de .J aS 5lllúritl!o 
mínirnu11, cm 191'111, e cheyantU!o a !\,0, uu seja, 0.'1~ a 
muis: de~ :1 IU!oullir1us minimo!o, atentem bem Sn. Sena
d,,reo;. unhamos I,J'i· d''!o a!t!lotlanadtJs; jil em tJI'I, tinha
mu"' .l,7'i· dos aPular1udu:~~. 

t\ e~~olatisticil do IRCi[ àquela épt.Jr.:a não consiynna 
li.till.~!i 5Uiuriai5acima de lO sali\rio" mlnimos ela ia de S a 
lU. ma,. já na de HIJ nl15 re.,:i!olrumlols o seguinte. na faixa 
de III 01 211 sal:irro5 minrmo~ nc.\s tínhamos J,sq, dus a5sa· 
lllnadtJ5 e, ucimu de 211 suli1riu~~o mínim1Hii,tinhamus0,7'i 
do11 ;tslli.llariudoo;. 

hilo ha~taue ew indicuçilu teriarn05, aqui, aquilo que 
n:almenlc deve preocupar Ofl gu ... ·ernantes, porque pil)r 
que o !oUhc=mprqo, que niln ~o caso. !ICI"ia u dcHmprq:o. 
seria o nàl) rcndimtntu alyum. 

Em relaQlll à populaçio a.-onomicamente ativa que 
cr;~ de 48 milh&.-,; de hra!iiilci"ro!il que 1inham idade a'-ima 
de lO unut em 1960, tinham,,s, d'-'lõt'-"1. S8.4r;. que nàn li· 
nham rendimentt1 alsum, eram U!i chamados fora t.la 
rrrç:a trubalhu. E a.se indil!e tJe 58,4'~ 5ent rcndrnrenhl 
~!ai rara 4lí,2'; cm 1"180. 

\"ale di1cr que tinhamlol:~ um rendimento de 41,6'i: cm 
60 e."","' rendimento, pus5umas a ter Sl.'l~r cm I'IKO. 

Ora. Sr. PTC~~idcnte, falar-se poi~~o nl.l Brasil que hã deli· 
heradn e rruposiladamente. pnr parte do Governo. o ob
jcti .. ·u de pn1muvcr a c:c.lnl!enlra.;àc.l de renda I!Om n intui
hl de prejut.lil!ar" ntlSSCl u!lllothtrr:rdo e. no mínimo, uma 
estullil!c. At~ porque. Sr. lln."!!oidc:ntc:. entil!:tram tanto, 
imrieddllilntente tem-:~e mulhudu ~o."t.'nlt> um judao;, cm tu· 
da .. us e""'uinuo;, u nc.,o;:~~o churnadu mudek1 c~o.'t."'nc.imil!o. 

ur~. Sr. Pn::;idente, C:ll.istem di:~~toi'Çilc'i (!r:tVC'i. [o;ta-
0111" rniC.IuJindc.l unm ansa hídrica, n:ln '-"lllntl umo~ deli· 
hcrudtJ muquia\i:lic:1 du!õ nWllõl'i autoridade' eoonómi· 
c:ao; e '"''"etárias. Mas, muito mat!C pnr defeito conyCnito 
da OO!o"il e"'lli-cie. 1-.!osc: deiC:ihl L'(ln(!rnito de "'nerer dar 
un1 JCttinhu. L"Otnn se a Ec,,m,mia não ft,5!oe urna cienc:ia 
c'aua. ("tmuii'C fnJ.!oC I'C'rrnilidtl, em ~o."'.:tlnumio~, e"'1ar dorn· 
de.' JCitinh,, tm nllrneru!l. 

Or:1. Sr. Pn:'!iidenle. é: verdade e V. E'' o sahe: umu 
50n111 M; f: legftimu Jõc ela corre'Spnnder, ~o.'Om fidtlidude, u 
tod,,s Ullo purc:cl.t.s que a '-"Omf'Õem. r:, nilo h;l mila(!I'C!ii. 
Sr. PI"CIIIidente. C!lst milagr-e nu senlidu do dehi)Che c:um 
que quio;c:r:nn dc!õati\ur c minirni1ar 1o1 nUS5n dtsc..onvol\·i· 
rnen111, \IUI! ns númern!i '-'lõtil.'' .t.i a retratar. Ma5. agma. 
querern tll.i!"ir do Oc.wc:rnc.111m mil.:tgrc tCc..'IIIIBi'-",• o mi la· 
~re tcoMpl~o."IJ da mullrrlil!:ll,"'lt, do!õ pãco; -· eu diria que 
querem omelete, !oC.'m quebrar O!i nvn111. O que lo impo!isí
... el, Sr. Prc:Jõidente, imaginar que se pmsa criar emrrc~o. 
sem inve:!iolimcnln. t:. o;uhc V. t=x• que o homem não cria. 
Quem c:ria é a natul'l:la.l: l>eus. O homem. quando mui
tu, tlcsa"'hre. far a ayrrpa"ã'J tJe futorc11 t cher;.a a um de
temtinado reo;ullltdn. Mus l!riilr do nada só l>eu!i. Mu1 
querem que fa('umc.l~ o milaf:rc de 1!r1ar empre(!o num 
P..till !oem in'o'Clllimentuo; - ,,u. en1ilo, investir com dólu
re.. emprc:!ltados e deruis nào ter que pa,ar. Ma!i o Jrave 
de tudo i5o;o, Sr. Pre'iidente, a r;uilo de.111se no!Uio traba
lh,,, Cl fundamento rrincipul nil.O e até COnvcna:r 05 h o· 
mens do PM 1>8. Porque, hoje, os governos estaduait a
tio vivendo, na prúprru pele, as qrllriasc ali dili.:uldadcs 
de diripir um povo contraditório como snml)stodm nÓ5. 
l!ltilo. como que assim, numa reviravolta do feitiço ccm
tra o friticerm, reo.1lhendo aquilo que semearam. aque-
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las promCMUs vis de criar milhilel de empregos e propi
ciar sul6rios justos, rtgios - como, por exemplo, ata 
ranuudu Inserida no texto da no111. Constituiclo que eu 
jll tenho referido tanta11 vcza. A fantasia de dar a um 
operúrio daqualific:ado - porque aabe V. Ea• e sabem 
os Sn. Senadores. que o sal6rio mfnimo 6 um dever do 
1-:stado em dccretâ-lo. I! um ato de tutela, porque estA lc-
liRianda sallirio com o mínimo que 11 pode pqar a um 
incapaz, a uma pmoa inapa..t profissionalmente e, por 
is50, prec.·isa ser tutelado pelo Estado. Nega mania de tu• 
lehar. paternalista, estamos agora, atravi:s de lei1, eslabe
leccndo reiiiÇÕel de trabalho, nlo mai1 pela lei da ofena 
c da procura: n.ilo mais pennitindo que sejam os dai
suais tratado como desiguais. Nlo. Usamoslcgi1lar, nes
te Puf11 de: tantas contradiç&s, du Jlrofundas e arraigadas 
oontrudiçclus. j6 estahclcccmos parimct.ro5 legais para 
nivelar os dcsip.uais. para nivelar aquele que dA um fndi· 
L-e de produtividade naquilo que faz. um fndicc du, por 
CKmrlo, e aquele, que: é incapaz ou porque~ malandro. 
dA um fndicc S. Mas, por imposiçlo legal. como se 1 

l!i:unomia fosse uma ciéncia que tivesse moral, nÓII nos 
permitimos o absurdo de lq:i~~olar, estabelecendo. repito, 
lavando para uma vala comum a remuneração em todas 
.,. c:sculu~~o 1uluriais. Mais do que iS50. insati1feitos, esta· 
mg,.. reiteradamente, lq:islando por quanto a empresa ~ 
cominada. por forca de lei, a dar ao seu colaborador, 
nü.o aquilo que ele realmente produz. nio aquilo que ele 
vale, mas. por força de lei. po!ila ou nio a empresa. p05-
lll ela dar mais. ela 6 comi nada a dar men01, pode ela dar 
menos, ma5 ~ cominada a dar mais, um reajuste salarial 
arbitrariamente: e!ltabelc:cidu atrav6s do INPC. 

Mas. Sr. Praidente. e55a minha fala, que j6 vai al~m 
dos limites que eu tinhu estabelecido previamente para 
mim, tem um objetivo, Sr. Prelidentc: ~ chamar a 
alcnçlo dos Srs. Senadores. que honrandg..mc com a sua 
prcc:iosa atenção, em debruçandg..se, com 1 1ericdade 
que caracteriza a todos nós desta Ca~a. 10bre a publi· 
caçilo que aerA feita no OW:rlo tio COIIJI'IIIO, com o con· 
sentimento de: V. Ex•, porque eu encaminharei I taqui· 
srafia. pura dar eomo lido, no ICU todo. Eu espero, Sr. 
Presidente, possamos nóa, com aslulCI dos mais experi· 
menlados, encontrarmos, pelo menos. uma tinue luz, 
nessa acuridlo que at;1 sendo amaldiçoada pelos pro
pras do dcdnimo, fomentando o 6diu, maliciosamen· 
le 1ran1ferindo para o Oovcmo, como te fora o Governo 
uma entidade aobrenatural que tudo pode e que nlo faz 
porque nlo quer. como 11e o Governo fosse capaz de p 
rar rwursos. E o próprio Oovemo do Br11il, contradito
riamenle, pan:ce-me que, em determinado instante, 
imaginou-se capaz desse milasre: E, quando foram des
cobrir que s6 a iniciativa privada, 16 a economia, de 
modo eapecial no Brasil, a iniciativa privada pra rique
zas. sera recursos. Mas, o Ciovemo, imaginando, em de
terminado instante da vida nacional. foue ele capaz de 
obr.ar milaara. o milagre da multiplic:açlo dOI recursos, 
wmoça a aaat.r contra o futuro, como que a emitir che
ques para que as futuruaeraç6es 01 paguem. E af estio 
aa ORTN; ai atA es&a parafemAiia de pap6i1 que alua 
como captadora de rec::ui'IUI, captadora de poupança 
para lelores de resposta mais nipida da economia, para 
atividades efetivamente reprodutoraa de riqueas. Mas. 
qual o qui. Sr. Presidente! Dessraçadamente. tân 1ido 
as no1111 poupanças captadas pelo Tesouro, muito mais 
para custear um padrlo de vida artificial que. atravta do 
ehamado sobre-saiArio, que aqui estio enumerados. para 
dcterminad01 RBmentos da popula.çlo economicamente 
ativa, signifam. hoje. e V. Ex'S vlo-se espantar, como 
eu, em determinadas faius da pirãmide salarial, mai• do 
que, por incrlvcl que pareça, do que o chamado .. lt.rio 
nominal. 

Sr. Presidente, eu dizia, ainda hã poucO dias. que, 
atravá do tal orçamento monet6rio, CMa liJ,ura u.tra
conp.re511ual. essa ftsura intodvel da admlnistraçlo, o 
Governo scncrosamentejA tinha dado tris trilhaes e acis
c:enlos bilh6es de cruzeii'OA para subsidiar o tf'iao, auim 
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como o pelróleo. porque nilo se deve falar a verdade 
pura o povo. De-ve 1er permitido IC duplicar o consumo 
de petróleo. como ocorreu no Brasil, de 1972 a 1979, 
quando todos 01 pai&e~ interromperam o consumo. Mas 
ndo devemos falar a verdade para o povo. N'lo devemos 
cobrar o preço real. temoR que mentir, e mentindo, Sr. 
PresidL"'ItC, para L"Orlejar. para sermos bonzinhos, fomos 
mentindo. e o buraco ai esta11, aberto. 

Ma1 nós pruc::isam01 dar trigo, porque ate 6 consumi .. 
do pelo homem du Lidude. O homem da cidade faz baru
lho. faz ruído, ele arita. incomoda. ele inferniza o ouvido 
das autoridades. cntio vamossublidiar o trigo. Mais, do 
que i&51.1, Sr. Presidente, mais do que is10 nós praci1amos 
criar 01 preço• polftico1 dm alimentoai. 

E eu chamo a atcnçilo dos Sn. Senadores para euc le
vantamento, esK i o maiss:ravc do todos. Sr. Presidente: 
é que a população de Brasília e a do Rio de Janeiro con
sumem c:ereai1, em mb:lia, 45'1; muis barato do que a pg.. 
pulaçào do Paraná, Santa Catarina c Rio Orande do Sul. 
Sobem os Srs. Senadores que estes tris Estados produ
zem 2/l dossrãos nucionai1, mas 01 malditos dos prcc:os 
politicm. 01 suhlldios dado5 pelos cofres pliblicos n3 c:o
mereialização, paru bajular o Rio de Janeiro e BrasJiia. 
fazem wm que aqueles que pnlduzem os srim nestes 
U'b Estado• comam mais caro JS a 4S';b do que aqueles a 
milhara. a c:entenus. de quilõmeti'05 de di11tincia, mas 
mais próximos c:. conRCqücntcmc:nte, mais ouvidos pelo 
Oo~erno. · 

Silo cws puradoxo1, Srs. Senadora. aio euas c:onlra
di~or'Õc:s ... 

O Sr. JDté Jõrqelll- Permite V. Ex• um breve aparte? 

O SR. BE:IIEDITO FERREIRA - Com muito pra· 
zer. 

O Sr. JaR FnpDI - Talvez 18mb6m por isoo, ma• 
talvez não apenas por iuo, porque estejam mais perto do 
Governo. as populaç&s de Bra111ia c do Rio de Janeiro. 
Mas. acho que é porque esses subsfdios slo dados ou a
•n preços polltioos sio manipulados pela burocracia que 
dirip o Pais e que ~ a que mora no Rio de Janeiro e a 
que mora cm Brullia. Falamos tanto cm tccnoburoc:ra
cia, que j6 ~ outra coisa, mas eua burocracia ou tecno· 
burocracia i eua que. na verdade, dirise o Pais, e ~ ela 
que atuhclcc::e asses preços polfticos, porque 6 ela que vai 
consumir mais do que os outros em BrasRia e no Rio de 
Janeiro. E nós, dos Estados rurais, das resiõcs produto
raiO, temo1 que pasar aquilo que essa populaçlo buroc:rê· 
tica ou tecnocrAtica de Brasflia, do Rio de Janeiro e acho 
que de Slo Paulo tambán. consome. Nlo t de qora, Sr. 
Senador, quando era Governador. V. Ex• se lembra mui· 
to bem disso ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Para a lelicidade 
de Mato Orosso. 

O Sr. J"" Fnplll- ... o Governo Federal diminuiu 
o ICM da carne de IS para S'IJ, para baratear o produto 
n05 srandcs centros. tirando renda dos Estados. Àquela 
tpoca, o meu Eslado perdeu 25 milhi!a de cruzoiroo, 
hoje e ridfculo falar em 2S milh6el de cruzeiros, muna
quele tempo o orçamenlo..todo de Mato Grouo era de 
170 milh6cl de cruzeiros, lodo o orçamento do Ealldo, 
ponanto. t ficil ver quanto representavam 25 milhaa, 
para dar curne mail barata para o povo de BrasOia, do 
Rio de Janeiro, dos srandes centros. os Estados subde
senvolvidos produtores de alimento• tiveram que pcrdar 
1()11. da sua renda, indenizada, em Parte, pelo Ooverno 
Federal. que:, aliU. atruava nos papmentos dcs11 coisa 
toda. End.o, nós. na verdade,10mos diri&idos pela buro
cracia nacional que manda. Quando Deputado Federal, 
recordo-me de um projelo que awnentava as alfquotas 
do lmposlu de Renda o, dcopudoradamcnlc, clle mCIUIIo 
projeto criava uma sratific:açlo proporcional para o f'l.ln· 
cionalismo do Imposto de Renda. Veja V. Ex•, o povo 
paua.va a pa,p.r mail lmposlo de Renda, e a claSiiC buro-
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crilti..:a do Imposto de Renda passava a perceber ,aobre a 
arn:c::~daçilo, determinados percentuais. Nlo é preciso 
dit.er mai~~o·C nem menos para ver que quem manda neste 
Pais t a buroc:ro~c:ia. Lembro-me que subi I tribuna da 
Cãmaru e diliSc: "'Os Parlamenlarc:s. Deputados e Sena
dores, pensam que IC~islam ma5 niio 111islam porque. na 
verdac.lc, quem legisla natc Pafs 6 a alta buroc:rac:ia,qg.. 
ro1 quulilicadu de tec:noburoc:racia". A verdade é esla. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - V. lix• lOm toda a 
razão, at6 porque. c tenho enfatizado muito aqui. o 
quanln nós mc!lmos, LCfisladores, temos de~apreço pela 
IC(!.i51uçào. P'o1n:c:e que ai~ mesmo nóa nio levamos a 
Krin o que fazemos. !lllõs temos. por exemplo, uma lei 
L"'Dfi'CSSual - 1e não me fulha 11 memória é a de n' 
2.7CJ~. de 19S6 -. lei, l:::x• que isentava e isenta porque 
ela e5liÍ cm vis:ur, este é o ponlo mai5arave, veja V. Ex• o 
m.u.w desrespeito uu legislar. o n!JSIU desapreço Aquilo 
que falCmos aqui no Legi~lativo. foi uma lei conareuual 
- repito - sancionada pelo 1-:xeculivo. publicada, rq;u
lumenlada, c nun.:-u posla em práliea. E o que dizia essa 
lei? ~!1!111 lei i~entuva e i~enta - aind3 hoje porque em vi· 
,gor. não revufadu - todo u eombustfvel de: petróleo 
L'Onsumidu na qropci:uúria do Brasil. 

v e. V. l::x' que a aaJ:ric:ultura c a PL'\:'Uária desde 1956, 
ludo o que produzem, tudo o que consomem para pro· 
duzir. L"Til matéria de petróleo, de~eria 5er, no mínimo. 
uma n::duc;ão superior a SO%. porque sabe V, Ex• o quan· 
to ~~oi,gnifi~am 011 imposlos de impurlaçiiu. o imposto lini
co 5Ubre o petróleo. o que representam nu formaçlo do 
preço final do precioso liquido. 

Pois bem. a agriculturo1 nilo fa.t passeata. a agricultura 
mlu raz JFCVC:, razc:m 8R.'VC DI campone5C5., eiiiC!I campo· 
ne:oie~~o d3 reforma agrária que eaotio por ai. Ma~~o, os Iavra
don.,;. os que produzem. OR que trabalham, os que t6m 
caiU~ nas milus. estes nilo fazem pa55eata, nlo fazem are
vH porque e1tilo ocupado1. 

O Sr. JaR Frqelll - li quando eles fech•m as cslra· 
das com os seus tratom;, as autoridades mandam os tan
quc5 do c:x~rcito para abrir as estradas. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Rcalmenle, V. Ex• 
tem razio. l::m todo caRo. prccebe·IC ai que n6A10m01 
Bfricultores tio despreparados para a aaitaçio c para a 
badema. que: fazemos 1reve de maneira errada, porque 
queremos interromper o tnifegu numa rodovia federal. 
Mas. isso realmente vem em BOCOrro porque nlo temos 
treinamento para fazer bq:unÇM. ma• os camponeses, o 
pcssoalzinho dessa nova reforma qrêria que est6 por af. 
esses. realmente, sabem fazer badcrna. Daf por que eua 
invc:nçilo ... 

O SR. BE!IIEDITO FERREIRA -Sr. Presidcnle, cu 
aostaria de: cnfatilllr O chamado preço polftico, que, 1C 
ele foge endci'CÇ'oldo a detL'TIIIinados segmenlos menos 
favorecidos da populaç.ilo, seria a~ compreen1fvel e jus
tificável, mas es!IC fndia: invari6vel de lS"' 1 4S'l benefi· 
cia Aqueles que ganham at~ um uiArio mfnimo, e no 
mesmo pcrcenlual. entre JS~ e 4S'il- vai a~ b camadas 
superiores a vinte 111lirios mfnimos. O estudo do lN· 
DEI-', que ~ um estudo de despesa familiar, realizado 
pelo IBGE. é uma pesquisa que ausculta a~ o resto de 
alimL"'Itaclo que ~ jogado fura em cada um dos dg.. 
mic:ilios pesquisados, ehega. a esses mfnim01 detalhes. daf 
u suu conliabilidade. E dcl!lill pesquisa que resultou esses 
dados. os cuslos das alimcntuçaa, na 1• rq;ilo, que 6 o 
Rio de Janeiro, e na 6'. que é Brasflia. e na l• regiiu, que 
L'Omprccnde os cilados Estados produtora do Sul: Santa 
Catarina. Parani\ e Rio Grande: do Sul. 

Tanlls filo as inrringenc:ias ls normu Jesais, taatos 
Rio os delilos c: !:rimei que. como por um paue de mAai
ça, lllda a estrutura de manutençlo da ordem ficou 1Upe· 
rudu. impatente, absolcta. ao ponto de ji se propor co· 
meter mais crimes para coibir os atuais, que scria a insti .. 
tuiçilo legal da pena de mane. 
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Sabemo&. Sr. Presidente. que a soluçlo nlo ~ ata, e 
pretendo quu a 6nica soluçl.o, a 11nica salda será uma 
profundo reeducaçio c:olet.iva, rondada na moral c:ristl e 
ininterruptamente movida por exemplos edific:antes da 
purlc: dos lidera politico1 e religioSO&, cspecialmenle dos 
in\'estidos de auloridade. 

A (órmula f: bem simplc5, Sr. Pre5idente, mu nós os 
humanolii, e parliculannente os bruilciro5. IDStamos de 
c:umpli.:ar 1111 '-'Oisus . .'\ reec:it.a. foi, 6 e conlinuarA eterna
mente sendo a nrdade, nada mais e nada menos que a 
verdade. u verdade que, .:onhcc:ida e praticada, liberta e 
lranquilit.a. 

Rem !iiCi, Sr. P~!iidente, ~r.~ue não csLou dizendo nada de 
navo, diria ate- que tOOus nálii ntam01 cansados de 1aher 
que o úni~.:o c:aminhu para sobre\·ivennus como civili
taçüu é a verdade vivida e praric:ada e111 toda a sua pleni
tude. Ma~. por outro lado, ni~ 111ei 11e por ma111oquismo, 
ou pc.,r qual ruzlr.n, o ceno e- que temos vivido na base da 
tupea~;ão, da mentir.a disfarçada e at~ ina;m~ ostensiva, 
L"flpud;•(mente quanto au nosso padr;lo de conrono que 
de hü. muih, jü. estrapolou a noua l'f'ul capacidade de pa
a:amento, e vc:m, wmo oportunamente irei demon11rar, 
~endo linaneiad,, com poupanças extei-nas, com dólares 
a jur,JR pr,,ihiti'tl)ll. 

l>e um lad,,, a pouca resisten!:iu do Oo\-erno As cha
mada!~! "presli.ÕL'Ii populares'', muitas Veze5 forjadas em 
gabinetes utupeta&k,l e com ar condicionado, induzidas e 
orquL"'itruda!ll pelo n:alejo da demagogia de uns e a boa li 
de muihl5 ma5, invariavelmente. exacerbada1 pela turma 
4.1o "quant,, pior. melhor''! 

A puu"u -e ultimamente qua!iC nenhuma- rnilnen
cia s.overnamental à1 ••pres5õe..." til) acariciadas pelos 
0 reliJJi,,liiJ!i dt: vanJ!uarda" já no!l levaram ao extremo do 
ab111urdu, u exemplo do que já falei aqui rec:entemenlc:, e 
vale n:pctir ag,ua: este llnl), aU setembro, ultm de todos 
us incrivei11 prugrumas distrihutivi5tas que tim sido im
plenlentudolil pelo Governo Federal, 1ó de 1uhsldio1 dire
t'" já f,Jram de1.,endidos tri:fl trilhões e 5Ci5CCntos e oito 
bilhiH!!i de "ru1.Cir,•s. par .a atender ao insaciivel desrrute 
das nos5a!l pupula~!,'ÕCii urbana!, e raltiloof!Uii saber o quan
to mais !illrá despendido ainda neste úlr.imo trimestre du 
ano. 

F111.endo eco e "orl) a uls:un1 el!unomilitas estrangeiros, 
dU!i.ta"undo-lie enlre tantnR, Galbraitb e Myrdal, nas suas 
L"'ndena~w"\XI ã pohreza, muito5 de nó1, at~ mesmo pes
soa!~ da melhor quulil'kação mas a,, lado dos agit.udores e 
upnrtunilitaR, derraldaram a bandeir:~ da L"Ondenaçlo da 
pohrc:1.a "orno 111e Clita estiYCHse chegando ao Bra5il na
queles diu1. 1uhre rorma de uma pC!ite importada, e ni.o 
uma rcahdatlr dr um liUlx."Untinente muito novo, onde 
tud11 atava e muito ainda CHt4 por fazer. especialmente 
inslruir e educar o seu pnva. para nio cuntinuannos a 
lll!ir preiUS rü"eill de!i!eli m!J\Ji5m05 que tanto mal 00111 têm 
rei to. 

Du den6nc:ia orquestrada. da verheraçio desatinada a 
'"n&MRa pobraa'' precisan render algo. este algo. Sr. 
Pmiidenle. roi e tem lido • L"Undumlçiu do modelo ecu
nõmicu. "dL.,.umano e concentrador", condenando a 
pobreta e III) me~~mu temru cxia:indo melhor di!ltribuiçiio 
de rendas. ma5 ni.o aceitando. sequer. discutir o planeja-
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mentu familiar, aliAs, o controle de natalidade e mnmo 
n limples planejamento familiar foi, l bpoca. uma esp'
cie de .. Judas para ser malhado" todos os dias e todas as 
horas uté: que 01 chamad01 "paralaJs do proletariado" 
Jlilli!lllrUm, O!ltensivamente I razer, C:Om punho de rerro, O 
L'l.tntrol'e du natal'id'ade. ou melhor. praticamenle proibi
mm a procriaçlo humana para, a111im. atenderem me
lhor il5 5U35 populações ratiaadas do Estado patrão e 
Jl'uprictãrio que lhes nega tudo, at6: mesmo a liherdade! 

Sendo a pohrezu algo inddendvcl, a não ser quando 
adotada por prindpio!l nlo56fico!l ou religiosos. espccial
mrnte onde haja despcrdl'cios. ahrigddos por ata !limpll
ticill'limn handeim. p115.'1;uam a condenar 01 rico1. os que 
)'IOUparam e J"'U)'IUm para ra1t:rem a riqUCJ:il reproduzir, 
no realejo e na bem annada orqueRtraçilo, roram dirun
dindo C imprqnnndo U'l mcn01 ravon=cidos pdo senti
mcnltJ de repulsa e do ódio 11.01 que pOMuem palrimõnio, 
~)mO se. de: re)'lenle. ler. JltiiSUir patrimõnio, rossc: als:u 
imoral • .:um o que L"Umprium e t.:llmprem o mandamento 
d1l s;randr •·proretn'" do materialismo, de que n "l.ucro i' 
rurtt1". 

Aproveitando-se diaholit:amente da verdadeira "'en
lf.urradu'" de bcna e ulilidudcs que a cié:ncia eu lecnolos;ia 
roram colocando ii dillposiçàu da n011sa 1ente que nilo 
podia e ainda grande pane, compra sem poder, tendo IIIi 
liUali nec:e55idade!l de um lado c a vaidade de outro, 
IIIJUitc;udas pela pi'OJ'Iupnda. antr:ustiudCis e dnoricnta
dll!i, diatxllicamente vale reretir, roram. continuaram c 
L'ada vez mais continuam industriando na nossa pte 
liimrle!t. levando-a a respon1Hlhilirar 0111 empregadora;, e 
ptJUeri.,rmenle. o ()o\·erno, peln!i. ~eus pequenos rendi
mentos. que nilo lhes permite pagar tudo o que desejam 
L'f.lmprar. pela!il suas din.:uldades que, sempl'f' eJEistiram e 
!iiemp~ exi!iitirllo vhnn, decorrerem, ante5 e sobretudo da 
nn~a de!illualilicaçã,, proliuional e baixa produtivida
de. '-"Umc• tambE:m du nuua incapa!:idade de pourar. a 
exemplo de outro"' pO\"O!i comu é n caao do Japil,, !iCmi
reudal e massacrado. não ra.z muito tempo. pc:l:1 2• Guer
ra Mundial. mas lendo em !:ada cidadão um operirio 
V\1ltado para 0 trabalho COmO fiC proprirHhiUS das ribri
C:a!i. hoje 11cupa lugar privileaiOOo entre as arandes po
tência~. 

l:,is;indo. pressianund,, mh toduu form:l5, contan
dul!um o~ rano1 e 61imos meios de comunicaçilo di: mal
la. roram ganhando terrmo e a dasK politica. a1 lide
r&mça!l õiUtênticlllll roram se demitindo UU demitidal dan
do lus;ar a '"lidere;", aulé:nticus cortesi.os da vontade po
pular. 05 poucos re5i5lentes, calados pelos ruídos da 
'"Orquestra" reivindicalóriu, e o Governo CC~mbalidu nas 
5UB5 convicçõe5 do que seria melhor para o rui uro do 
Pai5, foi cedendo. roram suraindo os programus pura to
d,,~_os tipoR r todo1 m. gOiitO!t. distribuindo. di'itribuindo 
utê u rx~IU!iitàl). acaharam-HC ,. recursOH ao erário. vamtw 
aumentar 115 impostc.M, quando acabar. novam'-"11le. tor
namos a aumentar e as.'iim chegarmo1 at~ aqui. 

!\+til!i, Sr. Preliidente, ~ nlln hi\ mal que dure para Rem
pre. e nem bem que nilo 1e a(;:abe, de ludo o que se fu. 
para atLonder 01 reclamos du nosso povo. mcsmo condu
zidnA malicimamenle em alguns CI!IOI. temos que convir 
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cm favor da verdade que. muita coil8 boa foi realizada 
em fuvor du nossa sente e que em 61tima anAlise, foi alta
mente proveitosa para o próprio desenvolvimento do 
Paill. 

Sem destacar a5pcctos posititos ou negaciw5 nos cha
mados Programas Governamentais que tiveram. e tem 
uinda em vil'ta uma melhor diatribuiçlo de renda e que 
n11 realidade runcionam como um 10hre-salllrio, ate mL"'
mo pura quem nii.o precisa em alguns ca!I05, vejamos os 
mais noUivei1 pelu urdem cronológica arbitrãria em que 
tlli ~uloquei: 

I - Programa de I ntegraçlo l'iacional - Pro terra 
- 11 - ProJrama de Alimentado &colar e Nutriçio 
- III - Alimentado do1 Trabalhadores 
IV - Formaçio de Mio-de-Obra 
- V - Proa:rama de I ntegraçio Social - PI S. 
-VI- PASEP 
VIl- MOBRAI. 
VIII -Central de Medie~.mento5 
IX - PROMORAR 
X - CrédiiO Educ.uivu 
XI - Pros;rama ~acional de Habitado 
XII - PrevidC:ncia Social- Nos nivei5 de alendimen

lll que iremo5 ver mais adiante. 
XIII - Tran5portelil Llrh:1n01 de Ma111a. 
XIV - Educação (nos nfveis que irem05 ver mais 

adiante) 
XV - Saúde e Saneamento 
XVI - Alimentos Subsidiad01 nos pandes Centros 

Urbanos (conforme iremos ver) 

XVII- Bals111 dee5tudo para filhos de trahalhadorn 

I.: u~im por diante. mas o certo, Sr. Presidente. é: que, 
5nmente nu" programa5 aqui alinhavados. O Tesouro 
Federal. di5pcndeu em 1980,45, 4~'i-~ do tulal da de5J)C'ia 
du llnilu. ou seja. Cri~R.%S.IOS.OO(quinhentos e qua
renta hilhõe,; novL"CCntoli e 5e!i5entu c cinco milhlle~o cen
to e cino.1 mil cru1.eirus). valendo lembrar que são rec:ur-
10'1 on;:amenlãrioR e n:llo subsidiaR pelo orçamento mone
ti\rio, como o já citado, pago ate ano. para Petróleo. 
TrillO ele. 

Se~ta e;tcira du dislribuitivi5mu 'lUC nos mntagiou e 
que lanto mal n011 lem rei lo pelo irrealismo du nosso Ais
lema de vida, vale salienlar e enfatizar 111 isençbes de im
pulltO."I e os chamados ina:ntivos fi!ic:ail para desenvolvi
mento de atividades ecunõmiCWI e regi6es. que monta
r.am em 1980. ccrcu de CriiRS.OOO.OOO.OOO (Cento e oi
tenta e c:inC(I bilhões de cruzeiros). 

Pura retratar o quanto cem funcionado bem o distribu
tiviRmo entre nós. e quanto ala "moda" nos custa caro 
s..1h tudus a5pe.:toR. ba5taria ter em viRia que. noR diver
sos rmgramas de in~nli\"OI a C'Wnomia. somente em 
iscnçt'\el; e reduçõe5 de impU5Iolsobrc importado, o Te
!i\lUro Federal renunciou no primeiro semestre deste ano 
USS 1.097,061.0011- Hum bilhilo e noventa a acte mi
lhõe5 e se&5enta e um mil dólares, quase um trilhlo de 
crun:iros ao cimbio atual, aqui estA um quadro em que 
aio pormenurizad05 os itens beneficiado5. 
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Valor das rcduç6el nos impostos sobre importaçÕcl 
efetiva5, seaundo Dfi I'C@imes de tribut.açlo. I• Semestre 
de 11183. 

O Proa:rama de rcduc;lo de imp01tos nu imponaçcles. 
iscnlOS no quadro. referem-se a men:adorias imponadas 
no valor CIF (Cuto, aeguro e frete). que aparcc:em no 
quadro com seus respec:tiVO!i tltulo5 e valores na coluna 
III) por um vulor lotai de USS 3.099.821.000 (l!is bi· 
lhõcs, noventa e nove mil hõe5. oitocentos e vinte e um 
mil dólares), 

O imposlo calculado. USS 1.513.152.000, para tai& 
programa5 foi reduzido Cri 1.097 .061.000, sendo somen· 
te P"'!O USS 416.091.000. (27.~1 do tola!. 

l"oram beneficiados os ICIJ,Uintea proaramas: 

I- PROGRAMA S/ PRODUÇÃO USS 
426.868.000 

P/~oclo 

BENFIF.S 

CIEX 

-
"'-•"' lr:JUMI "' B.• - lt~"-IIU ,..,J.I.Sa .:IJ.~I l•!%1J:JI 

2- PROORI\MA DE DESENVOLVIMENTO lN· 
DÜSTRIA - USS 43.840.000 

.C.D.I. 

.G.E.M.I. 

. Comuruçio Naval 

3. PROGRAMA P/ o DESENVOLVIMENTO RE· 
GIONAL- USS 18.973.000 

• SUDE:IIE 
. SUDI\N 

4. ............ S/ Aeanl• ,_.__. - USI 
UG.614.Ga0 

.GATT 
. ALAIC- ALAD 
. PEC 
.CAMPOS 

S. BENS DE INTF.RF.SSE ECONOMICO D(: ENTI· 
DIIDES GOVERNAMENTAIS USS 49.832.000 

• lmtituiçõe; Cienlinc:us 
. Educado Diplumlllic::a e AHiRt.C:nc:ia Soc:ial 
. União- l:::stados- Munidpio5- DF.- Au-

larquias 
. Sementes e Fcrlilizunlft 
. Parles e Pcc;us de Manutençlo 
. Remi de lnleresK p/ o Desenvolvimento 

6. ZONA I'RA:-iCA DE MANIIUS USS 
IQ0.4,9.000 

7. CARTEIRA D~ I'INANCIIIMENTO ICPA -
1\PT. "79) USS 33.040.()()(1 

8. TRANSPORTF-~- USS 41.321.000 

. Rff- SA 

. Nave@açào Ab'ea 
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9. f.Nf.RGIA- USI 2H25.000 

. Petrubrú.s S/ A 

. Ener8:1U 1-:l~trica 

. ltairu Sacional 

.Proprama Nucleur 

10. OUTROS - l:SS 38.821.000 

IndUstrio Cinemawgrllfi!:a, Telefone, Rádio e 

TV. 
. Papel de lmprcnrca 
. Ouua5 Leis e Benefícios Fi~eais 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11) 

11. AI.IQliOTA Z[RO NA- O 
1~. Ff.CHAMENTO DO PRISCIPAL- O 
13. TOTAl. I>A REDUÇÃO- USI 1.097.061.000 
Tui'i bcnenci05 que amparam 05 itens antrrioreo; estio 

e>peciflcad"" no D.l .. 1.1119/71 - D<"C. 76.063/75 -
D«. KJ.061/7~- Dec. 62.8118/68- Doe. 63.633/68-
1>«. 64.K97/68 - Dec. 62.897/68 - l.ei 1.815/53 -
DI.. 1.522/77- DI. 1.450/76 e DI.. 1.630/76 

( :m OUIN dado, Sr. Pra,idente, e que de cerla forma 
L"licumoleia a verdade. são os chamados subsidiC'!I imrll
ciiU'i ia Agrit'uhura e ati: mesmo 011ub!õídiofl denomina
doo; npHcil''" destinados a mesma. em realidade. lem rc-
lnrnadu oom "'iuros e ~·rn."C!IO m'•netâria'' pan1 a popu-
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lu~:a,, da 6rea urbana. através dos pnr_'Os pa105 ao agri
culhu e alruvb do que ele paaa pelo que compro~. 

E5te ano. Jkl' exempl~ me!imn com a profunda modi· 
licaçilo no li!itcma de cri.'Ciito rural, com a aplicação p&~r
cial dus n~Jvas taxas e ,,.urredo moneliria, u autoridades 
monel;íriw; j;\ destacarilm para lurlc:J11entaçio das tuas 
~o:uhradm~o, um trilhii.u e duLentoR hilhõa de cruzeiros. 

Purn caracterizar o que afirmamos. Sr. Praidenle. tra
~o aqui elemL'I11,,1, dados. mlmern!i. e valon:s levantados 
rrln IBGE. utrav&õ da ESDEF onde. malematicamenle, 
lica prÕvudu o auhsidin ld"·ernamenlal a alimentação, 
especiulm~o.'l1te. n5 aoreuis para aR papula~o-õc:s do Rio de 
Janeiro e de Brasilia . 

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS ALIMENTARES 
ENTRE AS REGJOES I E VI COM A REGIÃO III 

A!CI S.M. 

o_.. • ... I ... VI .... UI .. .. 
lia DF PR.SC. IU/1 lll/VI 

R .S. 

Alllloatocio 49.00 42.38 59.86 +22,16 +41.24 

• Cereais e derivad01 11.51 9.04 16J5 +42.05 
• Tubérculos, raíns e fnmilares 

+80,86 
2,26 0.99 3.6~ +62,83 +271.11 

• .'\çllcares e derivados 2,75 1,45 3.22 +17,09 
• LeauminDIBI e oleqino1111 

+22.!16 s,oo 4.76 7.51 +50.20 ·~.71 • LepumC~~ e verduras 2,48 1,40 2.31 ·7.)6 
• Frutas -t-65,00 

• Carnes e peSCIIdos 
1.119 0,59 0.83 -31,32 +40.67 

• Ovm, leite e queij01 
7,00 6.11 8.7) ·24.71 +42.K8 

• Olcos e gorduras 
2.64 2.33 2,77 +2.97 +18.~8 

• Bebidas e divc:niOs 
4,64 2,87 6.86 +47.84 +139.02 

• Alimentução fura de domicilio 
4,55 3.08 5.41 +IK.90 + 75.64 
5,03 9.75 2.19 ·129.68 ·253.88 

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS ALIMENTARES 
ENTRE AS REG10ES I E VI COM A REGIÃO 111 

I a 2 S.M. 

~· .... I .... VI .... DI .. .. ... DF PI.SC. lll/1 ID/VI 
1.8. 

AI-todo 48.48 42,06 57.15 •11.88 +35.87 

• Cereais e derivados 11,19 9.05 15J5 +37.17 
• Tuberculos, raize5 e similares •69.61 

• Açllcarc:a e derivados 
1.92 0.99 2.92 +Sl.ll8 +95.95 

• l.q:umino!iWI e oleqinosas 
2-'4 1.32 2.98 +17,32 +125.75 

• l.egumes e verduras 
4.27 4117 5.69 +l3,2S ·39.80 

• Frulas 
2,84 1.57 3.10 +Q,IS +97.45 

• Carnes e pescados 
1.02 0.72 1.0) +0.98 +4).05 

• Ovos, leite e queijos 
8.99 6,01 9,47 +5J3 +~,57 

• Oleos e aorduras 
3.02 2.42 3.78 +25.1& +Sfi,:!O 

• Bebidas e diversos 
4.12 2,RO 6.11 +49.11 + 120.35 

• Alimentaçio fora de domicllio 
3,32 2.82 4,28 +2R,QI +51,77 

5.25 10.29 2.38 ·120.58 ·332.3~ 
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QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS ALIMENTARES 
ENTRE AS REGIOES I I! VI COM A REGIÃO III 

De 3 A 5 S.M. 

o_.. REG. I REG. VI REG. DI .. .. 
R .. DF. PR.SC. UI/I III/VI 

R.S. 

Al'"-acio 38,72 35,67 42.50 +9,76 +19,14 

.Cereai11 e Derivados 7,49 7,62 9.02 +21),42 +18,37 
eTu~rculos. RailAII e Similan=s 1,05 0,83 2,18 +107,62 +162,65 
eAç6cai'C5 e Derivados 1,18 1,13 1,79 +51.69 +58,41 
elegumlnO&aa e Olcasinoaa1 2,16 2,19 2,23 +3,24 +1,83 
elegumes e Verduras 2,31 1,78 2,54 +9,95 +42,70 
e frutas 1,17 0.98 1,44 +23,07 +46,94 
eCarncs e Pescados 9,80 8,15 10.53 +7,45 +29,20 
.OVos, Leito o Quoüoa 2,82 3,25 4,11 +45.74 +26,46 
eOio01 o Gorduras 2,60 2,52 3,71 +42,69 +47.22 
eBobidas o Divor101 2,17 1,91 2,92 +34,56 +52,88 
eAiimentaçio fora do Domicdio 5.96 5,31 2.03 ·193,60 -161,58 

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS ALIMENTARES 
ESTRE AS REGIOI!S I E VI COM A REGIÃO III 

De 5 a 7 S.M. 

REG. I REG. VI REG. lU .. .. 
Rll DF PR.SC. IU/1 III/VI 

R.S. 

AU.,..IIcio 34,80 3D,64 35,22 +1.20 +14,95 

.Cereais e derivados 6,08 5,81 6,83 +12,33 +17,55 
eTubf:rculos., raizes e similares 0,90 0,70 1,63 +81.11 +132.85 
eAç6cara e derivados 0,95 0,95 1,41 +48.42 +48,42 
eLegumin01111 e Oleq:inosu 1,75 1,50 1,43 -22,37 -4,89 
elq:uma e verduras 2,00 1,52 2,18 +9,00 +43,42 
e Frutas 1,25 1,11 1,31 +4.80 +18.02 
.Carnes e pesc:ados 9.41 7,20 9,01 -4,43 +25,14 
.Ovos, leito o queijos 2,46 2,81 3,70 +5D.40 +31.67 
.Oiooso(IOrduru 2,19 1,96 2,79 +27,39 +42,35 
•Bebidas e diversoa 1.93 1,58 2.50 +29,53 +58,23 
eAiimentaçio fora do domicDio 5,89 5,51 2,43 -142,38 -126,75 

QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS AUMENTARES 
ENTRE AS REOIOI!S I E VI COM A III 

De 7 a 10 S.M. 

~ R ... I .... v.J .... w .. .. ... DI PR.SC.RS. IU/1 lU/VI 

AJI.alldo 28,89 24.91 28,81 - 0,28 + 15,65 
. Ccroai11 derivados 4,44 4,48 5,26 + 18,47 + 17,41 
. Tub&culos, nlzeselimilaru 0,70 0,67 r;12 + 1,60 + 67,16 
. Açlíl:arou derivado• 0,78 0.75 1,07 + 37,18 + 42,66 
. Les~mino181eo~inOIU 1,30 1.05 1,00 - 30.00 ' 5.00 
. Lesuma e verduns 1,76 1,50 1,76 o + 17,33 
. Frutu 1,28 1,10 1,16 - 10.34 + 5,4' 
. Camos o poocadoo 8,14 6,43 7,79 4,49 + 21,15 
. Ovos, leito o quoü .. 2,30 2,44 3.21 + 39,56 + 31,56 
. Oleou10rdurao 1,75 1,64 2.D9 + 19,43 + 27,44 
• Bobidau divonos 1,79 1,30 2,08 + 16,20 + 60.00 
. Allmontaçlo Cora do domicDio 4,65 3,55 2,26 - 105,75 -57.0S 
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QUADRO COMPARATIVO DE DESPESAS ALIMEI'TARES 
ENTRE AS REOIOE.~ I E VI COM A III 

De 10 a IS S.M . 

.,... •. • ... I .... VI .... lU .. ... DF PR.SC.RS • IR/I 

AlllltlllaÇio 23,28 18,S2 20,79 - 11,97 
. Cei'Cllis c derivad01 3,06 2.98 3.32 + 11.49 
. Tuhá'culo1, rafze5 esimilare1 O.S3 0,48 0.73 + 37.73 
. AçC.:arc:s e derivados 0,56 O,S2 0.7S + 33,92 
• l..egumino~a!li e oleagino1as 0,8S 0.70 0.58 - 46.55 
. Ltgumes e verduras 1,36 1,17 1.26 7,93 
. Frutas 1.08 0,82 0,97 - 11,34 
. Carne5 e pe~eados 6,69 S.l6 6,1S 8,78 
. O"os· leite e queijos 1,89 1,96 2,3'7 + 25,39 
. Oleu!li e JOrduras 1.22 1,14 1,36 • 11.47 
• Bthidu5 e diver51.15 I,4S 1,17 1,6S • 13.79 
. Alimentudu for01 dodomidlio 4,S8 2,41 1,65 • 177.S7 

.. 
III/VI 

+ 12.26 
+ 11.41 
+ S2.!lll 
+ 44,23 
- 20.69 
+ 7,(11 

+ 18,29 
+ 19,18 
• 20.92 

19.l0 
+ 41.02 
- 46.06 

(."1,m u JUL"WI~o:"ura~ão de nii•" alongar-me muito neste 
ih:m. dC!ilnquei. pur mui5 '"hU~ilDIO. 3 I'CJ.i3o rroduhJril 
de ..:crc;.li"'. '"LI "''*'· a QUe JU~Kiuz IC'tDJrõlmente 2/.l do 
tu~l,, nm:it,nul que ~'' ns 1-:stadns du Paruni1, Sunta C" a· 
111rima c Rio Cir:mdc d&• Sul. rara c:um('arur..,; preçu011 ra-

li!'"' ~~~~~ '-'lln"'umidon:s. no lo.:al em 'lUC !W.o pnldu1idu~~o 
.,,. '-'l:'reui111 cc1m u." Ureu" que mui1 pn:-.!Uunam n Governo. 
'fUC 'iàn Brmdlia c Rio de Juneim. 

Tió'mu"'. enti1n. !lc:pundn o I::SDEF dn IBCrl::. que a pria 
meirn repiii,, ""'n1pn."Cndc ''Rio de: Janeiro. a 6' tscxlu) 

''-'l'!i;j,, n DF c 11 Jt (lcrcc:irol) re,i&n. wmprec:nde m. E5taa 
de•"' pmduhii"C!rl jõ"1 mencionudn1. 

T clm;andc•-'ol;' u de"'r"-su com ulim~:nlaa;ào dos U!r15Uiõ~ria
duo; o1 jXIrLir d~: I S.M e ;uC 10 a IS S.M., tcrema!t: 

I:STUDO PUBLICADO EM 1978 PELO IBGE 

Folx•Solullll o_.-.almHIOcia-Roaliloo V•rlaçilla .. 

VI III 

AtéiS.M .....•... 49.00 42,38 59,86 III/I• 22,16 III/VI• 41,24 

Delu2S.M ....... 48.48 42,06 S7,15 IDfl· 17,8~ III/VI + 35.M7 

Dda5S.M ....... Jl!.72 35.67 42.50 111/1 + 9.76 III/VI~ 19,14 

Dda7S.~ ....... 34.80 30,64 35,22 III/I • 1.20 III/VI • 14.95 

De7uiOS.M ...... 28.89 24.91 28,81 111/1 - 0.28 III/VI • IS.6S 

lle lO a IS S.M ..... 2).28 18.52 20,79 111/1-11.97 III/VI + 12,26 

EKrecificamente quanto aos preços de ccn:uis. \"Cjamos: 

RIO DF DESPESAS COM CI:R~AIS 
Faixu Salarial I VI Par.SI• Variações 'I. 

Cat.RGS-111 

Até I S.M ......... li .SI 9.04 16,3S lllfl + 42.05 III/VI+ 8M6 
De I u2S.M ....... 11,19 9.US 15.JS lllfl + 37.17 III/VI+ 69.61 
De3ol!iS.M ....... 7.49 7,6:! 9,02 III/I+ 20.42 III/VI+ 1~.37 
l>da7S.M ...•... 6.08 S.81 6,83 111/1 + 12.]3 lllfVI + 17,55 
0.7a IOS.M ...... 4.44 4AH 5.26 111/1 + 18,47 III/VI , 17,41 
De lO a IS S.M ..... 3.06 2.91.C 3,32 lllfl + 8.49 lllfVI + 11,41 
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AI L"St4, Sr. Presidente, o re•ultado das ''preSIÔCI de 
base", le\·ando-nos ao absurdo do re1ultado obtido pelo 
Estudo Nacional dr Delpna Familiar, os residentes na 
fonte de produ~iiO, no caso, os próprios produtores, pa~ 
gando pelo que produzem muito mail caro do que os 
QJnsumidores privilegiados prlo '"preço politico'" a ec"n~ 
tenas ou milhares de quilõmelros de distlncia. 

Temos ai um c:aso dos "is:uais mais iauais que os ou
tros" o t.~ur 6, diga-se dC" pwagem, o objelivo maior dos 
distrihutivistas e comandantes das pressões ao Governo. 
promover e in~ulcar em no55a gente o sentimento de in· 
justiça, e tanto quanto po•slvel, nos levarem a fornecer
lhe '"a corda com que iri.o nos enforcar"'. 

O alarido, o verdadeiro estardalhaço, a quase ''imo
lação'' do Governo pelo encarecimento da alimentaçlo 
em de"orrCnc:ia da e"'a.uez- e esta em função da conti· 

- nuada seca do Nordeste - e do perecimento de milhões 

de toneladas de srios com as enchentes nos Estados do 
Sul, llt:eram tanto bui'~lho e tanta '"propaganda" da 
ameaça dC: fome. com a. diaht.\lica intenção de in1uhar os 
desempregados e os permanentes dnocupados, ao saque 
das mercearias 1 !IUpermercados. 

Qui.lniu a praenÇd de apm•-eiradom, baderneiros e 
"organizadores" dos 1aqu~. tal1iluaçlo licou extrema
da de dO.vidas, mas, de qualquer forma, deram mais um . 
srande pa!i!O na "'grande eaminhada'" no ~entido de se
rar inseguranw:a na populac;ilo, desinteresse dos que pro
du7em e cconomi7llm, cm continuar 1 rali-lo e o que 6 
pior, lestaram os disrusitivos de segurança e repressão e 
lograram i:xito nesta etapa, como que, preparadora para 
o futuro: sabemos e melhor do que ningu6m, sabem ago
ra as autoridades n:sponsi•-eis pela sesurança em São 
Paulo, que o projeto de saques, de "quebra-quebras" foi 
bem elaborado para ter vArias desdobramentos, o que 

VALOR NOMI~AL DO CUSTO DA CESTA DE MERCADO 
ANUAL E MENSAL, SAlÁRIO MI MINO M~DIO E 
TAXA M~DIA GEOM~RICA DA CESTA DE MERCADO: 

1977/1982 

T--olda 
cnlade...Uo 

(Cd) 

Tua .,...la -•1 Valor....Uo .. ..r _,_ .. -............ 
('I) (AJ(Cdl 

Salúlo •!olmo 
mldlo•••l 

(BJ(CdJ 

)977 
1978 

1979 
1980 

)981 
)982 

20.206.46 
27.783,33 

43.407,1S 
81.354,96 

157.D71,89 
291.522,92 

Fonte: InstilUlo de Economia Agrlcola. 

2.0 
3,0 

6,2 
6.2 

5,1 
6.0 

1.638.87 
2.31S,28 

3.617,26 
6. 779,58 

13.0119.32 
24.293,58 

+1.342'1 

993,110 
1.408.110 

2.142.80 
4.220.00 

8."596.00 
16.208.00 

+1.532% 
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lhes falta\·a eru o estopim pilra acender a ""bomba" F 
p3ra tal f1m lembremo-nos dos protcs1os pela exportação 
de uma pequena parte (:!O':t) dos cxa.'Cientes de milho 
que vinhamw a.:-umulund,, no!l drm1116ns, foi vcndidiJ a 
preço de m~rcado rom a entrada antecipada dos dólares, 
mas folll,,u esclarccimcntiJS dn Qo\·erno c aconteceu a 
enchente que de.,lruiu J milh,'"ies de tonelada5. 

· E. Sr. Pre"'idcntc, quem de boa fi: nperaria ou iria pre
\-er as cn..:hcn1es 'JUC destruíram o milho maduro pronto 
pura ser colhidn'? 

.o\ rc~~opeiLo de alimentos, trago aqui, Sr. Pn,..,.idcntc, um 
. quadro qu.: espelha a eo.&,Juçil~1 doo; prC\'\''- •I=• ;llimcn
lação a parlir de 1977. hwantado5 cm Siiu I'.&Uill, pcl•, 
Instituto de E~.:onnmiu Agríoola, c onde nàl' '"''n!oiUI:JDIO'i 
o.~~~ ··prL'\,'("15 ptJiitu.:oo&" nos gCnenMo de primeira nL'<.'\."!!osida
dc, wjam,,s: 

Nlacio 
A/8 

1,7 

1.7 

1,5 
1,5 

Produto de origem Frutas 
Vegetal 

Honaliças Raizes eTub&culo!l Outros Produtos Suhtut.al 
Macarrlo · Produtos de 

Anin1al 
Aç6car Banana Tomata Oleos Batata Maizena Carnes 
Arroz Laranja Alface Pii.o Outros (Batata doce Mas1a de lomate Bovina 
Ca~ 
Cebola 
Farinhas(4 prod.) 
Feijão 

Outras (13 p~.)Oulras (18 prod.)e malldioce!Goiabada Suína 

Foate: 1•-., de '-mia Allfmla 

Constata-se, entio, que com o rendimento de 1,7 
S.M., vigenle, adquiria-se em Silo Paulo, em 1977, acha· 
mada L'Ciila de merc:ado. suficiente para a alimentaçio de 
uma família durante um me&. 

Em 1978, preci!IDu-sc: de 1.6 S.M. e em 1979 voltamos 
ao patamar de uma cesta equivaler a 1,7 S. M. vigente. 

No entanto, a partir de 1980 at6 o final de 1982, natu .. 
ralmenl.e em fUnção das boas safras e a ••scnerosa" eo
mercializaçilo sovernamental, permitiu um.a queda e ma
nutençio do nfvel de pagar-se a cata de mercado com 
I,S S. M. vigente no período. 

Embora mllito lardiamente. mu at6 que enfim, 01 
nossos govtrnante~ voltaram as vistal para o maior e 
maio& LTÚnico problema da qro-pecui.ria, que seria, ali6s, 
pur:1 qualquer atividade econômica, que 6 o lucro, e por 
raua de lucro direto, e ha\·erem todos os nossos gover
nw, 1istematicamente, conceder todos os benetlcios 
possfvei5 e impossfveis ao homem da cidade, todos os 
chamudos•obre-sal.t.rios, todos os meios sanitários. edu
ca.:ionais, enfim, tudo aquilo que viemos enumerando e 
para a aaricultura o "'ópio" o er~~odo do cr6dito subsi
diado, mal distribufdo, atendendo cerca de 2()11, dos pro
dutores muitas nq;ociatas aos espertalhae. e pretexto 

Aves 
OulrO!i(lingui
ça. banha, tou· 
..:inho) 
LalicfniiJs 
Leile 
Outrm(man
teisu, queijo) 
Ovoo 
SubiOtaJ 
Total 

para a.:hatar os pn."ÇÇ!!i na!i colheitas, especialmente para 
05 de~assistidtJIII e pelo credito rural, o resultado ai esta, 
fa"·clas e mais r.i"·elas e um mercado de trabalho satura
do de miliJ-de-obra de!i(Jualilicada. 

Ma5, vollemO!i no\·amcnte pura os chamados sobre
salários dos habitantes da Area urbana. 

Vejamos o que i:ramos e o que 10mos em mat6ria de 
ensiniJ no Bra~il, cuja evoluçil .. I"CCnomista de marca, 
como 1: o .:aso de Carlos Langoni, considera o nfvel. o 
námero e o sistema aqui adotados. representar para o 
brasileiro, um sobre-aalârio na ordem de 40%, aqui estio 
os nümeros, vejamiJ-Ios: 
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, ...... 
1960 454 
1970 172 
1980 1975 

, .. _ 
1960 28.339 
1970 64.362 
19Sl 239.927 

AIO 

,....,. 
1960 93 
1910 101 
1980 120 

"• 

·-1960 20.216 
1970 53.D28 
1980 16.876 

3• GRAU - SUPERIOR 

Cll .......... . 
1960 . . . . . . . . • . • . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.236 
1970 . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . • • . . 2.620 
1980 ..................................... 4.394 

N•••'-•lrlnlodao 
1960 . . . • . . . . . . • . . • . . . . • • • • • • . . . . • • • • • . . 101.511 
1970 . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . • 561.]97 
19HO • .. • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1.377.216 

ENSINO- I• GRAU 
N'HIOidodoiiiC-

.,., ....... Ad ...... - ••• Tatol 

EaMul Mallil:lpol P.clador 
41.595 44.624 9.265 95.938 
54.491 80.!'44 9.672 145A79 
65.282 144.273 13.166 222.721 

M-··--·-•• 

Dopeaolinolo Adlololllnllto Tallll 

lolodaol M .... lpol l'lrllculu 
3.995.923 1.611.!198 767.131 6.403.991 
8.645.057 4.115.165 1.049A29 14.604.013 

13.318.416 5.737.191 2.852.505 22.148.1119 

2t Grau 
N, .. ..._ .... _ 

......... .u. ........... Talo I 

1 ... 101 M ........ Putlnlor 
1.014 154 2.777 4.031 
1.199 355 3.679 6.034 
2.780 496 3.828 7J24 

Mollblu-uldodoo ...... rw 

DopndhodaAdOIIIIolrotloo Tallll 

.:.Mal MIOIId ... ..... ...... 
312.297 23.851 630.055 986AI9 
447261 50.323 452.766 1.033.]115 

1.326.011 98.2110 1.31V77 2.1123.544 

f.VOLIJÇÃO NO NÚMERO DE CURSOS DE GRA
DUAÇÃO. 

Aoo 

1964 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
~71 
1978 
1979 
19110 

1964- 1970 A 1980 

N•Hn,_ 
alenddao 

1.257 
2.166 
2.620 
3.124 
3.216 
3.374 
3.602 
3.744 
3.753 
3.769 
3.939 
4.079 

7,1 
21,0 
19,2 
2,9 
4,9 
6,8 
3.9 
0,2 
0,4 
4,5 
3.6 

Sábado J S199 
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EVOLUÇÃO DO CORPO DOCE(I;TE DE ESSINO Sl:PERIOR 
SEGU:-.00 A NATUREZA E DEPE!IjD~NCIA ADMINISTRATIVA 

DAS ISSTITUIÇ()ES -
197Z A 1980 

DopeadõoclaAtblololrad•• 
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Área de· conhe-
cimento I!Nt 

Ciàlcias Eu-
tas Tocnol6-
licBI 

Ciénc. Biolós. c 
Pro r ... da Sa6-
de 

Cinc. Aplirias 

Ciinc. Humanas 

Letra11 

Anos 

TOTAL ......... 19.687 

1980 (•) - Dados estimados 

Em 1960, período em que darrutâvamos uma jl ac:en
luuda prosperidade no Brasil, especialmente comparado 
ao!ii an\l!io anteriores. tinhamus nos antigo curso primârio, 
b.oiCU. w I alunos matriculado5 em todas as nn55ils esco
la !lo. 0.1nrormc: quadro n• 16-A. F.m 1970 C'hq:bamos, ao 
hoje. chamado ensino de I• grau, com 14.604.013 matri
.:ulad"'!i tem 1980. utingíam05 22.148.809 alunos manri
culados. 

~m 1960, Unhamos 95.938 unidades escolam destina
da,; ao I• arau e em 1980, chegamos a 222.721 unidades 
C:!iCOiarc5. 

No secundário ou 2t arau atual, evoluímos de 4.083 
unidades e5e0lares em 1960 para 7.224em 191IDc cm ter
mos de matriculas partim01-de 986.489 cm 1960 c ai· 
cançamos 2.823.544 cm 1980. 

1-:m matt:ria de Ensino Superior, Arca mais sensível c a 
mai~~o onerosa em termos cc:onõmicos c da qual maili se 
rçssc:nlia o proces10 de dcsenvolvimenlo que se dCiiCnca· 
dcava, Linhamos, em 1960, 1.936cunos com 101.581 ma
triculados com um reduzido corpo dcx:cntc cm srandc 
pune com formaçio precâria e que pcrfalia 28.944, cm 
1964, quando entio, os cur101 oferecidosjâ eram 1.257 e 
o número de matriculas chca;ou a 126.40S. Resultava 
lodo este quadro na conclu5ilo de cunos no lotai de 
19.6R7 fonnados em nfvcl superior em 1964. 

F.m 19MO, naturalmente, c.:om um gigantnc:o eafoTÇI.J 
p:o"·crnamcntal e dispendendo recursos de ajudas c em
prl:slimus externos, com 4.0711 cuno5 implantados e cm 
funcionamento, com um corpo de 110.000 ducentes, bem 
mais qualificados cm tennos de pós-graduaçlo, me~tra· 
do e doutorado, elevamo5 as nOMa5 matriculas para 
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EVOLUÇÃO DAS CONCLUSOES DE GRADUAÇÃO 
POR AREA DE CONHECIMENTO 

1964 - 1974 A 19110 

1974 1!1'75 1!176 1977 1918 1979 t!IIO(•) 

26.360 28.700 30.903 34.523 38.628 41.467 45.000 

21.578 22.600 23.604 25.024 26.300 27.714 29.500 

3.00 3.300 3.317 4.403 4.642 5.483 6.500 

80.301 8S.900 88.257 96.12S 106.397 118.031 130.0110 

li5.4S6 14.000 15.230 t3.989 12.317 13.937 14.000 

2A83 3.100 4.627 S.S09 6.o66 5.782 6.000 

130.178 157.600 165.958 179.573 194.330 212.414 t31.000 

1.345.000 univenit.Arios com as conclusôe& anuais, ji 
atinsindu IS0.178 formadn!i om Nlvel Superior/ano. 

Muito embora atendendo de 20 a 30'1 de alunos du 
faixas de rendimentos mais baixos o que sifnilica uma 
injusliça social gritante pois, o correto, o certo mesmo. 
seria, o en11ino superior ~er pago pelos que podem fazC.Io 
em beneficio das que nio disp6em de recursos e conse
qUentemente, poderíam05 oferaw maior número de 
oportunidades a todos ou no mlnimo, nlo utilizarfamos 
p.1urançu111 e11:terna5 com juros cai'OI para custear o ensi· 
no !llup.·rior. 

Alpuma" tenlativas, mesmo tímidas já foram ensaia
da!ii pelu ,yuvcrnu para corrigir esta sritante anomalia, es· 
pc:cialmentc quanto aos chamados restaurante~ de 
pn=..:os simbólicos nas univer!iiidade5, quando se fala no 
iQuslamento, tam~m simbólico nos preços das refeições 
ali ser"·ida~. u Pais todu 6 mobilizado para impedi-lo. 

Os distributivistafl, m dcrensores da ••justiça social" se 
arre1im~ntam c juntos ao" 70 a RO'ii dos ••coitadinhos"' 
(leia-~e abastados) ameaçando ctus e terru, razem o ao· 
verno ceder c recuar e com isto, vamos dando razio aos 
que combattm o povcrno com seriedade, querendo nos 
indu.lir ao aceno c:,,m crfticu5 construtivos e o recuo do 
go"-erno tem favon."Cid~. sobremaneira, aus objetivos doa 
que bu!i!:ilm o ••quantu pior melhor•·. 

Tenho, aqui, lum~m. Sr. Presidente, os quadros que 
dcmontotr.am um oulm tipo de 50brc-sah\rio que 6 ação 
do Mini111ttrio da Pn:vidl!nr..ia Social cuja evolução, wmn 
iremos analiSI:Ir a SL."8uir, surpreende e, ao me!iimn tempo, 
a:ratilic;l a quantl,)fo deram um pouco de si em ravor da 
Pn:vidCncia entre nós, m.as cujos aasto!i vCm extrapolan
do dto muita a sua efetiva capacidade de pagamentos, e 

exittindo uma punicipaç.i'lo cada vez maior do nirio par~;~ 
o seu cu5teio. 

Tanlo ê que, em IQHO, somente o dispCndio orçamen· 
uirio dn Tr,:,;ouro par;~ a PrevidCncia foi na ordem de cen
to 4= quurentu bilht\cs de CTU7.eiros, vejamo&. 

Em IQ60, com uma populac;iio de 70.967.000, tinha· 
mn5 filiada5 a0t1 antigm; Institutos que compunham a 
Prnidi'ncia Social, !li.S7S.072 contribuinles ativos e 
1.21S.M76 apo!iC'ntados I"CJ'Ire&entando 10,98 da popu
l;~~ilo lolul, e repn.'5Untand~ 3CI,()(,q. em relação aDi 
19.114.1.895 componenles da População Economicamente 
Atiu Oi:urad;~. 

F.m IIJlCO, graçus a e:ruraordinãria melhoria nos atendi· 
mentus da Prcvidencia Social, especialmente ap6sa uni· 
licaçiln, jê contávamos com 7.900.933 aposentados e 
23.782.216 contribuinta ativos, representando 26,6()11. 
cm rclac;lh1 à popula~ilo total de 119.070.000, e o que 6 
muilo sisnilicalivo, 67,17''éo em relaçilo 1105 47.166.::!87 
elementos nc:upados na furça-trabulho. 

(."omu resultado da din:cinnamento dos Recursos da 
Arrecadado da Prcvidenc;ia exclusivamente para o5 inte
TClltoL'!i dO!i fiCgUTUd05 C 0 (joverno federal, tendo nnal• 
mente assumido 01 seus encaraos de acordo com a lcais
J;~c;;ào, posando o cusleiu da mAquina admini5trativa da 
Previden...;a, o pO\·o, os trabalhadores eempresãrios pas
lllilram a conrerir c procurar para contribuir c os resulta
dos furJ.m muito al6m du que SI.' )'ltlderia e5perar. 

Talo gil!unt•smu da alilii&ICncia médica e farmacCutica 
r.."Omu também, a aMistCncia hospital~:~r e odontológica 
que os desa5sistidos pa.!iiSU.ram u ler cnm a moruliuç.i'lo 
ali implantada que us números de 1980, suserem des
perdícios c abuSC)s, vejamos: 
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QUADRO COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DA POPULA(:AO, 
ASSOCIADAS A PREVIDENCIA SOCIAL, BENEFICIOS, 

ASSISTENCIA HOSPITLAR E PARA-HOSPITALAR. 
(ANOS 1960 1910) 

1!160 1!110 '1(60/BOJ 

I. Populaçlo .......... .-....................... ' .. .. 
2. Associados i. Previd&lcia Social ••......•..••••••.... 
l. BonoRc:ioo da Providl:ncia Social (Fendo Ap.) ••••..... 

70.967.000 
5.575.072 
1.215.176 
4.261.522 

119.070.865 
23.712.216 
7.900.933 

67.77(+) 
326.51(+) 
549.11(+) 

4.316.4(+) 4. Assistfncia Hospitalar e M6dic:a ....•••••••••.•...••• 
5. AaistCncia Odontol61,ic:a ...••••••..••.......•••••• 
6. Tratamentos Es~ializados (•) ......•.............. 8.()66.861 

191.504.625 
34.159.554 
90.436.151 

100.0(+) 
1.1121.0(+) 

(•) Pequenu ciruraias. fisioterapia. radioterapia, curativos, vacino. outros. 

QUADRON94 
PREVIDENCIA SOCIAL- ASSISTENCIA HOSPITALAR E PARA-HOSPITALAR 

,_ 
1960 1910 

T- v .... """"' Tacal v .... ..... 
I. lntcrnaçileo hoopilalara 664.096 11.753.451 2. Consultas médicas U04.420 

9.562.121 2.191.33 
3. Exames do patolosia clnica 179.751.174 160.201.137 19.534.03 
4. Consullas odonloi61Pcaa 51.511.700 49.451.904 2.059.79 
5. Exom~ radio16aicoo 34.159.554 24.991.721 9.160.82 
6. Exames apcciolizadoo (*) 

12.822.301 12.476.477 :145.82 
6.142.611 7. Tratcmontoscopecializados (*0 ) IJI66.861 90.436.151 Total ························· 12.335.377 316.577.026 

(") Anatomia Patol68ica - Eletrocanllosrama - Elolroon..raloFBm• - Endoscbpia - Medicina Nuclear _ .troo 
<*-> Pequenu Ciru11jas- Filioterapia- Radioterapia- Hemoten~pia _ Curathus _ Vaeinas _outros. ou · 

No primeiro quadro, j6 vimos a relaçio entre contri
buintes e aposentados de 1960 e 1980, transpostol 01 da· 
dm de 1960 de aaistincia m&lica. hospitalar, internaçlo 
mais os atendimentos ambulatórios para o quadro se
s:uinle, temos atendimentos de 1960, 12.3JS.377 e em 
1980 os atendimentos atinsiram 386.577.026, •lsnincan
do I6,2S atendimentos/ano para cada coiuribuintc. en
quanto em 1960, os atendimentos atiqiram, 2.21/ano 
para cada contribuinte. 

O maior indicador de melhoriu de vida no Pllls,"em 
dL"CCrlincia dos sobre-sal6rios, atravá da Bllis~ncia 
mtdico-fannaciutica, h01pitalar e odontolóaica n01 dlti
mos anos, e- sem dúvida, a elevaçio da expectativa de vi· 
da. 

A expectativa de vida no Brasil era de: 
,2,3 anos na dkada 1950/1960 
54,9 anos na dkada 1960/1970 
"·8 anos no poriodo 1970/1975 
61,3 anoo no período 1975/1980. 
Por outro lado, se mantidos ati o final cinte ano o ftu

xo de subsfdios pagos pelo orçamento monet6rio, no ca· 
so, excluldos os direitos, constailta do orçamento fisc:al, 
iremos ultrapassar a cifra dos cinco trilhaes de cruzeii'DI, 
o que representarA uma distribuiçlo per apba de cem 
mil cruzeiros para cada um dos que I.Cm rendimento na
te ano, um 10bre-ul6rio para cada um dos 50 milhae. da 

pop. econ. ativa ocupada. quando todos nós sabemos 
que o Governo, a exemplo da populaçio, mas cada vez 
mais pressionado e cada vu menos resistente vai ceden
do contra o futuro. emitindo ORTN para cuatear aastos 
que o Tnouro Nlh.ional nlo arrecada e em conaeqUin· 
ciu, nilo pode pagar. 

1: pn."C'i51J, ê mais que urpnte. Sr. Presidente, 6 que~tlo 
de vida ou morte para o Pais, compreendamos de uma 
ve.t: pura M."mpre, o Governo fabrica dinheiro ou ORTN 
sem lastro mas. quem produz raz ou aera reçursoa e a 
a:onomia e esta mais que combalida, saqueada por tri· 
bulos, impostos cada vez maiS escorchanta e juros com 
corf'C\:ilo cambial e/ou monetAria: portanto, se a nossa 
sente nilo se libertar da falaa "justiça social" do crimino
so distributivismo, dosadstos al&n da nossa capacidade 
real, nilo vejo saída para 18lnnos ciu terrfveia dificulda
dL'5 em que nos encontram01. 

Possuldos por ideais pnerosos, 6 verdade. mas, abso· 
lutamenle irrealistas, visto que em pais nenhum do mun
do vi'le-se senio na base da receita ramiliar, no entanto, 
aqui no Brasil, violentando todu u regro •leia da eco
nomia, o con1tituinte in11riu no texto da Cana Mqna, o 
suld.rio mlnimo bastante para a manutençlo do oper6rio 
»em profissio e de SUa famnia. 

A aenerosidade, ati mesmo as boas intenç6es dos nos
IOJI lqisladnres, lamentavelmente, tem-ae prestado aos 

qitadora, tanto 6 que, o mencionado An. l6S, I.Cm sido 
usado para inculcar os sentimentos de rrustraçio nos tra
balhadores menos qualifiaados, com a adeslo dos mais 
bem situados, pelo nlo desfrute daquilo que o seu real 
poder aquisitivo nao pode pasar 1 vilo inoculando 0 ódio 
contra o patrio e contra o patrimônio do me~mo, dar, 
em gra~de pur"te, depredaçiSes e a noasa bai•a produtivi
dade, dui o d&."Samor ao trabalho cada vez mais acentua-
do entre nós. · 

Jti 6 comum ouvir-se de trabalhadores desqualificados, 
de que o Governo nlo obedece a Constituiçlo e, para 
agradar os patrões. decreta o sa14rio mínimo abaixo do 
que determina a "Lei Maior" ele, por esta razio, ele nlo 
se Cfiforça, nilo "dá duro·• no trabalho, porque atA sen
do roubado. 

Com a nxaçilo desta nobfe aspiraçlo no texto da 
Constituição, de cena forma. legitimamos a falkia dos 
distributlvistas, dos pregoeiros da "'Juitiça Social" que 
eslil nos levando ao despenhadeiro do gptar, do c:onau
mir o que nào temos e cada vez mais, verificamos da
c:ontentanientol com o Governo ao qual, malicloaamen· 
te, se atribui poderes ilimitados, inclusive de aerar recur-
10 para ..:ustear tudo e a todos. 

Nilo con1quindo a sublevaçlo da ordem no meio ru
ral, confonne confeuou-se derrotado o Cap. Lamarca. 
como tambim 01 suerrilheiros do Vale da Ribeira e Ara· 
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auaia, voltam a asitar o problema da Reforma Aadria, 
razem-no mais, razcm-no aem os lavradores, porque 01 

que efetivamc:ntc: trabalham a terra nio tim tempo ou 
voeaçilo para a baderna das passeatu, mu lazem-na 
com os ''c:amponCICI'' qitadora urbanos que querem 11· 
nica c exclusivamente inlranqUilizar 01 que trabalham 
cfcti'lamente pretendem lurbar os domlnioa, aproprie
dade da5 gJebas. com invasôes or&anizadas I c:om isto dc
IOlliiDimr a produ;io qro pastoril c, consequentemen
te, nos levarem a rume sencraliZKda. 

Por ouuo lado, ai estilo os exemplos, tivemos a coloni
a~çilo da Tran!lllmazónica na qual o INCRA deu tudo, 
lerr-.a desmaiada, caaa, a1sistincla de todos 01 tipos inclu
sive 6 me5CI de: salériOJI, aU:m da prantia de frete aratui
to da produção para 05 L-entros de consumo e, com ludo 
i~tto, voltaram para. as origens, para 11 cidades de onde 
for-o1m levados de aviilo. 

Mail ra.-enlcmenle, tivemos o exemplo de Slo Paulo, 
onde, apó!l promoverem inVKsões em 1lebas purtieulares 
e 10vernammtais jã com datiDII\."10, foram, pelo ICJVCF
na estadual, cnlocudos em outra lrea e de 16 as notreias 
dos jornais L"Unfiguram a mama situaçio da Tranuma
.Wnicu. 

Sa verdade, Sr. Presidente, 01 que realmenlc querem 
Lerra pura trabalhar estio lã na aleba e nio nas c:ldades e 
pur;.t 01 que cfctivamcnte, querem 1rabalhar o INCRA, o 
GI:TAT como tumbtm todo o Governo, vem titulando a 
prcço5 simbólicos, preços que nem sempre pqam u da· 
pe5i15 de demarcaçio e mediçio para os que podem pa· 
aar e, sratuitamentc. para os que alqam falta de recur
sos. 

Vejamos o quadro que retraia o volume dos tftulos re
feridos. 

TITULAÇAO BRASIL 

Att 1977 
N• Doe. 174.739 
ÁrL"a 9.308.800 ha. 

Eotabelec:iment .. 
Án:uHo. 
ÁreuM6diao 
Arno Cllltivadao 
Á ... adul.ovouru 
PWm.-t• (Lavoura) 
Temporêriu (Lavouru) 
......, •• Ocupado 
Rebanho Bovino 
Rebanho Ovino 
Rebanho Sulno 
Rebanho Caprino 
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Em 1978 
N• Doe. 21.1105 
Área 1.718.700 ha. 
Em 197'1 
N• Doe. 23.023 
Ár.a 2.S30.200 ha. 
Em 19110 
N• Doo:. 100.282 
Área 8.387.200 ha. 
Em 1981 
N• lloc. 114.885 
Ãrca 9.431.900 ha. 
f.m 1982 
N• Doe:. 223.027 
.<\rc11 12.729.6112 ho. 

Tallll 
N• Doe. 6.57.761 
Árcu 44.106.4K2 ha. 

Como se vC. 10111cnte naseslilo do INCRA e do GE
TAT att 1977 foram upedidos 174.739 tftuluo e j6 em 
1982 atinpfamOJI 657.761 títulos de propriedade expedi .. 
dos. 

O problema qririo Sr. Presidente, aaKemplo de qual .. 
quer outra atividade ec:onõmica 6 um só, a justa remuno
ra.;ila, o lucro e tal entendimento jl viJora at6 mamo 
nos ehamado1 ••paraf110s do prolelariado". 

Na caiO brasileiro, pela imensidl.o do nos10 terril6rio 
e em dC\."Orr!ncia da coloni1.açio aqui implantada, muita 
terra para poucos intel'lllsudOI, vem 11ndo disc:iplinado e 
raolvido aos pouL'OI ~ verdade, mas indiscutivelmente. 
falur-s.c em invadir terras de particulares ou mesmo fazi.. 
laR como vem ocorrendo com patroclnio dos "justicei· 
1'01" c dos ••zc10101" lidadores doi direitos humanos~ no 
mínimo. provocaçio. 

Vejamos o quadro a ~e~uir que retrata a aituaçlo das 
terras sob o domlnio de paniculare5 a partir de 1920. 
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Inculcam O ICnlimcniO de Frustraçôea DOI trabalhado
res menos qualificados. com a adal.o doa mais bem ai
tuudoa, pelo nlo dcsfrule daquilo que o seu real poder 
aquisitivo nilo pode papr, vlo inoculando o ódio contra 
o pauto e CtJntra o palrim6nio do mamo, daf, em aran
de parte. dcpredaçõe5 e a nossa haiu produtividade. daf 
o dC58mor ao trabalho eada vez mais acentuado entre 
nós. 

lim 1920 todas u propriedades ocupavam 175.104.675 
ha. e em lftO, 369.S87.872 ha. pouco ou nadasisnific:an
do ume a nossu imenaidilo terrilorial pertencente a011 
Municípios, Estado1 e l Unil.o, mas nlo querem terra 
bruta coi111a al1uma. quizesKm, af e5lá o Minist6rio de 
As1unto11 Fundi6ri01, eatimulando e amparando os que 
oeupam terru pllblica!l e titulando, nas condiçcles: que jA 
vim05, intereua-lhes muito ~ a anarquia a rome a con
vu15âo social~ 

Agucundo, C5timulando e at6 mesmo criando novas 
"nece~sidada" na nos1a pnte, atravh das ""denllncias" 
a pobrc7a e condenações do modelo económico, c:riando 
uma dualidade curiosa em que o Onvemo tudo pode e 
nilo faz porque nlo quer, 1: dominado pelos ricos, e, no 
final. o rico e ruim, ~ mau. e desonesto, 6 usurpador e o 
pobre i o bom, e honesto etc .• enfim. possuir com Cl• 

forço próprio~ pccuminoso, a virtude est4 no nlo poR· 
suir atravis do economizar e sim recebido das mlos do 
Governo. mesmo que atravf:s de eseorchantes tributos 
ou confiscos, mas, de qualquer forma. vlo. conquistan
do espaç05 e dominando consciCncia1 dos menoa nisa
doR e levando-os l de10beditncia civil pneralizada. 

A deterioraçlo ele comportamento. a cata altura. Sr. 
PreHidente, já vai mui lo lonp e eada vez mais vl.o ousan
do 01 asitadores, tanto que jA ~ muito comum a aJs,uns 
prin'"ipes purpurados da lareja, publicamente considera
rem justas as invaSÕCI e os saques que vem sendo realiza
dos. ao mesmo tempo em que, veementemente. conde
nam a reprc:uilo, a açio das autoridades e do Oovemo. 

ESTABELECIMENTOS RURAIS E SUA EXPLORACXO 

1120 INO IIII .. I!I'IV ., ·-648.U3 1.904.589 2.1164.642 3.337.769 4.924.019 4.993.252 2 5.167.578 
175.104.675 1!17.720.247 232.211.106 24!1.862.142 192.145.466 323.896.1182 369.:187.872 

270,16HA. IOJ.IOHA. 112,047 HA. 74.85 HA. 59,73 64.86HA. 71,52HA. 
3.79'11> 9.52" 8.22'11> 11.49'11o 11.55'11. 12.35'11. 12.35'11. 

6.642.()57 II.BJ5AJO 19Al!l5.057 28.712.209 33.983.796 40.001.3SB 4!1.1Ul02 
5.961.770 4.402A26 7.797AI8 7.984.068 8.3&S.J95 10.497.307 

12.873.660 14.692.631 20.914.721 25.999.728 31.615.963 38.687.995 
11.343AIS 10.9!16.834 15.633.985 17.512.1189 20.345.692 21.109.1190 

31.986.681 34.J92AI9 44.600.159 Sli.041J07 78.Sii2.2SO 101.673.753 117.755.923 
7.013.678 9.2&S.II8 13.1165.706 14.275.569 17.1143.044 17.486.559 

14.396.834 16.839.1!12 22.910.814 2S.579.8SI 31.523.640 35.151.668 32.Sii9.586 
4.160.240 6.5211.1~3 6.957.!145 7.820.28S 5.708.!193 6.709.428 

NUMERO DE PROPRIEDADES RURAIS E RESPECTIVAS ÁREAS M~IAS 

8.9!14.718 
64.4SiiAS2 

126.936.136 
105.6.55.536 
63.S45.DJO 

369.S87.872 
Sem doclaraçio do 6rea 

... 
2,43 

17,44 
34,35 
28,59 
17,19 

100.00 

1980 
ri' ............ 

2.603.573 
2.015.821 

419.303 
45.906 

2AIO 

5.157.016 
10.562 

5.167.578 

•I 
•I 
•I 
•I 
•I 

Tamanho da Ánu 
l,SOHA. 

32.00HA. 
2S9,00HA. 

2.301,00 HA. 
26.367,00 HA. 
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Com 641.1S3 propriododeo Nroil rrn 1920, _...so 
umalora IOUI de 17S.IOU7S bo .I.OM.SI9olil propn. 
d•dn cm 19«!. ocupando 197.720.:147 lul.. am 1960 ji 
mm J.JJ7.1>4l prupi<d:odcs ocupando umo •- de 
249.1<lo2.142 lia. ""'I"'""' om 1910 mm S.I6U71 pro
pried.dca ..,..pandu JIIII.SI7.172 ba. 

A n·&.tuc;ilo &b nOk\8 alf\allluna. hf'U1•lmanlc an 
Lcrm~ de oaml'li8Ct'llc• dr ires. lndil.. .. um .prowcitammto 
ótnnu •iuu q&M ...:omp:anhou o acteimcn&o do n6mcro 
de pNJ'W'~ I d,u lii'Cõl:lo q..a (onm tCI\do U'anlfcridat 
f'l'l'il u dundnitJ de purtM:YI;arn. 

l.m 19liJ. ocu~um.• da lon:o IOIMI de •.:14~.~7 bo. 
uu ,,,.,.,; a'lfn u~,.. c~n 1~ ocupando t9.09'-Cl57 
~ui,·idrnl~ 11 I J,Wl da ircu c an 1910, como ...,_,~ 
lradu. momo oom ntriiOr'dln.;no &.TCICiiM'ftto ~CICf'C'I> 
n:al ""' •l}mcrOI de proprial:adcs c 6rel sloNI an mb 
dr J"'GMt!.."UI:IrO, lcnc»-IC em Yilla O kMI10 pcrf!Jdo ele 
dc>e.pilul~o • qiiC..., '"biNiido o octor rural.,... 
mo a-.m. nn 19M. a 6rea adtivadoa r.:uhria 49.11,.302 
11.1 .• corrQjiOndcndo • IJ . .IO" du lta lotai. Pilo c...O. 
mcnt~ cltl notr-41 rebanha poculno como um todo. ma 
tl: mockJ parta.'111ar o b&Jvinu. vcrif"c ... que. cm &crmc. 
de iii'"'OYCIWI'ItnhJ da ira tobd.IQa cm lawoura au ~ 
14rns. a litu~o t 1nuil0 boa. O nhanho bcmao que 
"" de l1.9116.MI .:aboc• ""' 1920, o S6.041..l07 nn 
19<10. aliniC 117.7S5.9"'J oa.....,. rrn 1910. 

Com • lqiolaçio vlpaw pmolimndo de m .. cira 
c:atrta "' lalir4ndiosimproduli-. ..., dhldo. IOrf• 
...,. quo ctwpr anladioc de o~IO .mt"Ddo 
cm 19110. contudo .. kYarlftOI an oonlll a bliu rcmua. 
r~ que w ""' dando ao _.or .. ~rio n01 OJli· 
""" """'" tcrtma~ que cndit:11. n1 rulid8dc. o c~~~cmpr. 
nho alc::an~ a uma wuc~ quiiiC ati~ca da homem 
hr01~1ui"' poN o amanho di terra. 

,._...,. lnrorms ilinda. o -.~dru cm cume. talvez tam
htm rm ru~' du ~tr.tnn;~ de lrihut:açio ou taJwa por 
""rem numCO!o."l.lftlcntc poi.Alll. id ,,..,... rruJtricdildC"& 
,,..,. tXnlrnól .. dr mdhur'r" ck ta .• !3,, ulili/8do4 pel0t1o -dis
tnt'luli\ .... "" •• "'b !,.'t.lnrd:alh;aç,"' cm r:amr doa .. n:furma 

"rtna" r-ra 01 ""c:amf'O"eta", nlllurlllrnauc. JtOrquc 
rillil C'lll:r"W'radorajA wm lendo implantllda•aom m•ilo 
1\ICI!rMI dadc 1964. 

A nia.;lo porc0111ual du n6mcro de prorriadadco • 01 

nürncnJ'I d:l• r.pcctiYII•~n:•. indicam 2.4 . .,. da ~a to
lul por• lO.~ das propried>d.._ pequenos ~~- ou 
ch!aCõlr:n n:a f'CrifcM d• c:~pilól.._ wohlldu pua 01 hotu
.,ilnJcir·Oto e lucr: 7,44,.. d. Ara po~ril )L 9ft cio&~ pro
pn<d..S..~ ou Jlcb" de peq.....,. produto,. )4.15" da 
ilr<l' dillrlhulda por• 9,45" de propricdodn de pc.jiiCOO 

fk.lrlC :!II.WI d8 área ditlriburda paf'll O.lfl de ar-.rt\dc:l 
J'ropriedldcr.. ~.Pina• de ueüc.ar c iJC'OOI, crilldoi'D de 
pdd c Jrandn la•our:a• c. rinalmCI'Itc. 17,1ft. da Ara 
p.r• 0.4r- par• "'l'"fldn rn>jctu. ele rdloren-10 
4roindu~ri01i .. c aaroPCQ~irio• n:a Am&WrlJ c no 
CcntN-Qc.tr.· 

Sr. Presidente. Trqo ~ui. una cbd011c\antados710 
>no po-do. pelo IIGE. a1r"'h du E~DF.F quol·ine
JuYdrncnlc. o m•i• mcticu~ trab .. ho de f'CI'IUtla d• 
IM:ncrMriU Foclcraçi.>, a~jos rnulladoo irio ... .,.. 
moo111rar. • par da sublllfiC:Ial mdhoris no padrio de 
l'ld• do ftO'UO pc;M). tambtm 01 10hre-ql6riol que • 
vim ra.oando . .ub as mais wried• formu. aos que tr• 
balhllm C. ftn .. mcniC. canc\criU 01 CIIIC'C. e. OOftiC'

qfli""""' do Ido dillribuiiYilla doo ....,.;""do._ 
ll:nto. da dnclpc:rang • do *-oanla'ltunnno ... 

Aqut cstl a liLUado cnoontredl 101 dollliclios tio 
Pais cm 19112. • mmp.,..da A lfluacio nl..,.• no lra•ll 
rrn 1960. 

DOMICIUOS PARTICULARES OCUPADOS ... I ta 
Domlcflios 
Tola ii 13.475.472 27.401.345 IOl,Jft 
Rurai1 6.924.611 7.1S7.1ll ·202!1-
UrbiUIO 6.550.714 20J4l.SI4 
Próprio 7.7l9.a77 16.967.496 
Alurlad"' J.~7.210 6.l:!JJIO 

DONICILIOS SEO~DO AS COSDiçOÊS DI:: PROPRIEDADE. 
E RESDI\IESTOS DOS HABITANTES 

Faba T•l T .... l'l'clct-. ...... Genl .. Gonll .. .. .... - ....... .... 
Alé I S.N. 20.77JJJ2 5.470.159 U91.11l>l 
•la2S.M. l7.790.J6' 6.:U7.47S 3.64).027 
•2aSS.M. 40.99).171 1.67H61l 5JS6.117 
•de5S.N. .10.1112.401 6.597.111 4AJ0.6olll 
lmó'tiCil•/ 
o..:r.r.!Çio 1119.417 !:u.I7J 
lmó\'CKI/ 
R~ndnracrno 239.574 115.270 
Paooasf 
Rcdndimm1o 799-'47 ......,,.,, 
Doc:ko....-io 
d~ RcndimHIIOI 90S.957 
TC1tatl 122.145.421 27.401.J4S 16.91\7.496 

Com um• popul><ilo 10 .. 1 cm 1960 do 69.1M.4ll de 
rn•wildora rwrmancn~a d"' quais l1.59).2.S4 raidind&J 
an ~.~511.7114 h:shi1ooçl>co urb"""' c 37.575.1 .. morandu 
cm t..9~4.NIII h • .tlilMCÜCI rurait. c:tq.amo. cm 191! mm 
1~.1.:!04.1t74 rn...~rudor~ pcnnancn~a daaa. 117.fi72.!162 

-1912-

- ""'" ..... Nt .. . ....... ...... ...._ 
~ -- ....... ......... c..w. 

Jlftlfrla " ...... 
U.J,l0.190 60.1.10] 91].472 . IA66.706 
17.144.0)2 1..177.112 4.723.09.1 . 1.:!06.159 
26.102.GOII 2.J4.1.917 9.591.!121 l.a7l1SJ 
2UU.619 1.791\,117 7.67~.419 .169.8:!9 

.1~.166 .ll,hl6 

67.~ S6.90S 

41].107 219.~~ 

619.206 15S.I96 

71992.192 6.123.510 lU77.0lS - 4.303.111 

cm J0.2A).SI.a rm Cfla e ap:ut:amcntos·na' dd.adclr.·c -
lS.53l.lll. mor.ando cm 7.157.1JI cuu na maa nora!. 

Tanor.. cntlo. que com um ctWICirncato ,lobel de 
1M. I:"' n:a ~ul~ió raidctttc. no rnoDKJ pcrkJdo. ~ 
m, ... ~o~m crC"Clmtnlodt :!.92'1 noscl)midUm. da mna ru-

Doxmbrodc 1983 

Cedicloo . 2."109.11.5 4.30).111 
S....Dodar/ o U51 
Comabo•I<'WncniO ...... 
lledoOrrol l.IJl.6:!l 16Jl7.692 
PotOau 4.46S.OJO 6.651.500 .._, .. 
Outruforrnp 
ahdl. 6176J3) UI:!.Ul ..... -., 
Ctror5uo ... 2.467.257 25..559.939 
Ctr"f5ua 
carvio 717.1.11 
Ctr"'io • 
lonb 1.251.24) o 
ctroai4• 
cllcoxqurr. 39S.761 o 
Somdocl:ar. 
c outras 1.141.406 
lnlllaloo;io 
S.nilirto 
.,.,to 6.162.J27 2l.IIJ.9lS 
Somdeclar. 
00111101 o S.SI7.410 
lluao inoç1o 
Elttra S.20t.917 lii.I4S.JI6 
0ulr01C 

..-dedar. o US6.1129 
Ocladolra I.S.l0.712 IS.7SI.914 
Nio,_e 
nio ... IUO<I o 11.642.J61 
Moradora 
Pt""ancntn: 
Url>onos ]1.59l.2S4 17.672..s6l 
Runaia l7.S7S.I .. JSJ.ll.JI2 

Totait Mor. ....... IU.JIIU'M 

- N• .. ---- ...... ---......... ... ......... c ..... 
~· l/Dada ... 

S.S2J.412 1.489 6.131 
5.917.~S 1.177 6.214 
S.219.096 2.SII2 9.79] 
1.12J.I20 ~b7 l.lll 

ll~ 

~ 

161.414 2.121 

129.99S 1.560 

11.147,202 6.4SI 21.992 

· nl, 'cr-qYanlri ilia'lia urhlna U\I'CmM unt Jncrrmm1a de 
l09.~ .., nlimoro do donudlioo. m11. o m111 lmpar
lllltc a..,. ......,.do, t que. cm 1960 Unha~~»~ 7.739.077 
domodhos hobi.- pclcK proprio!Jrloo o dlcprnoo • 
19112 '""' 16 9117.4911 como prorriadoda doo roaidcnlo, o 
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que ~o.'f.luiullcu u um au~nlu de 11".:!5'~ no nQmero de: 
rr,,rrietárltl"", 

Tend'' ~.KJJ.r,~:! dt•micilit'"':lhn""IC'\:ido .. com ãpuu t.:n· 
..:an;1d:1 em JQhfl ch~.:,;amtl!<o :1 lft.K37.f!Q:! ern 19K:!. equiva
lendt' :1 K.lJUr.:: dn!'i tillmicili'" urhuno11. ~nquanla em 
I1Jf"l ,, indke .:ru dt' 4J.24"i. 

1 m m:alêri:• de in!olaln~ã,, sJ.nit:"tri:l h.""l''\l(bol a melh11· 
n:1 •• tinJ!..: ni,·.:+"""'rctaculiu·e)o, \ i,;tn que. em I Q()(L tínhu
m1" '' Mf,:! . .l:!7 dt•mi..:ilin,. dt•tõ.ld''" dc'iiC' beneficio c:. nn 
cnl;.anh• iã t'm 1'1'1:! ntinJ!iamu..;, a cifr.1 dt.: 21.KK3.935 equi
rad''"' Ctlm ÍDI'II:II:I.,;i\c'i. 'ti.IIIÍlárj,n,, 

S:t (':lrlc &: m .. t:tl~~'u' cli:trica.rartindn de !i.::!C'J9.9M7 
cm JQfll:l, él''''':l em !.lUC :1 .. ntl!o,MI!' indústrimotmhalhnvam 
em turnn"~ :lhcrnmJ,,., r••r fnhi.l de cnerl!hl. chc,.am''" a 
I'JK:" c1tm .=!U.~-'!'.~ I(, ,lllllliL"ílinl<> JIICni.lmenlc :nendid1•!11. o 
que !<>Urer:1 cm fiOI.Hil.=! .1 tntalid:~de dul<> d..1n1icfli,,'i urha· 
DI h C riU'II J1Crnute il't:.IIÍ:Ir li p-runde \"U(UmC de J'lfll(lricdi.l· 
1te"' rur:1io. que pao;o;:,r:m1 u l!nnt:lr cum rue hcneficin. 

DIÁRIO DO COSGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

Um uutru cqui(lamento domiciliar de a:run.Je utilidade 
r i.I\C de pratndc 'iCDlidu CI!Onómi\!o i: Km dúvidu, O rdri· 
l!l!'radur. i.IIJC'IIIdcira dnméstiCil. Tinhamus em 1960, 51.)

mrntc 15)0.712 dnmicilins J10!<>5Uindu a:c::ladeims e cm 
I~H~. CtiDSllltu, I !i.7~K.I)H4 f:nniliafl desfrutando de~lc 

c•IRfnrtÍI\"el e mais que ü til C'letmdori•iliCU!t. 

C"tlD111 u n:-tro1tar 11 Dtl!Uiil suh'itHnciul mclhnri1:1 de pa· 
drlm dr vid:1 e :1•1 me.mn tem(lo a nofos:l incontida capa
l!'ldi.ldc pura,, d~o"iperdicit, idiuta. L"Yc,luimns de 2.467.257 
ru.-c\eJ!I ii p:i1111 em lllftO rmru chc1.1:1rm•,5 a :!S5!iiJ.IJJiíl reJ~~i· 
,h;nl!'m!<>. u~oo;md•, fn!:"!àu iiP,Íili ern I QM:!, ,, ~UC' s1gnilic:u que. 
11:ndu 7.157.H.ll dnmiciliu"i nn10DII rural. de-.les !111mcntc 
1.141.41Jfl nd11 Utllil:tm ti (!.d!oo de I"'C"Ift\leu imr1utildO, 
quundo h!m i1 flllrt;.l c dc gru~tu, ii lenha. ~uc termina a(l,). 
dn.\."l.•ndt•. 

l"nnland•• rn1 u-.u. nn an•• de 19M.:!, 22.642.1&46 ara~ 
lhcl'll de T\' r••ra umu purula~iã,, rc1idcn1c de 
1.~.1.~U.S.Jc74. linh:un'"' l!m rcla~àn :ln lodu. I tdt\'i!lll)t 

Sábado J 5805 

p:1ra cudil 5,44 hra!iileirn5. Pnr uulro hldu, se tom3rmo• 
c.• mC!Iimo nlimcru de tele..,·i!KJI"r!i existente; em relac;ilo aos 
20.K-I!i.3Ui dtlmidlios urb:m,,s c rurais que pu!i!iuem ilu
nlinm;:l,, eiL-trica. leremtlli l,fJQ aparelho de 1V por dumi· 
a:ilro. 

Ctnejomd,,_-.e O'i 9.416.1172 auto~oo de pw;seio que Hnha
mu'i cm uso cm 191C2 c:um ,,":!0.243.514 dnmidli,,s,tcria
mn ... I au111 purõl cada 2,1!5 domicilio~. nu cnliiu. I auto 
de ril'i.'ieitl Jlllril C:J.da 11.3( hJhitaDIL"!i da ârc:a urhan:t. 

r\,, entan111 . ...: utrihuimo'i a tnl:llidad~ dn'i !:hamadOiõ 
~.·umcl"l!'iuil<> lc.,·C'fo.que er01m I.S0.1. 793 õiU!t J~.5.12.JIIC resi
dente\ na I.A.lmt rural. h:rf:lmn'i I o,.rkuln (lara cada 197 
h.lhit:1nt~o.,., 11u aind01. I p.tr:l c:ad;,t .\,~h d,,mic:ilio~oo. 

P:m1 un1:1 idí:ia mclhnr d11 que siJ!nifica ,, automí1vcl 
r:tril um rni~oo em dc!<>em·u(\irnenlu .. ,10111 u Brasil, lrag,, 
aqui um I.(Umlrn ~ue c."Spelh:t ;t fnllõl naciunul de \"Ciculus. 
"''"h' lmuhCm um ••utn•. ccmrp:trundn-m.l'i a p:IÍ'il."!!i c:uj:1s 
rcndõl'i 'it' il11o'iemclh:tm ;, "''111:':t. 

Aqui csl~h•: 

fROTA l>õACIONAL DF. VEICULOS. POR ASO DE fABRICAÇÃO 

Tipo 

.o\utolil de 
Autos Fab. 
Autos nilo 
Sl;H 
C1r.wJi•i• 

Trunsp. 
Transr. 
TOTAL 

Talai llé 
l!llll 1973 

l'"•,..io 9.032.462 2.649.976 
Estrang. 176.665 117.956 
idcnlif. 207.545 62.572 

TOTAl. 9.4l6.6n 2.8l0.504 
Leve• H~Yl 1793 7~!~1761 

("olctivos 140.995 46.145 
CariU"' 1.049.392 390.1107 

12AI0.852 

-Renda per nplta 
Autor/ h•b 
Populaçàl) 

Cltle 
Renda per ""Pita 
.~utop/ hob 
Pnrulaw;ào 

Mhk:o 
Rendapernplta 
Auto p/ hah. 
Popul:u;ào 
Gricla 
R~ndapere.,lla 
Auto p/ huh. 
Porul:•c:àn 

( .~m nm:t rt.'DI'·' '" apita d.:t:ro.t.:r:ndu de maneira. 
:lt."L'nlmld:• cm I'•Jcn. •JUi.mdu ;linda~ L"tmse1uimu.li :nina:ir 
l"SS 1.1•!'~. tinh:mltbio um \o"ciculn pam cõlda 11,06 huhi· 
I,IIIIL'" t.' enr IQM~ r:~r:l L'i.ldil IJ,.11 huhitunte.. or ... !ie ~m 

• I'JN-1 "''' linho•m•'"' ollmp:idc• l'SS l.!i5S ,.r apita, tudo in
,(1,::• 'Iuc cru IQK~ õlllll'il'loil n:nd01 f11i mtnnr :1indi1 cm face 
''·' rL'I.'-... "·i" que \"elll 'iuli-cnd,, :1 011"-'1.1 .:c:nnomia. 

\";llt.•nd•• 11111.1r que piiÍ'iC'i Lllnl pn•hlemõllll "Cmelhanles 
'"" li•'"'"''" t.' ni\L•i~oo de rcnd;1 ,.r caplla mai~ nu mc:nw: 
Q!'"·"' L-.,mnd.,_ Jll'r scrc111 m:u'i pn.-vidcntcJ~~,jiJ. voltaram 
;,,, 11.11:unar de indice~oo cn: ... c."\.'llleli. e. Ufll'Kar da crise. 
t."lllll•' e,, t."ill'>l1 d11 ( "hil~.· L' MC\1.:11. ""lnlentolram-lie cm ter 

A•der.brleocio 
1974 1975 1976 1977 1971 1979 19111 I til I fiZ 

739.110 710.920 1100.240 749.8110 H77.510 846.496 729.339 4:!4.103 4'14.652 21.192 9.nl 5.997 6.09) 8.407 1.370 720 12.79) 10.602 12.0'19 16.355 20.94.1 2S.l20 25.911 

48.3~K SO.l7l 199.381 316.741 260.527 2119AS'l 
7.147 8.4118 11.036 12.244 11.1117 10.336 8.690 11.!1611 13.142 

68.770 72.398 75.339 88.034 Hl.563 76.194 6.5.670 77.105 54.312 

FROTA MUSDIAL DE AUTOM0VEIS 

1971 1979 19111 ltll I fiZ 
USII.52J uss 1570 USI1.625 L"II.SS5 

13,76 11.1)6 10,60 t,9J 
116.393.000 118.000.000 119.070.1100 122.162.000 IZJ.Z04.o74 

uss 7/2 L"SS 1.520 uss 1.~12 1:1 1.6liK 
32.6 28.2 24,5 2~.4 

10.957.000 10.918.000 11.104.000 11.2'14.000 

uss 1.244 uss 1.5«1 uss 1.868 USII.'I63 

USS3.209 
12.5 

9.300.000 
11.2 

9.400.000 

16,7 
67.40~.700 

11.0 
9.700.000 

10.60 
9. 700.1100 

um nilmeru h~m mcnnr de c:nnfnrlc1, tcndu o Chile- em 
IIIKI umu n:ndu de USI 1.6811. 1inhu um auto para ~:!.4 
hahiUmle~ro. cm SL-jil. com renda maior limitaram-se à mc
lil.le do que tinh:nnt'll. O Mh.iL'I1. com uma n-nda maior, 
atin1.ind,, L'SS 1.868 cm 1980, tinha um auto para '-'Ilda 
:!4.5 hahituntC'!i. 

Somente ii Cirki;.L, L'Cim uma rend11. de lJSS 3.209, u 
~ue ~o·urrc~oopundia an dobro da DO!Ii!ill, tinha cm 19tl0 um 
auln pum cudu 10.60 huhitunteli. i&:ual quantidade que 
lfnhllnlllli nn Brasil. mal. Vide repetir. L"Um uma renda 
que L'llrre'ifMlndia maio; dn dnhm do que: tlhtinhumu~oo na
~uele une•. 

Re.!toDhNie, do quadro que ape1ha a ••frota n~~eionul 
de: vek:ulo", o ntriWrdimirio c:ro:cimcnlo d,l n6mero de. 
•'nihu5 pura transpurle ~o-alcti\o"O, que eram 46.14!11 cm 
197.1 c 11ti111cm 140.995 cm 19K2. 

Na :lreu do Lransponc de c::~rg:u •• Linhumo.s .l9CUXJ7 c:a
minht;e5 cm IIJ7J e c:hcpmn:i a 19M2 C'Om 1.049.392 cm 
U'W.I na !iCI.Or. 

J: impurhmtc B!l.'iinalar es("CCiulmcntc, para retratar a 
nm:5a irrdrc:ivcl ,·ocaçlo pura gwnarmus o que nilo é 
no~o c nii.u podem'-"" pagar, em 1973. quando a:ladia a 
cri~~r do petróleo. tfnhamu" ~m uso 2.KJO.S04 aulos de: 
pllli"Cinlli c. no cntanlll, mcsm•J c:nm o gi1antcset1 Ulra\"3· 
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menln d:. cr~ dei Jttlróletl r m; 5e'Uii. terrfvt'i5 efeitos entn: 
"'·,s. c:001o demonllilradu. ch;1,:amc•s em 1982 com 
9.416J,n ilUIOl. OU ,;eja, QUII~ ~5 VCIC'i do que: linha-
mcl'l ncn.·c :mus unta.. 

l:nquanlu o,; rmisCii de o:onc•mia!i mai~ro consolidadus 
em rnL"C da Crise dCI petrúleo frearam e reduziram u L"OD
!IiUinn. "" nossas auh>ridude!t. curacterizandu mui"' uma 
ve1 :1 ntlS!ial pouca rcHi!ltência ii• pres.'iÕe5 dos distributi
\htas. permhirum dubrilsscmoJo a5 no5sa5 importaçbL"' 
de J'letn\Je,,, partindn de 29.2K7 hintc e nove milhõe5, 
du1cnh'lli c oilento1 e ~etc mill metrc.t.'i c.:6hicas em 1978, 
paira atinFirm\)!11 !'~.,04 I cinqUenta c cinco milhões. qui
nhcntoH c qua.llro mil) metmscúhiL"'S em 1979, enquanto 
li.ilR[!rl\vanu'tli u Pais Qlm emi55ào de ORTN para subsi
diur I) L'\1D'iUmO dC' pclrÓICO, (oml"õ CI1Cilhundn Uma (Or• 

mid:1~1 dividil cxlcrna. Aqui es1í1. Sr. Presidenle. o qua
dr'' que n:lrnln 11" c:ilad:L" impnrla•s dC' J1L"U'ólco: 

A-
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1m 
19711 
1979 
1980 
1981 

PETR0LEO BRUTO PROCESSADO, 
SEGUNDO A ORIGEM 

1972/81. 
PETR0LEO BRUTO PROCESSADO 

(I.OOOm') 

Total N..r .. or lolponodo 
38009 8.722 29.287 
45.239 9.00 36.239 
47.633 9.776 37.837 

.51.804 9-004 42.800 
54.922 9A51 45A65 
56.048 9.SS4 46.494 
62AOII 9.628 52.780 
65.617 9.113 SS.S04 
63.156 10.206 52.950 
60.904 10.963 49.941 

DIÁRIO DO CONGRESSO JIOACIONAL (Scçiio 11) 

Sem pn:u:nder. Sr. Presidcn1c. nem mcllmo de lnnp:e 
ig:norur, d~i11.ar de reconhecer ou mesmo querer minimi
/:lr o ,,,,lume de: pnbn.""".ll que dcspraçudamcnlc perdura 
enlre nc1"· m:1" 1Üo-50mcn~ a•lncar ii" L-oi,;al nu" suas 
re:ai" prc!p.ln,."Õc" c que arrorundd a minha atendo nn!O 
dadtl.'l d11 ENI>f."F. Hnhrc1ud1J nn uspectu de cquipam~n
IU'i domi~iliilrCII mai,; not;lvci!l C d011 quuis (oi poss(vc( 
uma wmpura~;iln com u exilllernc cm 1960. para tcrmOJ 
umu idéin objetiva quanl11 a011 ereito5 do descnvolvimL-n-
111 dll peric•dn em n!hu;iilllll) r:tdriio de vida brasileiro. 

f. e5le enlejtl, Sr. Presidente:. ru1ia-se ne.:eH!W.rio c ur
ttenlc. t:m (aCC' da prt:paçtiO OODfllllnte dns di!olributiYiHias 
de: que cM puhn.,; lic:uram muis pohra c os ricos licaram 
eud:a vc1. m:1is ricos, portanto. pelo que vimO/li ut~ aqui. a 
verdude nill' L"51â c:nm 01 pn.'l:'!nt.;ros du q:itac;'!•o c do dcs
L"'O1tcntamenlt1. mas vejam05 a Hituaçin dil!li rendaR dos 
huhit:tntn do,; dnmic:llios J1C'!KJUiRado5. 

Cumt.• se VC:. Sr. Presidente. 1ob a ruiu de at6 I SM 
nível de rend11 considc:rudo p.ios t~cniCO!o do Banco 
M undiul como ruhm da pohrela no Brasil, temos 
211.773.2K2 ralrfc:ios DCI!Ii!iOS, habitando 5.470.159 dn
mienill.'l urbanos e rurui5, sendiJ que do total dDii do
miem,,.._ J . .JQH.861. 1iin de: propriedade: dos moradorC'fl, 
fii'IJ.IOl s:io ulu1udo5, 1.466.706 Si.o a:dido1. c: linalmen
lc. 1.4KK domic:niuli n!'lo tCm declaraçi\o, acimu da .:ha
mad:a linho du puhrc1.u c:/ rt.-ndimc:nlt15 eh: I a 2 SM veri
ricumw; 27.790.363 residentes em 6.227.475 domic:Oios 
dos quui!o J.M.l.027 Aào prbpriOJI, 1.277.112 lltio uluga
dn!i, 1.30h.l:59 siio cedid05 c nnalmcntc 1.177 domic:flios 
llii\o hllhitadtJs rem dcc:laraçi\,, a I"C5ipcito de c:ondidu de 
ltlt:'Ut;3tl. 

1\i;t fuixa cha~muda nhc:l ml:dio ou classe m~ia, com 
rendimento n1cns.al de mail de 2 u ~ SM temt•s 
40.993JC71 midenlcs. cm H.677.4ft9 domic:nios. dos 

POPULACAO EcONO.MICAMENTE ATIVA 

POPULAÇÃO RESIDENTE DE 10 ANOS E MAIS DE IDADE 
E VALOR M~DIO SEGUNDO RENDIMENTO MENSAL, 

POR SEXO SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO 
E O RENDIMENTO M~DIO MENSAL 

(1960 E 1980) 

ANO 
ATIVIDADES AOROPECUÁRIAS EXTRATIVAS 

..... Do .... llo 
ollad-oMNio TaiiiGnl 
-I Tolll Hooa.. MaU•• Tocol 

Totais .•............•. 48.828.654 24.965.618 23.218.677 1.756.941 23.863.036 

Att 1/2 SM 4.788.174 3.046.507 2.7S2.353 2!14.154 1.741.667 
+de l/la ISM 5.70S.774 3.864.073 3.694.654 169AI9 1.841.701 
+dci•2SM 3.585.504 1.217.505 1.198J04 19.001 2.367.999 
+de2a3SM 3.259.538 1.106.821 1.089.548 17.273 2.152.717 
+ deh5SM 1.955.740 664.093 6.53.729 10.364 1.291.647 
+dc5ai0SM 649.16.5 79.898 78.727 1.171 569.267 
+de 10a20SM 
+de20SM 
Sem rendimentoA 28.509.690 14.874.622 13.635.070 1.239.552 13.635,068 
Semdec:larac;ào 385.069 122.1199 116.1192 6.007 262.970 
lnalivao C/rcnd. 1.215.876 
Pop. lrabolhando 19.943.895 9.978.897 9.467.515 511.382 9.964.998 
'1!. Total Oarol 40,82'1!. 

Dezembro dcl983 

quui". ~-2~t~.R17 !ola rrt1rri'"'· 2.344.MI7 sã,, de alus;uc:l. 
1.073. I.:U ecdid''" c :!.SR:! que n3n dc:t:lararam U!l l."Un
di.wi,c:!o du III.'Ur:h.,'ÕII. 

l•.~ru u t."hamud.l eliiSIOC all.t. de n:ndas ut:imu de S SM 
enl."\lnlmmu" .lO.KM2.401 11C"-"'"'s n:'iidindo cm t1597 .III: I 
hoahitm ... -.'i!o.'lo e dc:"lu ... 4.430.fw4K J1C.TU:n""Cntc,; aos mtlfitdl."l
r!o.'lo, 1.79fl.ll7 itlug:td:t!O, JM.K29 c:C'Ciid:1,; c 587 5C'm de..:lu
rac;iit• !lilJhre m• ~,-.,ndit:õeo d.1 lnca..:ãu. 

Seja pel,, ní•ml.TU de domiciliOlll. 10.4.ll.IS49 (3K,07%J 
d11 h•l:tl. st,h 111 dc:.,iJ:!nllcl'le~ de alupadas. CC'dida5 c: 1em 
dc:c:l~trnciiu IJ!Ii qu:ti10 uhrip.and''· 43.1 53.229 alma", IC'\·u
""'s u pcn~tur num:t Lofcti\o":t suhL'Slimaçàn da remia dos d"'
d:tr:mlf .. "ll. mu" de qualquer rnrma, ""''m'' a curruburar u 
idéia da suh.:stimott:iio de rendi mente"'- hillllt:tria ter cm 
\i!olit que. 13.M2. 730 re~~idencius a•nslrukhts na i1re;1 ur
hunu a partir de 19(.0 dcilõl"- 4.474.(11(1 rnr:tm nnaneia
du .. utr:t""Í:!o d11 BNII c: du .. i!olL'Illil hrusilcinJ de poup:mçu 
e empri:.,limc»o. :tli:m du\ arlica.;ÕL"S de milis de um ( 11 tri
lhian de eru1eir''"" :tlra\"f:!li do RECON. pura linanciar 
nmteriai10 de: ""''""lruçiio. 

Siiu !iillisfeilo eum 01 dadn10 du ESDEF. mais que 
illl!opieit•sus. sem nenhum:t d1hidu para os que 
pre,x:uparam-!le !oincc:ram.:nte c querem uma !IOiuc:ao 
!oCO"'''" e ju"lit pura ,,s ntai!ll que indl.'lejúvri5 dcsnfvc=is. 
ilt:cntu:•dm de: vid:.a du nnssup.enle, busquei outros m~ltl· 
d'"' de pc"qui"a" c outro" si!.tc:ma~ de: inform;u.:ik"· 
""cj:~mn-lt'K ~.·nm n'i nt1mc:nl5 ·qu~ I"C'tralam os ilnebr. de: 
I'JN'I e IQICO. 

Aqui lemm um quudru que rt."l.rala a1 pupula.;üa to
t:lill. P1.1p. t-."'I.Jnumi.::.tmc:nle .-\tius tulai!ii (III anUH c: m:.1i11 
id11deJ a p.lpul:tt;iiiJ ereti\·an1entc ocup:1d:1 e 0/11 rcndimen
lcb r~~r rai'il" ":th~ri:•i" nn'i 2 períodos. uno" de 
1%0/19110. 

1960 
ATIVIDADES URBANAS 

HaBIHI Mau,.,. 

17.391.936 6.471.100 

547.845 1.193.822 
1.296337 545.364 
1.994.623 373.376 
1.813.294 339.423 
1.017.977 203.670 

537.120 32.147 

9.916A13 3.718.655 
198.327 64.643 

7.277.196 2.6R7.802 
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POPULAÇ.(o ECONOMICAMENTE ATIVA 
POPULACÃO Rf.SIDESTE DE 10 ANOS E MAIS DE IDADE 

E VALOR M~DIO SEGUNDO RENDIMENTO MENSAL, 
POR SEXO SEGUNDO A SITI,;AÇÃO DO DOMICILIO 

E O RESDIMENTO Mf!DIO ME~SA!. -
(1960 o 1!110) 

('I) ('lo) 

Tatol 

AN01980 

ATIVIDADESAGROPECUÁRJAS EXTRATIVAS ATJVIDADF.S URBASAS Da talo! Dalllhll 

Gorol Tatol 

88.149.948 27.024.896 

7.710.534 3.495.152 
10.570.316 4.102.669 
1).204.513 3.051.765 
5.539.320 785.o38 
4.852.129 S21.243 
).245.335 234.161 
1.384.700 80.069 

659A40 42.999 
40.746.017 14.654.032 

237.644 57.768 
7.779.229 

47.166.287 12.313.o96 
53,51'1 

Examinando o Quadro n• 37-A, temosaiCiuintc ai
tuaçlo: 

fm 1960tlnhamool.215.876apoocntadooeponsionio
tas permanentel. 

Em 19SO, 7.779.229 apoocntadoa e pcnoionistu pcnna
nentes. 

Como ac vi, cm 1960 sobre uma populaçlo de 
70.119.071 habitantes, encontramoal9.943.895 com rcn
dimcntoo, ocndo S2,59'1 a~ I S.M., 17,98'111 de I a 2 
S.M., 26,16'111 de 2 a 5 S.M., e somente 3,26'111 doa rendi
mentos acima dos 5 S.M., aisnificando que. em 1960,10-
mentC 40.82'1:, da populaçlo economicamente ativa ti
nha rcndimcntoa ou então, 16 28,43'111 da populaçilo total 
tinha rendimentos. 

Em 1980 po111 uma populaçilo aeral 119.o70.865 habi
taniCS e uma populac;lo economicamente ativa de 
88.149.948, tfnhamos 47. 166.287 com rendimcntos,j6al. 
revelando um perfil bom melhor, ou ocja, 39,61'111 oobrc a 
população aeral e 53,51 'III aobre a população oconomica
mente ativa. e o que i muito sianificativo, em termos de 
diltribuiçio de rendas visto, que, em 1960, 59,18 da po
pulação eoonomicamente ativa nio tinha rendimentoa e 
em 1980 este percentual caiu para 46.38. 

Por oulro lado, dos 52.S9., que em 1960 pcrct:biam 16 
até I S.M., em 1980 este percentual caiu para 38,76'1, e 
subindo para 2ft 01 17'1 que aanhavam de I a 2 S.M., 
cmbor• decrescendo de 26.16" para 22.03'1 os que&•-

-· Talai 

14.010.1194 13.014.802 61.1~.052 29.444.496 

2.163.111 1.332.041 4.215.382 IA38:214 
3.534.788 567.881 6.467.647 3A06.608 
2.115.766 235.999 10.152.748 6.640.226 

740.872 44.166 4.754.282 3.593.740 
497.409 23.834 4.330.886 3.331.786 
224.944 9.217 3.011.174 2.391.504 
77.840 2.229 1.304.631 1.120.707 
42.428 571 616.441 575.885 

3.876.108 10.777.924 26.091.985 6.870.335 
36.828 20.940 179.876 75.491 

10.097.158 2.215.938 34.853.191 22.498.670 

nhavam de 2 a 5 S.M., clcvou-oc de 3,26 pora 11,21'111 01 

que recebiam acima de' S.M. 

Examinados 01 rendimentos, abransendo .. e 01 inati
vos com rendimentos, no cuo os aposentados e penaio
ni&tas permanentes, iremos ter um perfil acentuadamente 
melhor em 1980, vejamos, em 1960. 10mados os 
19.943.89' ativos com rendimentos aos apountad01 e 
pensionistas. c:hepremos a 21.149.771 o que wrrespon
deu a 30.16'111 cm relação a população aeral del960 ecm 
1980 com 47.166.287 ativos 1:0111 rendimentos acrescid01 
do• 7.779.229 aposentados o pcnsioniltu, perfazendo 
54.945.516. saltamos doa30,16'11> de 1960para46,15'11>an 
relação a populaçilo total de 119.070.865 habitantes. 

COMENTÁRIO SOBRE POPULAÇÃO 
ECONOMICAMENTE ATIVA 

Tomando-se o n6mero doi atlvos ocupados maia as 
apOICIIIados e pen5ioniltas de 1960, eomo vimos. temos 
21.149.771 pessou com rendimentos, a que lignifimu 
43,31._, sobre a populaçia economicamente ativa, total, 
que ero de 48.828.654 pcuoas. 

Em 1980, somados os ativos ocuPKdOs aos pensionis
tas e aposentados chegamos a 54.945.,16 peliSOBs eom 
rendimento para uma populaçlo economicamente ativa 
tolal de 88.149.948, el .. ando de 43,31., (de 1960) para 
62,3H o percentual das peuoas acima de 10 anas e mais 
idade c.:om rendimento. 

Moiiiii"CI 

31.680.556 

2.777.168 
3.061.039 
3.512.522 
1.160.542 

999.100 
610.670 
183.924 
40.556 

19.221.650 
104.385 

12J54.521 

Genl 
1960 

100,0 

9.8 
11,7 
7,3 
6,8 
4,1 
1,3 

58 A 
0,6 

Gllol 
1980 

100.0 

8,8 
12,0 
14,9 
6,3 
5,0 
3,7 
1,5 
0.7 

46,2 
0,3 

Valendo notar que o crescimento populacional 81181 
no pcrlodo foi de 69,81'111 enquanto a população econo
micamente ativa c:raceu 80,,2'1 e aque6maialianlra
tivo, a16m da aubltancial elevaçlo dos rendimentoa J8r& 
01 patamares superior•. foi o incremento verirac:ado no 
n6mero das pessoas com rendimento nos 20 anos com
parado que atinaiu 1'9JIO'I,, ou aeja. de 2 vezes o lndic:e 
de crescimento populacional. 

Com a substancial elevação doa padrões de rendimen
tos rumos obri&adoa para melhor ordenamento e com
preendo dos c:omparativoa, entre 01 anos de 1960 e 
1980, tivem011 que englobar nos totais da coluna de aci
ma de S S.M .• todos 01 rendimentos acima de 10 S.M. 
como tambim 05 acima de 20 S.M., ~e~undo o anuiria 
IBOE, que compulsamos, em 1980, osaanhos acima de S 
S.M ., estuvam assim distribufdos. 

3.245.335 de 5 a 10 S.M. 
1.384.700 de 10 a 20 S.M. e 

659.440 acima de 20 S.M. totolizando 
5.289.475 o que representa, de fato, 11,21'111 oobrc o to

tal de rendimentos de 1980, comprimidos na ''camisa de 
(orça .. da coluna de "ac:imu de 'S.M". 

Um nutro dado muito reproscntativo em rclaçlo a m
luna de rendimento de at2: I S.M. i: o volume de menores 
de lO ii 14 anos, cerca de 3,2 mHhõea dos quais.ccR. (re
qUentam CACOia c trabalhos simultaneamente, vejamos. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

BRASIL 1970/1980 
POPULAÇÁO DE MENORES DE 

10 A 14 AllõOS 

IMO 19'70 

Dezembro del983 

1- 1960/10 

Menores de 10 a 14 anos •.•...•.......• 8.573.877 10.463.900 13.549.66) 558.03 
Fora da escola e do trabalho , .......... 4.943.080 1.467.039 
Exclusivamente no trabalho ............ 463.600 555.633 
Simultfesc. e trab ............. , ....... 145.721 178.933 
S6 freqUentando esc .•.•.....•......... 304A76 • .,,;.,-,ca" 

Com 609.321 meno .... em 1960. freqUentando escola e 
trabMiho simultaneamente, verificamos para o mesmo 
caso, 3.197.731em 1980,o que significou um incremento 
na ordem de 355.32" no aproveitamento de menores no 
mercado de trabalho. 

Relratando o quadro acima uma diminuiçio de 125,57 
no níimero de menore5 fora da escola e do trabalho e um 

aumento de 17.42'1 no n6mero dos que 16 freqflentam a 
escola. 

PtJr outro lado, como veremos mais adiante. albn do 
srande aproveitamenio da mio-de-obra da mulher no 
men:ado de trabalho, temos o sianincativo nÍimero de 

3.197.720 assalariados em 1980, menores com idade de 

650.3114 • 658.02 
1.924.052 -315.D2 
1273.668 -774.D4 
Q.701.559 +221.08 

10 a 14 ano1, dos quai1 39.84':\ freqUentam escola e tra
balho limultaneamente, ratos estes que demonstram 
mais um a1pce1o paiitiva na melhoria que vimos. apon
tando nos rendimentos da porulação. 

Aqui esti~ J quadr~s. inclusive com grAfic:os para nos 
diir uma idéia melhor, quanto ao ingresso de menores no 
mercado de trabalho noR 61timos 20 anos. 

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE 10 A 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DF. FII.HOS, POR 

SITUAÇÃO DE FREQCENCIA ESCOLAR E DE ATIVIDADE 

POPULAÇÃO DE 10 A 14 ANOS - 8.573.877 - ASO 1960 

I. SófreqOentandoaescola .•... o •••••• •o•o•• •••••••••••••••••••••• o. 35,24 3.D21 A76 
2. Exclusivamente trabalhando ....•• o •• • ••••• o •••••••••••••••••••••••• 5.41 463.600 
3. Simultaneamente escola-trabalho ................................. . 1.70 145.721 
4. Fora da C~Cnla e do lrabalho .•.••••...•............. o •••••••••••••• 57,65 4.9-13DKO 

100,00 8.573.877. 

-GRÁFICO-
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DISTRIBUII;'ÃO DAS PESSOAS DE 10 A 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE FILHOS, POR 
SITUAÇÃO DE FREQOENCIA ESCOLAR E DE ATIVIDADE 
POPULAÇÃO DE 10 A 14 ANOS - 10.463.990 - ANO 1970 

1. Só freqOc:ntando a eswla ......................................... . 
2. Exclusivamente trabalhando ...................................... . 
). Simultaneamente escola-trabalho ................................. . 
4. Furaduesculaedotrabalho .. ..................... , .............. . 

~ 
;;; 

-ORÁFICO-

78,96'l
DI'l-
1.71'11 

14,D2<;f 
IOO.OO'l. 

8.262.295 
555.633 
17R.Q)] 

1.467.0:ol 
10.463.900 

·~ ~- ,,1,,1).;: ~ 
__ ...~-_<D_.....J._--'-_cD___.I __ J_ r --·' .__;;;:G~_,___ __ 

Q} 

DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE 10 A 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE I'ILHOS, POR 
SITUAÇÃO DE FREQ0E)o!CIA ESCOLAR E DE ATIVJDADE 

POPULAÇÃO DE 10 A 14 ASOS- 13.549.663- ANO 1980 

I. Só freqUent1111do a escola ... , .................................... .. 
2. Exclusivamente trabalhando .. .................................... . 
3. Simultaneamente: escola-trabalho ................................. . 
4. Fora da escola e do trabalho ...................................... . 
TOTAL ......................................................... . 

-GRÁFICO-
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VI 
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71,6'1-
14.2% 
9.4% 
4,8% 

100,0% 
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~ 
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~ 
IIII 
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® 

9.701.559 
1.924.052 
1.273.668 
650.3~4 

13.549.663 

J 
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Al~m da acentuada ineorporaçlo dr menores na foi'ÇII 
de trabalho, como demonstrado, façamos a aeguir um 
exame comparativo abrangendo os nfve.is illlariais urba
no c rural no aproveitamento das mulhera na força de 
lrabalho nos dois setores e nos anos em exame, teremos 
que. na faixa de at~ 1/2 S.M., em 1960tfnhamos nos dois 
sei um um tolHI de 4.788.174 e dcsla, 1.487.976 do sexo 
feminino: em 1.980. com 7. 710.534 no total tlnhamos, 
4.109.209 mulhere!i o que correspondeu a um incremento 
eh: 176.!JO'l.. 

Ganhando mais de 1/2 att I 5.M em 1%0 dnhamos. 
no total. S.7DS.774. Jendo 714.783 mulheres e em 1980 o 
nGmcro se elevava para 3.628.920. significando, 40'1 de 
aumento. 

Com rendimentos de I a 2 S.M. em 1960. tínhamos 
3.S8S.S04 e d .. t .. somente l92.l77 mulheres e em 1980 
num totul de 13.204.513 u mulhcrea j6. partieipavam 

A~ l/25M 
A~ 15M 
+delalSM 
+de 2a 35M 
+de la SMS 
+de S a 105M 
+del0a20SM 
+de20 SM 

A~I/2SM 
A~ I 5M 
+de la 2SM 
+de 2a 3 SM 
+ de la S SM 
+de SaiO SM 
+de 1Da20 SM 
+de20 SM 
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com J.748.S21.sisnifiçando um inaresso de 85ft. a. mais 
de mulheres. . 

~nslobando· as faixu de 2 aS S.M. tfnhamoe um to&al 
de ~.21 S.27R a .. alariadoo em I. 960 e datei 116 ~70. 730 
mui hera e em 1.980 com um 101al de 10.391.258 ao mu
lheres alcançam o na1mero de 2.227.642, mais 2~ de 
mulheres para esta faixa salarial. 

Pura a faixa de 5 a 10 S.M. em 1900. Unhamo• um to
lal geral de 649.16S e dest01 somente l3.31R mulhera; 
em 1980 com 3.24S.JJ5 no total as mulheres ating.iam 
628.887, sisnificando mai1 1:787,B de mulheres. u 
quais, eomo se vl vi.o ocupando cada vez mais. 8!1 faius 
doi ~al~rios maiores. 

Somando as 2 fai:ru11 que de 10 a 20 S.M e a de acima 
de 20 S.M que ni1o fisuravam nas atatlltiCill de 1960. ve
jamos então, o que tivemos em 1980, num total de 
2044.140 aualariados nas citadas faixas, as mulheres 
atinsiam 227.280. 
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Uma avaliado que dar.& um id~a do quan&o melhora
mo• em &ermos de mer'C'ado de trabalho e do aproveita
mento e valori7.açilo do trabalho da mulher e o fato de 
que, em 1960. UnhamOA o aproveitamento de 511.3112 
mulhures na asricultura e 2.687.802 molhe,... empn:la
das na economia urbana. significando 16,04'1 sobn: o to
talaeral de emprqad05, que eram 19.943.895. No entan
to, em 1980, a panicipaçào dld mulh•es no vdume as
salariado atingiu 30.89% ~&Jbre um talai 1eral de 
47.166.287. iS!~ porque. em 1980. Unhamos 2.215.9l8 
mulheres na aaricuhura e 1:!.354.521 mulheres, traba
lhando nas atividades urbanas. 

Por outro lado. 'Para uma vida mais panori.mica da 
e-.tro~urdin6.ria melhoria no padrio de rendimentos e. ao 
mamo tempo. uma melhor distribuiçio de renda, espe
cialmente, para a milo-dc-obra feminina que foi incorpo
rada no perlodo de 19li0/80. Vfjjamos o quadro que se se
pe: 

TataiGenl-1960- ...... M-

7.71D.S34X D.SD• 3.8SS.267.0 
ID.S7D.li6X D.7S• 7.927.737,0 
13.204.513 X I.SO • 19.106.769,5 
S.S39.l20 X 2,SO• 13.848JOO,O 
4.152.129 X 4,1111 • 19.408.SI6.G 
3.W.33S X 7,SO • 24.340.011,5 
1.384.700X IS,OO• 20.770.SOO.D 

659.440X20.00.. 13.188.800,0 

47.166.287 123.14S.901.D 
•2.61 SM 

4.10!1.209 X D.SO • 2.DS4.604,S 
3.628920 X O, 7S • 2.721.6!10.0 
3.7~8.S2! X I.SO • 5.622.781.S 
1.204.708 x l.so. l.OII.770,0 
I.D22934X 4.00• 4.1ll11.736.G 

628.887 X 7,SO • 4.716.6S2.S 
186.1Sl X IS,OO• 2.792.29S.D 
41.127 X 20,00 • 822.S40,0 

14.s"l0.459 2S.834.069.S 
•1,77 5M 

4.788.17l X O.SO • 2.394.086 
S.705.774X0.7S• 4.279.330 
3.S8S.S04X I.SO• SJ78.2S6 
3.2S9.S38X 2.SO • 8.148.845 
1.9SS.740X4,00• 7.822.%0 

649.16S X 7.:<0 • 4.868.737 

19.94l.89S 32.892.21S 
•1.6S SM 

1.487.976XO.SO• 743.988.0 
714.78l X 0,7S • 536.087.0 
l92.377 X I.SO • S88.S6S.O 
lS6.696 X 2.SO • 891.740.0 
214.034 X 4.00 • 8S6.136.D 
33.318 X 7.SO • 24li.88S.O 

3.199.184 3.866.401.0 
•1.21 SM 

Parti:ipaçio du mulheres no n' de em-o 
Panicipa.;lo du mulh•es na malll. aalarial 

1960 (IJI.) 1980 (IJI.) Variaçlo (IJI.) 

Como se vi. em 1960. para 19.943.89S peuoas traba
lhando, eram pagos 32.892.215 salArial mlnimos, o que 
corresponde a 1,65 sal6rioa mlnimos fll' .,U.. .Em 
1980. para 47.166.287 pesooas que trabalhavam. rendeu 
o total de 123.14.5.901 saiArioa mlnimos, equivalendo,jA 
ai, 2,61 saiArios minimos ,er eaplta mensais. 

Mas, como aalientando, o que mrata com fidelidade 
melhor e maior participaçla na renda, 6 o quo M vcrin-

16.04 
11,76 

30.89 
21,15 

cou no perfodo, 1111 relaçio a mio-de-obra f'cminina, 
18m~m em term01 quantitatiVOI. 

Com l.l99.184 mulheres trabalhando e pen:ebendo 
2.866.401 saiA rios mlnimos, por mh, em 1960, o que cor
respondia a 1,21 aalêrios mfnimos mensal per capJta e 
uma panicipaçio na mall8 aalarial mensal na ordem de 
11.7~. Ji em 1980, vamounconlrar 14.S70.496 mulhe
res. participando ou recebendo 2S.834.069.S lllirioo 
mlnimoa mcn~&il, equivalendo a 1,77 1BIAri01 mlnim01 

- 92,60 
- 80.00 

per eoplbo m""sal e panicipaçlo de 21.1SIJI. na ma111 
mcnaal &otal de saiArios. valendo reualtar, que a partici
paçio de J!~Uiheres, no número de empreaas cresceu cm 
relaçlo a l%0. em lSSIJI.. 

Outro fator que induz a subslimaçio da renda real ~ o 
aislerna de

1 
vida no meio rural, eom larsa faiu de pro

duçlo par.q 5Ubsi&tincia (autoconaumo), mas m•mo Hm 
termos como apropriar a aubstimaçlo de renda, veja-
mos: : 
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PARTICIPAÇ~O DO SIITOR RURAL; MASSA SALARIAL 
NÜMF.RO DE EMPREGADOS; APROPRIADA SOS A~OS 19(il-1911l 

lHO 1910 lHO 
Folu 

.... rt.l N• .. N•* N• .. N• .. .. -....... Filiar alú.,. _,.,,_ Foblr •"""" Enop .... . , ....... .. , ......... 
30.53 
38,72 

Ali: I/2SM 3.046.507 MO 1.523.253 3A95.152 0.50 1.747.576 12,20 
De l/2u I SM 3.864.073 0,75 2.898.054 4.102.669 0,75 3.077.001 11,09 
De1112SM 1.217.505 1,50 1.826.257 3.051.765 1.50 4.577.1>47 6.65 
llc2a3S~f 1.106.821 2.50 2.767.052 785.0~ 2,!{1 1.962.595 0,81 
O.luSSM 664.()113 4.00 2.656.372 521.243 4.00 2.084.Q72 
De5oiOSM 79.898 7,50 599.235 234.161 7.50 1.756.207 
De 10:~20SM 80.069 15.00 1.201.035 
• de20SM 42.9QQ 20.1Xl R59.'1HO 

100.00 T,,tul .......... 9.978.897 12.270.233 12.313.11'16 17.267.013 

Relo. 1,23 SM "por npllll" Relocio 1,40 SM ''per eoplta" 

Em 1980, oh!ll:rva-sc uma mellklria ou desloca. 
F.m 1%0. a rui'" de ate I SM: 6.892.580 de DI· menta pura u faixa 11upcrior, mas mesmo as111im ti· 

saluriudns, ab'ion·ia 69.251:. de todo o trabalho. e, vem05 61.711- na faixa de ate I SM e parlicipan-
estt, punicipuva tihJ somente em 36.0.31J dos sa- do a me5ma. somente com 27.94" 1110brc os sa-
lúrios. bi.rins. 
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IM 

.. .. .. 
Solór. r..,,... Solir • 

12,41 28,39 10,12 
23.62 33,)2 17,82 
14.88 24,78 26,51 
22,55 6.38 11,37 
21,65 4,23 12,07 
4,89 1.90 10,17 

0,65 6,96 
0,35 4,98 

100,00 100.00 100.00 

Na: .:lasse: de 01 u 02 salürios mlnimo1, a duplicação da 
renda e no número de p&~nir.:ipantes. de 02 a OS ocorreu 

elevação dos assalariados para pulamarcs mail alt05, na 
faixa de 03 u 05 roram munlidos 01 pen:entuaãi, 

nmandCMe o mesmo equilibriu na raixa de OS a lO 111-
lirios mlnimos, ressaltando as raixas de lO a 20e de mais 
de: 20 sulârios mlnimo5. que anteriormente nlo exi1tiam. 

Oh~erva-se ainda um m"Scimento de 23.38' na mio-de-abra rural no pcrfodo de 1960/80. com o que tema5: 
AI- Mào·d .. Obra Aarlc:ola- 1q110- ll.313.D96 
Bl - Mão-d•-Obro Asrlc:olu - 1960 - 9.978.897 
lnLT<III<nlo d11 Miio-de.Obra 1960/SO 2.l.14.1QQ ou 

23.38% 
Para uma c..'i.Jmpreenlàn melhor da parti.,:ipac;lo rural na massa men511.l de salãrio1 e miio-de-ohru empregada, 

vc:jamlll os númeru1 a seguir: 

1980 ~ 1960 
Emprepos latail 47.166287 100.00 19.94J.895 
Empfe105 Rurais 12JI3.096 26.11 9.978.8q7 
Eml'. Urhan,,s 34.853.191 73,89 9.964.998 
Salários TOlui5 123.145.902 100.00 32.892.215 
Sulári01 Ruru.i5 17.267.013 14.02 12.270.223 
Sul:irillh Urbtmu1 105.878.889 8~.98 20.621.R92 

,. 
100.00 
50,03 
49.97 

100.00 
37,30 
62,70 

Ve-~~c:. Jldi.ol, que em 1960. utilitando 50.()3'1- da mào
dc-"bra. recebeu J7.J0'1. dos li.llilrilM mlnimus. Em 1980, 

..,m 26.11 da milo-de-nbru, participa só em 14,02'i dos 
rendimento5. 

A SCJuir, examinaremos O quadro que espelha toda a 
evoluc;ão e mobilidade das faixas salariais no perfodo de 
1960/1980. 
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PARTICIPAÇÃO DA PEA POR FAIXAS SALARIAIS NA RENDA TOTAL POR SALÁRIOS MINIMOS 

19(() 19~0 

PEA- 48.892.215 S.M. PEA- 811.948 
Ronda- 32.892.215 S.!'d. Renda- 123.14~.'101 S.M. 

Cio•* ·-... PEA ... ........ PEA. .. ·- S.M. ......... ..... S.!'d • . ....... ...... 
AI~ 1/2S.M. 2.394.086 9,80 
1/2/\ I 4.279.330 11,69 
la2 5.378.256 7,34 
2aJ 8.148.84~ 6,68 
3a5 7.822.9(() 4,00 
SaiO 4.868.737 I,JJ 
10a20 

32.892.215 

1960 Cluolfteoclo 

SM PEA'i ........ 
1/2 9,80 7,28 Indigente 
1/2 11,69 13.01 Pobre inferior 
ai 

la2 7.34 16.35 Pobn: 

2al 6,68 24,77 M~dia inferior 
laS 4.00 23,78 M~dia 

5 aiO 10,68 48,55 
+ 10 I,JO 14,80 Médiaaha 

Do quadro que retrata a parlicipa.çiio da Populaçlo 
&onomicamente Ativa, por faixas salariais na renda to
tal por .salârios mlnimos, entre os anos de 1960 e 1980. 
lemos uma rcduç3o substancial em termos dos percen
tuais da PEA, que r11uravam na faixa indipnc:ia. ou seja, 
9,110'J, em 19(() para 8,75 em 1980. No entanto, em ter
mos relativos (%) sobre a renda. aparentemente os li
nhos individuais seriam menores em 1980, o que nlo 
ocorreu, porque a unidade é invariivel, sempre 1/2 u
hirio mlnimn. 

Na faixa de ati 01 SM. em 1980, tivemos um liaeiro 
aumento no percentual, o que poderia indicar concen
tr~~~;iio de renda, ma.li entendo, conforme observações jA 
feitas, decorre das ac:entuadas incorporações de inenores 
e mulheres na PEA oc:upada. 

No entanto, na faixa de 01 a 02 SM. verifica-se, pra ti· 
camente, o dobro dos participantes em 1980. 14,98~ 
contra 7,34'1 em 1960, o que explica-se pela quase tripli· 
cac.io da PEA de 1980 sobre a de 1960, na faixa de mais 
dc02 a 03 SM. é favorcc:ida a PEA de 19W,com um per
centual de 6,68.., para 6.28~ em 1980, e a partir da faixa 
do OJ a OS SM. o 05 a 10 SM. que somadas, abri1a•am 
5,33'11 dus 811131ariados na PEA de 1960. encontramos 

7.28 3.855.267 8,75 3,13 
ll,o2 7.927.937 11,99 6.44 
16.35 19.806.769 14.98 16,otl 
24.77 13.848.300 6.28 11,25 
23,78 19.408.516 5.50 15,76 
14,80 24.340.012 ),6K 19,77 

33.959.300 2 .. 12 27,5K . 

100.00 123.145.901 100.00 

1!110 a..JIIeorio 

PEA'i ......... 
8,75 3,13 lndi~te 

11,911 6.44 Pobre inferior 

14.98 16.011 Pobn: 

6.28 11,25 M&lia inferior 
5.50 15,76 Média 

11.78 27.01 M~diaAita 
2,32 27.58 Alta 

9,18'1 da PEA de 1980 na faixa de 10 a 20 SM. queine
xistia em 1960. 

Dirão os distributivistas, mas houve concentraçio de 
rendas, os rico& a tio mais ricos. S. verdade, Sr. Presiden
te, e11 rims racaram mais ricos, mas sraçu a Deus, não 
poderão dizer, ante os numeras que os pobres ficaram 
mais pobres, visto que. em realidade, ali:m da quase Ui· 
plicução da PEA ocupada em 19(()poral980, 47.166.287 
contra 19.943.895, detivo aumento de 136,50'1. enquanto 
o inaemenlo populacional no perl'odo roi 69,81'1o. Loso 
o crescimento na PEA nos nlveis a que atingimos 1116 seria 
poMÍ\'el com a incorporado de menores, menores estu
dantes e das mulhere5 ati entio marsinalizadas na força
trabalho remunerado. Por acrt!ICimo, alán dos quase in
contáveis sobre-salários. ossalirios indiretos que ine•is
tiam at6 1960 não apareceram e slo considerados nas 
nossas estatlsticas. 

Por fim. pelos níimeros e de maneira mais simples po
deremos demonstrar que a partir de 1960, IC os ric:os fi. 
caram mais ric05, muitos indigentes foram tirados da
quela condiçio, inuitos pobres passuram pa.ra mWios e 
muitos pu!Miram para ric05, vejamos, comparando os 
percentuais remunerados da PEA de 1960 com o de 
1980. 

1M .. ·- .. 
Atê um saiArio mlnimo 10.493.948 52,61 18.280.850 38,76 
Ola 02 sahiriOli mlnimos 3.585.504 17.99 13.204.513 28,00 
02a0S uliriosmlnimos 5.215.278 26,15 10.391.449 22.DJ 
Mail de 05•ul4rios mfnimos 649.165 3,25 5.289.475 11,21 

19.943.895 100.00 47.166.287 100.00 
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Temo• quoo52,61'11odeatUI SM,em 1960, foram..,. 
duzidco pura 38,76 em 1980 o a n:duçio. os 13.85'l fo
ram promovidos para as carnudas superiores. I0.02'to na 
imodiala de 01 a 02 SM. que eram 17,98'1em 19We pai· 
saram para 2K.OO't em 19KO. dos 26, 15" que porccbiam 
de 02 a O!i SM em 1960, samente 22.03' rUlo foram pro· 
movidos em 19RO. os re~~~tantcs todos furam elevados 
para a faixa acima dos OS SM. 

Bcndrta conc:entraçllo de rendas. Sr. Presidente, que 
nos permitiu ate 1980, absorver toda a mão-de-obra que 
e1istia di111ponlveL me111mo crescendo desordenadamente 
como temos crescido em tcnnos popula.:ionu.is. ao ponto 
de enlre 1960 a 1980. o nos1o contingente humano ter 
aumentado na forma que se segue: 

A)- 02 vezes ao total da população da Argentino; 
8) - 02 v.:t:cs ao Intui da populaçio do Canadá: 
CJ- 4,5 uo total da pupuhu;iio do Chile; · 
D)- 3.!i ao total da populaçllo da Venezuela: 
E)- 3,5 ao total da população da Autraliu: 
F)..:.. 0,9 \'e7.CS ao total da população da França; 
Q) -0.9 vezes ao total da pupulac;ilu da Qri

Brelanha: 
H)- 0,8 VCZC!II ao total da populaçlo da Alemenha; 
I) -0,9 YC7.CS ao total da população da ltAiia; 

E apesai- de ahsorvennos todo este crescimemo ati 
1980, de li para cá, o que i que temos assitido. Sr.Presi
dente, senllo a uma cre!ICC:nte. onda de desemprcso que 
decorre, em parte crise: mundial que nos visita, mas em 
lermo• objelivas, terão que convir com o bom senso, nio 
tf'm havido e nio haverá criaçlo de empresas sem capi
tali7.acio. sem invtlitbnentos e o que aera capitalizac;lo. 
ICIIào a acumulaçlo do lucro! San concuntraçi.o de ren
da!!? 

Empregos noY05 sem concentraçio de rendas, Sr. Pre
sidente. pressupõe milagre teol6sico na acepçlo da pa· 
labra. ~eria pretender "omelete sem quebra de ovos" ou 
estancamos o con,;umismo desordenado CJLponador de 
divi5as e moderamos. pelo men05 o furioso distributivis
mo entre nó1, ou enliio, vamos aguardar a piedade dos 
cius para que chova pão e mel no Brasil. 

Para se ter uma idaa das dificuldade1 ali aqui trans
postas para propiciar empregos ao enorme contigente 
humano que eslava marginalizado do mercado de traba· 
lho e aos no\"OS que naaceram ap6111 a fase de moderni
zação da nos• economia, e o quanto no• re51.a famr em 
termos de capitalização e os c:onseqUentes investimeni.05, 
vejamos um estudo que aqui traso da Area de empre1os e 
sal4rios do MT que espelha a evoluçlo e a modalidade 
da PEA de Rtores e explicar a noua impoti:ncia para 
atender satisfatoriamente a quantos trabalham e lesiti· 
mamente aspiram um melhor padrão de vida. 

Veremos como e porque tem sido dillcil ao soverno 
coordenar as nossas contradições conaàlitas. as dcc:or
rentes das arande!ll transformações que temos sofrido, 
como tamh6m atender i. orqu•tração do di&tributivis~ 
mo, desta fábrica de ang6stias que nio busca aoluções, 
pelo contrário, cini::amcnte nos impede a capitallzaçio 
de poupança• internas e nos remelem para os empr6sti· 
mos externOH para .financiar a criaçio de empregos e su~ 
bempresos que, em úhima anAlise. estA mais provado, i 
bem melhor que o desempreso puro e simples em que 
nos mantinham, quando no aoverno, muitos dos diltri
hutivi&tas de hoje: aqui eslA: 
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QUADRO I 

CARACTERISTICAS DA EVOLUÇÃO DA PEA BRASILEIRA POR SETOR D~ ATIVIDADE 
1950-19110 

Setorde 1!1!0 1960 19'10 19111" 
Adoldode 

l!cao6•k• PEA 'I(,PEA PEA .. PEA PEA 'lloPEA PEA .. PEA 

A&:rfcola 10.232.139 59.90 12.276.901 53,96 13.01!7,521 44,21 ll.I09,41~ 29.93 
Scc:undi\rio ::!.427,3(,4 14.11 3.012,61).1 13,24 S.424.J6::! 18,35 10.674,977 24,37 
Terciãrio 4.231.947 14,72 6.683.033 29,3~ 9.674.9~7 32,73 17.87~.618 -10,81 
Outras Ati\'. 205.212 1,20 777,481 3.42 1.370.384 4.64 1.2!\~.KI5 2,117 
TOTAL 17.117,362 100.00 22.750,028 100.00 29.5~7.224 100.00 43.Nb,7&J'' 100,00 

FO!'Iln.: Cm•u DrllldJr~n.:o - FIICi~ 
• T;ahii!C'ico. Aun;.~du~ do l'cn1u Demasrlru:o • 19!10. 
•• lnclu\i•e 11"1 612.,)11 peMOIII que atlo procuro~ndu t111balh.,, 

QUADR02 
CARACTERISTICAS DA EVOLUÇÃO DA I!EA BRASILEIRA POR SETOR DE ATIVIDADE 

1950-1980 

Setorde 1!1!0 1960 "-loonlnolao PEA 'l(,p[A PEA 

AGRICOLA 10.252.139 59,90 12.276.901 
SECUNDÁRIO 2.427.364 14,18 3.012.604 
lnd. Transf. 1.608.309 9,39 1.954.227 
lnd.Com~t. 584.644 3,42 781.237 
Out.Ativ. 

lnd. 234AII 1,17 277.140 
Tf.RCIÁRIO 4.231.947 24.72 6.683.035 
Cum.Ma-.:. 958.509 5.60 IA86.797 
Pr~::111t. Serv. 1.672.802 9,77 2.745.958 
Tr.ms. e 
Ct,munic. 689.319 4,03 1.047.433 

So~.:iotl 398.673 2,33 689.943 
Adm. Públ. 512.644 2.99 712.904 

Ot:TRAS ATI V. 205.212 1,20 777.481 
TOTAl. 17.117.362 100.00 22.750,020 

F_..: Ce11"1 Dem01nir1C1'1 - FIBQf.. 
• T:1ft11~-&.. ••uncildu do" Cen~e~ De11101rllko de: 1910. 
•• lnclut~ve 111 112.9]8 pnsa• que alio procurandu u.bulhu 

O pmblemu do emprego em qualquer pais se torna 
rriori&ãrio, quando o crescimento econõmico é: insufi
ciente rurap,arantir u 11.b'Wn;ão de milo-de-obra que pro
cura o mercõJd11 de trabillho. O crcscimento demogri.fico 
nào é um fenUmeno IOmenEe brasileiro. Todo!' os rafses 
dll mundo enfrenlilm o problema de ~.:riar no,·os empre
»"'1~» uu de garun&ir o nivel de emprego. Nio se trata de 
umil tarefa fádl p,u 1i mnma,jã que não envolve a parti
cipaçJ.n de to\I!J!Io sehJrc5 resJ10nRiiveis pelas decisões de 
in"·e'itimento no Pais. A preucupilçio com o emprea:Õ 
exige a conscientimç.ii.lo) de su:~ impurtincill para o 
equilíbrio da 11'C"iedade. 

O cre~teimmto econõmico na sua dinãmica transfor
mulivil alteril a anrulura da mio-de-obra disponfvel 
através do tempo. Com o aperfeiçoamento de um setor 
moderno. ~o."'m melhores sal6rio1, localiado na zona ui"
banu ~o-um o seu conjunto de serviços que a caracterilam, 
criil-se uma tendência .secular de morimenta;in da po
pulaçllo da zona rural para a zona urbana. Todo pats 
que experimenta um processo de crescimento registra 
modificações na composiçlo da mlo-de-obra disJX'nlvel. 
O Br..1sil não escapa à regra. 

19'711 -
'I(,I'EA PEA 'I(,I'EA PEA 'I(,PEA 

53,96 13.087.521 44,21 13.109AI5 29,93 
13,24 5.424.362 18,35 10.674.977 24.37 
1,39 3.241.861 10.97 6.158598 15.66 
3,43 1.719.714 5,82 3.151,094 7,19 

1.22 462.717 1.56 61>3.2M~ 1.52 
29.31 9.674.957 J2,n 17.87).618 40.81 
6.54 2.263.5)9 7,M 4.111.307 9,39 

12.08 3.626.494 12.27 7.089.709 16,18 

4.60 1.226.713 4,15 1.815.541 4.15 
3.03 1.405.870 4,76 3.044.909 6,95 
3,13 1.152.341 3.89 1.812.152 4,14 
3,42 IJ70.384 4,64 1.25HIS .2.17 

100.00 29.557.224 100.00 43.7116.763 .. 100,00 

As informUÇÕÇ5 dos quadr011 I e:! dão um• id~ia aeral 
de comi) se deu esta tran&fonnaçi1o eslrutural nil compu
~tiçà,, da mão-de-obra. Sum perfodo de JO anos. entre 
1'150 e 19MO. a Pllpula~o &.'lo)nOmiCilmente Ativa CPEA) 
n:~ .o\griculturu, passa de um total de 10.2!'2.839 para 
IJ.IW.415. So mesmo perinda, em termos relativos, a 
Pt: 4 pa1sa de uma população que representa ~ da 
PE ... ugri~la, para uma que rerreK"nta apenas ~-. 
Trata-JC de umil modilicaçlo estrutural importante. No 
~ttlor Sa::undário a;sa modificação se deu no sentido in
verltO. ou seja. a PJ:A .no Seror Secundário, cm termo~t 
absoluto•. P""" de 2.427.364 em 1950, para 10.674.977 
e.m 1980. Em termos rdativoi, houve um"it.~mento na 
panic:ipaçlo percentual da PI!A n,, Setor So,;und6no, 
pusstando de 14,18'$ em 1950, paru 24,37'1- em 1980. No 
Setor Ten:eário. a PEA pa ... de4.231.947 em 1950, para 
17.873,618 em 1980, sia,nificando uma mudanÇa em ter
mOI relativos, de 24,72'!1. em 1950, para40,11'lem 1980. 
Assim, a maior percentaaem. bem como o lll.llior conlin
pnte da PEA brasileira 1e cn('Qntra no Setor TereiArio: 

Em outras palavras, a PEA na Agricultura esti longe 
de d1,hrar en1re 1950 e 1980. ma011 no Setor SecundAria, 
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muili que quadruplica no mesmo periodo. O mesmo 
u~ontec:eu nlo) ~or Tcrccário. F.sta1 informaçôes indi
~am que 11 pf.,\ br11.sile1ra paSMJu, nos llltimos JO anos, 
de uma PE.A bi&icamente lucali..r:a\la nu zona rural para 
umu Pt-:A tipicamente urbana. O crescimento da PEAno 
Set,, ServiÇt.'"' estli em torno do~t 324'4: entN 1950 e 1980. 
Trata-1e \te uma mudança estrutural cum sl:rius jmpli
cac,\er. cm termo'i de politica de empn:go, formação de 
mào-d&.--obra e a politi~.:a 1oci3l em geral. 

,\ ocil'Sidade urbana é: diferente d11 &Jcio11id11dc rural, já 
que m1 Z11na lJrhana existe um maior prau dedependen
cia entre il!l pe!iwa'i. O desempreJr:o urhano cria umil si· 
tu.lç,io munn dificil para as família!~ c pura us pC!iMJas. 
um o~ ve1 que nul".ona Lirbunil é quase imJ"OSSÍ\oel o auto· 
c.·on~umo ou a praduçlliJ para suNistioncia. O emprea:o ~ 
que garilnle 115 condiçóC'l<o de sahrc:vivé:nc:iu. Portanto, 
estu mudançil tlitrutural criu, em termu~~o de empreJ:IJ, 
umil nece!ISidade m;•i'" de ,1cupar.W di!iponh.·cis. Nesl.eS 
b:rmo,, urn puis l."lnllr grande purte dil populaç-Jo c.oslá na 
Z~Jna Rurill, :~~~ofre umu mcnnr pres!o~U ~~oubre lo) rncrc:ado 
de trahalhu do que un1 p;ns, cuja muioria du PE·\ está na 
Zon01 Urbunil, ~o.umu é o ca111o do Brasil. 

Ouln'l!l aspectos desla mudança estruturaltamb!àn po
dem ~tr facilmunte obsef\·ad~Js nm Quadros I e 2, entre 
011 quais destacamm que. em 19!'0. a Agricultura tinha 
uma Pt:A duas vezes e meia maior do que a do Setor 
Tel\.-.:ário. l:.m 11180. esta situHçilo inverte-H" mm o Setor 
Ten:drio, apresentando uma Populaçilo l::":cnnomica
menle Ativu mais elevada. Em 19SO, o Setor Agrícola ti-

. nhu quatro YCa'!l e meia mais trabillhadores do que o Sc
tor Secundário, mas em 1980, este exce510 era menor do 
que uma ver. e meia. 

Se quisermos examinar ~o.'\."lm mais detulhe5 es.~a mu
dan~a estrutural no período compreendido entre 19SU e 
19ICO, p.Jdemos destacar no Sc&or Secundário, a lndLbtriu 
de Tran1furmacão e a IndUstria de (.'onstruçilo Civil, que 
5e modilicaram violenlamente. A primeiru pa.55ando, ern 
19~1. de umu PE.o\ de 6.85ti.5Q8, representilndo l!li,66r; 
do lotai. A 5epunda, mais que quudruplica sua Pl!A, pas
sundo de um h1tal de ~K4.M4 em 19SO, para um total de 
~.1~1.094, em 1980. ~o Setor Tero:ário. o ilem de Prelo· 
tu,ii.u de Sef\·i~1S se sohn:'i5iii, ao lado d~J itrm Comércio 
de Mercallorias, apreK"ntilndo l.l'i parc:ela5 qur aumenta
rum mai!o sisniliculi'lllmente, no senlido de dar ao Setur 
Srrvi\o'\1 il primeira pO!oição, em lermu~ de ahsorçilu da 
milo-de-ohr:t. O item Prestução de Sc:r ... ·iço,. ci'C!Ii~o:e de 
1.67:.MU2. em 19!1i0, para 7.0K9.709 em 19MO, o que equi
Ville u uma mudun'il de parlic:ir'udn n:1 Pt;.A talai de 
11.77111 par11 lft,ll!l'l:. O ilem CCtml:rcio de Mercadoriu'i, 
ma i 'i du que quadruplica a PEA. 

Por lim, lendo em vistu alo mesmas infonnações, ob· 
s.:namos que a PE-\ mais do que dobra nos 30 ano.'i 
con1pi"Cl."Ddido!i entre IQSU e IQKO . .'\. Pt::A apn."Kntou um 
cre~~CimL'Dhl ra/OÚ\"t:l com um aumento midio ge~JmCtri· 
c.'\• anual de .l,INr;. 

t-... la vi!IIÜ.Il gerul sobre:~~ Pl!A deixa claro que nrstes úl~ 
tim''' JO ano..;, houve umu cresc.-cnte pn.-ssilo sobre adis· 
p~Jnibilidilde de empregos. O tipo de cumpc.lsi~o da 
Pl:":A qur se consolidou com o Sctor Ten:dri,,, congrc
gundlo) cerca de 'fUarenta por cento de\ta populacão re
nete. entre outro!i :15~los. o csrorça para ah5orver u 
m.:lo-lle-ubra disponível. Este crescimento do Setor Ter
c."C{Irlo na,, J"Odc ser ex.pli~o.·o~ll,1 'iomente pelo crescimento 
dn Se11•r Secundãri~J. ~o ca.so braAileiro. houve um cnos
cimrnto do Setor Ter~o.-eáriu. inderc:ndente do Setor Se
cun!.lãriu, jti. que a liberação da mão-de-obra do Setor 
Agric~Jia •uPeruu a capacidade de absarçllo do Setor Sc
eund.irio. fazendo com 'fUe n EJ.Iado auumis!IC um papel 
importantu nu que se refere a11 upr~Jvcitamento da mio· 
dc-ohra existente. A 16m di1so. o crescimento da desigual· 
dade da renda fel c~Jm que a5 disparidadn dos salirios 
condicionaSJCm o aparecimento de um merçado Jl,e pres· 
la~Uo de !lllrvi"'"Os supc:rdimensionado para a realidade 
brasileira. 

Para se ter uma id6ia mais· completa do mercado de 
trahillhn, C: interessante examinar a PEA nos HUI upec-
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tmacruis mais ~levanta. Ncuc 1entldo, uaminaremos 
a PEA por lelO, a PJ:A por Faixa Eliria, a PJ:A ooupa
da o proourando empi'CJIO, a PEA pai Rqilo o Solor do 
Atividade e a PEA Formal c informal. Em cada um des
ses aspcct011, podemos vislumbrar caracterfsticas do mer
wdo de trabalho de suma importlncia para aç6eA de cur
to ou de &onao prazo, tanto em tennos de Politica de Em
prelO como do Formaçlo do Mio-do-Obra. 

Quundo examinamos a PEA por sexo, observamos ai
sons aHpcclOI de arunde relevincia para um melhor cn
tendimt.."Dto do Mercado de Trabalho. 

Setor. Ramo .. 

" .................. 
RURAL0 

URBANO 
lnlhbtria 
Comércio 
Outros Serviços 

TOTAL 

Nio há d6vida que a sociedade bruileira •alterou ho 
que se refere ao trabalho da mulher. Os qull:di'OJ 3, 4 e.5, 
ilustram como foi a alteraçlo da Populaçlo Eeonomica
mente Ativa dade 1960,seaundo o ano. Em 1960. eram 
18.673.167 milhiles do homens o:onlra 4,076.861 milha.. 
de mulhei'CII, Em 1970 eram 2l.391.n7 llomena contra 
6.16S.447 mulheres. Em 1980, 31.7S7.833 para 
12.038.930 mulheres. Estas informacôa mostram que o 
lolal do mulheres do 1960 para 1980 quadruplic:ou, ao 
passo que de 1970 a 1980, quase dobrou. Nestas duas d6-
cadas. as alteraçôes c:uhurais. o aumento da pobreza fez 

Tlllll 

"-· 12.408.299 
10.341.729 
2.809.317 
1.486.797 
6.114S.615 

22.7SO.o28 

QUADRO 3 
BRASIL - 1960 

PEA 

He-

.. .u ...... 

S4,5 11.179.959 .. 
4S.4 7.493.208 
12,3 2.31S.331 
6.S 1.315.966 

26,6 U61.911 
100.0 18.673.167 

.. 
59,9 
40.1 
12,4 
7,0 

20.7 
100,0 

FONTE: Censo Danoi'Ar10o do 1960 - FlBOE. 
· ( 0 ) A1ri1>1IIUia, Pocuiria, Silvicullura, Alividados Eallalivos. 

lloleroa-• 
ToOII 

Alhlllade-loa 

" ........ 
RURAL• 13.090.3S8 
URBANO 16M6.866 

lndllslria 5.295.427 
Comin:io 2.263.539 
Ouii'OI Serviço,s 8.907.900 

TOTAL 29.557.224 

QUADR04 
BRASIL - 1970 · 

PIA 

....... 
.. -
44J 11.132.699 
55,7 11.559.G'78 
17,9 4.659.53S 
7,7 1.893.152 

30,1 5.006.391 
100.0 2l.l91.m 

FONTE: Censo Domosr6flo:o do 1970 - FIBGE. 
(

0
) AJrioullura, Pocuiria, Silvlcullura, Extraçlo VfiOial, Caça o l"'lco .. 

QUADR05 
BRASIL - 1980 

PEA 
llolwoa-• 

Alhldade ......... Tolll -
A-. .. A'-11101 

RURAL (Ap.) 13.109.415 29,93 I1.376.4S4 
URBANO 29.804.410 68,05. 19.790.520 

lnd6stria 10.674.977 24J7 8.885.952 
Corin:io 4.111J07 9,39 2.941.S86 
Oulros Serviço• 15.018.126 34,2!1 7962.982 

TOTAL 43.196.763 100,00 31.757.933 

.. 
50,6 
49,4 
19.9 
8,1 

21.4 
100.0 

.. 
35,82 
62.32 
27,99 
9,26 

2S.D7 
100.00 

.FONTE: TobulaçÕos Av•no:adas do Censo DanOIIriF'ICO do 1980- FlBGE. 
( 0) Inclusive 01 590.859 homens e 292.D79 mulheres quo ostlo proounndo lrabalho. 
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com que a mulher começasse a panicipar do I'IICI'CIIdo de 
trabalho de uma maneira mais intenll. e efeliva. 

. Da oboervaçio doola panicipaçio na Força de lraba
lhu, conclui-se que o crescimento desta panicipaçlo foi 
eminentemente urbano. bata observar que no Setor Ur
hllno de 1970 a 1980, o n6mero de mulheres mais que 
dobrou, pa"ando·do 4.907.788 para 10.013.890. Donlro 
do Selar Urbano. destacamos outros serviços como Jtcm 
hi\si&.-o n:sponsãvel por esta duplicação. 

M .... ,. 

" ....... .. 
1.228.340 30.1 
2.848.Sll" (/1,9 

493.986 12.1 
170.831 4.2 

2.183.704 SJ.6 
4,076.861 100.0 

Mo..._ 

"- .. 
1.2S7.6S9 20,4 
4.907.788 79.6 

635.892 IOJ 
6,0 

3.901.S09 63.3 
6.165.447 100.0 

Moi .... 

Alloaloll .. 
1.732.961 14,39 

10.013.890 83,18 
1.789.1125 14.86 
1.169.721 9,72 
7.055.144 58.6 

12.038.930 100.00 
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Este fenõmeno de crescimento da P~ feminina urba
na dA ao merc:ado de trabalho uma carac:terlltica muito 
inlereuunLe, ou seja, aumentll o continpnte de joVCIUi no 
mercado de trabalho poiR as mulhere& mais ido1111 ti:m 
ro.trições de outna natureza: aumenta, ponanto, o total 
de pe510as com men01 conteC.do de capital humano, en
-=jando medidas apeciaila para .viabilizar a formaçlo 
proflqional delta grupos. Al&n dat.es problemas de ca
pital humano. também 6 possível observar o crescimento 
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feminino nas llreas de profiulo liberal como advogados, 
profc:uon::s, cnaenhciros. com uma rcmuneraçlo razoê
vel e nas Arcas de emprcpda domática, faxineira e pres
taçlo de aerviços em p:ral com uma remuneraçio me-. 
nor. 

Uma caructerlstica muito imponante sobre as mulhe
res, e que tem Rriu con~eqdincias para a adminiltraçio 
de mercado de trabalho. 6 a constataçlo da llllistincia do 
um total de cerca de 32 milhôeo de mulhe,... em idade de 

QUADR06 
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trabalhar, mas que se encontram rara da Populaçlo Ec:o
nomicamente Ativa. O Quadro 6 mostra a diatribuiçlo 
deste continsentc: de mulhere1 por Rea;iGCI de PNAD. A 
Rqiilo Nord05te com 9.682.225 de mulheres, Sio Paulo 
com 6.SJS.8S2 de mulheres, o ParanA, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul com 5.181.145 destacamoosecomo as 
rqil\u5 onde este fenómeno é: mais acentuado. Em ter
mos relativos, ~ntre 62,81" e 79,94 du mulheres e1tlo 
fora da PEA nas diversa5 resiôes da PNAD. 

PESSOAS QUE ESTXO NA FORÇA DO TRABALHO E FORA DA PEA 
19110 

IEGIJ.O I I I I I 
l 2 3 4 5 

SEXO Rl SP PI,SC,IS MG,IS NE 

ABSOLUTO 1.350.697 2.333.798 1.779.540 1.562.998 3.414.011 

CJLEMRELAÇÃO 
HOMENS A FORÇA DE 31,11 24,22 24.75 27.60 28,83 

TRABALHO/ 
HOMENS 

ABSOLUTO 3.236.919 6.535.952 5.181.145 4.420.629 9.682.255 

CJLEMRELAÇÃO 
MULHERES A FORÇA DE 69,72 67,22 71,21 76,91 76,19 

TRABALHO/ 
MULHERES 

ABSOLUTO 4.587.616 8.869.650 6.960.685 5.9113627 ll.Cl96.2fi6 

TOTAL CJLEMRELAÇÃO 
AOTOTALDA 51,06 45,82 48,12 52,44 53,34 

FONTE: Tabulaçi!c:s Avançadao do C01110 Dem01rtlic:o da 19110 -
I'IBGE. 

Estas a~rac:tcrlsticu do men:ado de trabalho 10bre a 
presença feminina exiJem, por parte das autoridades ao
w:mamcntais, uma cena preoc:upaçio no Mlltido de 
mantC-Ia11 emprepdasaem a di~eriminaçlo por um lado 
e o aviltamento salarial pelo outro. A uiatincia de uma 
enorme roi'Cia de trabalho reminina rara da PEA exiJ:irA 
das autoridade:& uma mudança em suas metas de ror
maçiln profiuional. procurando orerecer maiores opor
tunidades de treinamento do sexo opnato. 

A Pt:A, estudada segundo a raixa etéria, pode comple
mentar a infonnações sobre a sua composiçlo por seto
res ec:onõmicos, qualincando-a para nna de treinamento 
ou ronnaçio pronuional. 

Uma PI:A envelhecida 6 muito ri&ida em termos de 
treinamento. mas 6, relativamente, maia qualificada em 
tenn01 de tecnologia existente, uma YC.l que o treinamen· 
to no trabalho 6 de auma imponãncia na qualificaçlo da 
ml.o-dc:--ohra. Uma PEA. mais jovem 6 menos rfgida em 
termo!i de treinamento, mas6 menos qualiru:ada em ter· 
mOJ da tecnologia existente, devido a pouca u.peribcia 
adquirida. A c:omposiçlo etlria tem grande importlncia 
na detenninac;lo de outras caracterr.ticu. A composiçilo 
etéria tem srande imponãncia na dctenninaçlo de ou· 
U'as caracterlsticaa da sociedade., tais como o srau de 
mobilidade de seus membros. a produtividade e o arau 
de desiJualdade dai rendas du peuoas, etc. 

Do ponto de vista de uma politica de empreao a eom· 
posição etária da populaçilo 6 importante para o estabe
lc:cimento da uma polltic:a de rormaçilo de mio-do-obra 
que po111. prar o maior retorno, em tennoa DC:On6micoa. 
A16m di11110, 6 muito importante. quando do estabeleci· 
mentu de incentivos para a criaçlo de ocupaç6es. Se as 
pi!IIOiiS qu~C~ estio procurando emprqo, na 1ua maioria, 
sio menores de I K anos, o tipo de criado de empreao 
que se deve incentivar scr4 di(erente se a maioria que 
procura empreg,, tiver uma idade acima dos quarenta 
anos. Nlo h4 d6vida de que a inronnaç,lo da idade deve 
!liCr complementada, também, com outras inrormaçôes 
de ronnaçio pronuional. e~.perincia no uabalho, etc. 

As inrormaçôes do quadro 7, complementadas pelas 
fiJurus I e 2, dio·nos umd id'ia, ainda que limitada, da 
compn5içlo etãria da PEA no Brasil em 19110. Dada a 
populaçilu por raixa et6.ria, ouua inrormaçlo importante 
é u percentual de pessoas de cada raiu que raz pane da 
PEA, isto ~. uma taxa de ocupaçlo por (aixa et6ria. Tan· 
to o quadro 6 como aa figuras I e 2 indicam que a tau de 
ocupado i manar para idades inreriorea a 19 anos e para 
idadeA superiores a 49 anos. As demais raixas etérias tam 
uma taxa de ocupaçlo entre 62,2'f, e 66,2'1;. A faixa dos 
2S a 29 anos apresenta a maior tua de ocup&Gio, uma 
vez que das 9. 709.453 peo1101s da populaçio, 6.426.853 
raam po~rte da PI:!A. Em termos absolutol, esta faixa 

I I TOTAL 
6 7 

DF NOITE,MT,GO 

112.118 1.143.467 11.696.751 

27,(16 26,18 26,92 

280.167 3.319.136 3165Ulll 

62.81 79,94 73,06 

392.275 4.462.Sl3 44.353.111 

45,59 52,38 50,32 

et6ria com maior populaçio cons:reaa 14,7'1 do total da 
PI:!A. Comulativamente, observamos que 71,9'1 da Po· 
pulaçio Economiamente Ativa tem no mbimo l9 
anos. 

A taxa de ocupação da populaçlo apresenta« de 
acordo com as çaracterlstical esperadas, isto 6., uma taxa 
de ucupaçio menor para os joven1 e para os velhos. Os 
jovens, por CMU58 da educaçlo e por (alta de experiincia, 
tCm mais dinculdade em arranjar empreao, al6m di111o, 
c::en01 problemas institucionais. como prestar IICI'Yiço mi· 
lhar os tornam meno11 procurados pelas empre&Bs. Os ve
lhM, em virtude da apoAentadoria e da depret:iaçlo do 
aeu capital humano, ou ainda pela conc::orRncia de gru· 
pos mais jovens na orerta da mlo..c:le-obra. Estas con· 
dic.&s ohservada1graficamente m01tram uma curva que 
cre&a: com a idade, atiDJC um máximo e decresce. 

Por outro lado, a percentagem de peuou da popu· 
laçi.o com lO anos ou mais. rora da PEA por raiu etAria, 
dec:I'CIICC com o aumen.to da idade, atinp um mfnimo e 
depois volta a c::resc::cr a partir dos49 anos, sugerindo um 
srãfico em forma de "U", como 6 o caso da r11ura 2. 

As inronnações mostram que a PEA 6 relativamente 
jovem, j6. que 71,9'1, nlo tinham mais de 39 anos em 
1980. A percentqem dao peuoao fora da PEA repreoen
ta uma relaçlo em forma de "U" com a idade das peso-

"""'· 
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QUADRO? 
I'OPUU.cAO I'EA 1'011. OII.UPOI DI! IDADE 

lrall-1910 

...... , PIA(-) 

........ y ... ........... ........... ......... ....... rwen,.. T_. 

• .... ,. _,..(T ... ) 
13MU57 lnl.lll 14,3 4.4 
13.153- t.l40. ... 41,2 14,5 
11.555.946 7.417.4:10 M.l lU 
9.70U5J U:ZUSl 6l.l 14,7 

14.220.l23 UOU64 66.1 21.4 
IOJ57A54 6.441.3:14 62,2 14.7 
7.4JU7S 3.1SS.IJS SI .I u 
4.76S.liS I -"'AM 33,5 J.T 
2.J57.016 369.1161 11.1 Q,l 

69.)17 40.453 51,3 Q,l 
17.71).674 . 43.'1'M.76S 49.9 "100.0 

F-1 TalllllaQ5. ... nçadu elo C...O ~floo * 1910- FIIOE. 
., .... ,~~~ooc;~o ......... 

IJI.ASIL 1910 .. TAXA DE OCUPAÇAO (PEA X I'OPULAcAQ) 

.... 

... 

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

...,.,. ..... , 

Dacmbro de 198) 

...__ ..... ... 
T ... 

4,4 .... 
35,1 
~,5 

71,9 
16,6 
95,4 

"·' "" 100.0 
100,11 
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~u Bras.i1, a1 pessoas ocupadas e as procurando em
prego cc."'mpclem a Pt:::A. Para 1979, o Quiidro 8 mostra 
que os dois atributos estão diJ(KJnlvcis por faixa L"I.Aria e 
pudem as,;im, enriquecer a Rlll!lil informaçlu sobre as ca
ractcrlstit:as da PEA. As fai"as etAriaa com u menores 
p:rL-entuaens de pessoas oc:upada11 sln de 15 a 19 anos e 
:!n a 24 a.nns. A primeira. cnm 94,41\ de ressoas ocupa
das. currapondendo a 404.590 pe511nas procurando em
prego .. '\ segunda, 'L-cJm 95.4% de pessoas ocupadas, cor
n:!<>pundendu a .144.7R4 pcs!iOi:l!l procurando emprego. 

DIÁRIO DO COSGRESSO NACIONAL (Seo;lio li) 

BRASIL - 1980 

PERCENTUAL DE PESSOAS C."OM 10 ANOS OU 
MAIS FORA DA POPULAÇÀO ECONOMICAMENTE 

ATIVA POR GRUPO DE IJ)ADE 

O nUmero .ie pess!.'t.IS da PE.A ptl'K:Utl:lindo emprega 
decresce com a idade. tanto em termos ahsolutn5 como 
em tennt'5 relativos. Tal evidincia supi"C' que o proble
ma de descmrrq~o ni:' Brasil e5lfi. fortemente liaado a en· 
trudu na rorçu de lrabalho, j4 que mais de 6()1, daa pel· 

sous procurando empregÕ té:m idade entre 15 a 24 anos. 
Ape""t do de~u:mprcpn em 1Q79 ser caracterizado como 
um problema de absurçilo de novos L"tJDtinsentes de 
mãu-de-nhru. islo não nega a e'f.istincia de pessoa• com 
idade acima de 4Q ano5 pracurando emprego. 

QUADRO 8 
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l'lf:." 

t'..s.la~ lnf\lrma.;ôe5 t.ugen:m cm termos polflico5 de em· 

prego. a na:essidudc: de dedicar uma apccial atençlo à 
crnu;;lo de emprego~ para jovens entrando no merc:ado 

de lrabalho. Alim dil5u. como se trata de jovens, i ne
c:euãriu treinA-los adequadamente u lim de que possam 

ser mai!l rãpidamente ahsurvidm;. Esta infonnaçio cs.tru· 
turul é muilo imporlanle.já que nos mostra um caminho 
para a.tuhelcL"CI' rrioridades na geraçilo de novo:. empre
J.O~. 

POPULAÇÀ0°, PEA0 E PEA PROCURANDO TRABALHO• 
. POR GRUPOS DE IDADE . ' . 

Brasil- 1979 

Papal leio • PEA PEArr--Tnbollo 

~ N-... Núo- "Emnlacio t. bonfllcio "-.., Nim- t.E.nlocio t.Emnlociot.o\...,,_,nl, ........ ........ -- .,.,_(p/- o PU. -1 ..... olllolubll o PU. p/lfll• o PEA prae. o PEA ........... ,.., PEA 10111 poo) ......... a.tal 
(I) (2) 3-2/1 4-2/(2101.) s-4acum. 16) 7-7/2 8=6/(6 tot.) 9-Bacum. 

10al4anlll 14.501.909 3.1140.886 21,0 6,7 6.7 107.131 3,5 8.6 8.6 
IS a 19anos 13.00.563 7.202.736 55,2 15.9 22,6 404.590 5,6 32.~ 40.9 
20a 24anos 10.918.244 7.482.349 68.5 16,5 39,1 344.784 4.6 27,7 6~.6 
25a 29anos 8.82li.60S 6.068.597 68,7 13A 52.~ 158.019 2.6 12,7 81,3 
lO a 39 anos 13.344.000 9.208.033 69,0 20.3 72.8 140.825 l,S 11,3 92,6 
40a49 an01 10.111.852 6.648.345 6!1,7 14,6 87.4 61,744 0,9 ~.o 97,6 
SOa 59 anm 6.854.467 3.132.220 55,9 8.4 95.8 21.435 0,6 1,7 C)CI,.J 

60i:maia 6.783.499 1.925.727 l8,4 4.2 100,0 8.351 0,4 0.7 100.0 
TOTAL 84.385.139 45.409.893 53,8 100.0 1.246.879 l,7 100.0 

FONTE: PNAD 1979- FIBGE. 
Excluiu-ae as pcsaoas com idade ia;norada. 
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BRASIL - 1979 
PARTICIPAÇAO DE PESSOAS PROCURANDO TRABALHO POR FAIXA 

ETARIA (TODOS OS SETORES) 

...... " .. 
IHWiilãf,. 

..... 

. .. . ... 

.. .. 

. .... 

A ponioipaçio espacial o oetorial da PEA Indica certas 
oanoterlstioas do Mercado do Trabalho que nlo podem 
ser aquccidu nas tomada• de dec::ilael de curto e lonao 
pr.azo. 

. .... 

.. ... 

. ..... 
I 

I 
,. ... 

I ..... !.--==--., . .. .. ... ... lt Hill .... . ..•. r.u., 

:: . . 

Dezembro do 1983 

A rcsiio com maior PEA 6 a Rqilo Nordeste (IA,· 
PE.S~,AL,RN,CE,MA,PI), com 11.453.960 pcuoas. 

o Eslado do Sio Psulo atinse cerca de 10.489.622 peso 
soas na PEA. A Resilo Sul (PR,SC o RS) apracnla um 
conlins.ente de 7.304.281. Por outro lado, Rio de Janei
ro. Slo Paulo, Minu Gerais e Espfrito Santo totalizam 
20 milhCies de trabalhadora, quase a metade do toda a 
P~. Sio Psulo, por sua voz, oons,.... cerca de 2/4 d• 
Pf.A total. Todos estes dados lia para 1980. 

Sob a 6tica dos setores de atividadn dcstaca-ae o setor 
terci4rio, com 19.129.433 peiBOKI, 101uido do Selar Pri
mário 6 • Reail.o Nordeste com um tolBI de 5.628.796, 
ocsuid• da ResJlo Sul, com 2.S3l.636. O Distrito Fod.,. 
ral, com 11.245 c o Rio de Janeiro com 184.870 
destBCIIm-te como os menores contingentes no Setor Pri
mário. 

QUADR09 

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR REGIÃO .E SETOR DE ATIVIDADE 

1980 

-· ........... ........ .......... Tanlúlo Tllal 
... llo 

R R. Janeiro 184.870 1.197.409 2.878,462 4.396.191 
R SloP•Jo 1.312.524 3.988.368 S.D46.927 10.4119.622 
R Psnni, S. Ca-
tarina, R. Sul 2.532.636 1.767.627 3.107,S06 7.S04l81 
R Mines Oeraile 
Eop. Santo 1.800.482 Jl36.361 2l6S.560 5.428.119 
R Nordolto S.628.796 1.711.824 3.823.844 11.453.960 
R Distritofod. 11245 81.924 364.676 468.133 
& Nono,M.Oros-
sooOoils 1.638.1162 691.464 1.642.4SB 4.CI56.4S7 
TOTAL 13.109.415 10.674.977 19.129.433 43.796.76S 

,_, Tabulaçi!a Avaaçadas do Censo Dem01r6rooo de 1980- FIBOE. lnoluldas ao J1011011 que estio d-m
PfOIIIdu. 
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QUADRO 10.1 
POI'l:LAÇÃO ~CO!'IOMICAMENTE ATIVA POR REGIÃO E SETOR DE ATIVIDAD~ 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA REGI.~O EM RELAÇÃO AO SETOR DE ATIVIDADF 
1980 

SotorAIIY. 
R ... lo Prlnirlo Senndlirlo Tore" rio TOial 

11., Ri~l de: Janeiro 1.4 li,:! u.o 10.0 

R~ Sa,, I,.J.uln 10,0 37.3 :!6,5 23.9 

R, Purnnii. St:a.Cat. R.G. Sul 19,3 16.5 16,2 17,1 

R, Minou GcraD e f::sp. Santo 13,7 lU 11,8 12,4 

R, N,,rd"'te 43,0 16.0 20.0 26,2 

R, Distrito Federal o .• O, R 1.9 1.1 

R, ~onc, Mono Grus50 e Goiás 12.5 6,5 8,6 9,3 

To&al 100,0 100,0 100.0 100.0 

F'"'lr: Tabulações Avançada• do Censo DemOJJrificu de 1980- FIBGE. 

QUADRO 10·2 
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA POR REGIÃO E SETOR DE ATIVIDADE 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA DO SETOR EM RELAÇÃO AO TOTAl DA RE<lli\o 
1980 

Selar de 
Allwldade 

... lio PriiiUirlo Secndirlo T...Urlo Toul 

R1 RiodeJaneiro 4,3 28.1 67,6 100,0 

R, SiioPllu1o "12,7 38,5 48,8 100.0 

R, P:nu.nú. Stu. Cat. R.G. Sul )4,:! 23,9 41.9 100,0 

R, Minas Gerais e. f.sp. Santo 34.0 23,3 42,7 IOO,Q 

R, NorrJc'ilc 50.4 15,3 34,3 1011,0 

R Distrilo Federal 2.!'i 17,9 79,6 100.0 

R Norte. Mato GM550 e Goiás 41,3 17,4 41,3 100,0 

Total 30.5 24,9 44,6 100,0 

FOBie: Tubuluçile• Avunçada• do Censo Demogr&ir&CO de 1980- FIBGE. 

&i,, Paulo dcilac:a.o5e c:omo u Região de maior PEAno 
Sctnr Secund;,irin, com cerca de 4 milhões de pc5!10as. O 
Distrihl F""C::erul e as Regiões Centro-Oe~te e Norte apa .. 
ro.:em L"llm &». menore1 contingentes de mito-de-obra no 
Sell'r Se.:undtirio. Aoo demais resiões oscilam entre 
1.197.40'11RJI< 1.767.627 na Resião Sul. São Paulo •ur
~ nnvoun~nte eom11 a regiiio de maior PEA 11locada nu 
Setur T ~rcioiri,, .:om c:erca de 5.046.927 pe55o:JS, U(lroxi
nmdamenle 1/4 de 100o1 PEA deste ~etor. O Nordeste é o 
set~und,, contingente de PHA no Seh,r TerC'iári,,. com 
3.823.844. O Di!Uritu Federal com apenas 364.676 pn
"''a" nc:sHe <~~elor. t:m todas us reg:iões o Setor Terciârio 
!loU(ICril o<~~ d,,j,. (lflmeims s1Hores em lermos de PEA. c:om 
cla=çiio dn t-i,udestc en1 qut:: o Seror Primário tem quii5C 
u dohn1 de ~s!IC);u, d,, Setor T erciãril). A Regiilo Centro· 
OL"!Iote a(lresenta um certo cquillbrk> com o Setor Pri
n\ártn tr.e 0\(lrt\,imu.alOO d.., Sel4.'r Terci;\rio. 

O Quiadm 10-2 J1Crmitc--no'i rclililltar que o SetorTer
ci;irk, é .tquele que c:onp:retm u maior porção da Popu
haç;iu b:unl)mic:amente Ati\"U cm todas Regiões. O Nor
de~~olc ~ u unieu cKCÇilo eum 50.4~ ela PEA no Setor Pri-

mãrio. O Rio de Janeiro e o Distrito Federalapraentam 
u menor partic:iJ)KÇiio do Setur Primário e em c:ontrapar .. 
tida aos maiores percentuais da PEAno Sctor Terci.iriu. 

De um11. maneira geral, pode-&c afinnar que o Brasil é 
um País terciarizado em funçil.o do crescimento progres
siva\ da urbanizaçio. Além disso. estu informaçaCii siio 
relevantes na análise do merc::ado de trabalho brasileiro. 
que ('Cia sua nlil@nituda: se divide em vArios mercados de 
trabalho c:om caractcrlsticaR muito diversas. J~o;Eio se pode 
pen111ar nu mercado de trabalho brasileiro c:nmo ulgo ho
moginco. Estn informações silo úteis J'Ur& mostrar sua 
cl'lmpleddade. 

Outro a!lpCCI.o do Me-rcado de Trabalho que não pode 
!ICr esquecido 6 o seu cariter formal e infonnul. A impor
tàn.:ia deliSI distinçlo para a implanentaçfto de polrticu 
i muito arandc. 

O Mercado Formal pode ser MK:intamente definido 
wmo o mercado rcaulamcntado, ou seja, &ob a Qide da 
lei. Eue men:ado repercutirA os efeito~~; dali resulamcn
tações dirctamento. ji que 6 regula.mentaulo. Nesse mer
cado. tanto .... .-abtllhador wmo a empre111 eatao com-
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promelidl)5 institucionalmente c:um o poder. Em aeral, a 
dimensão fk'lll!'l' mercado 6 relevante para se ter uma ido
ia da re(l •• u.:U5silu de detenninadas medida1 1omadas 
pelo soverno nu diversas ire• que afetem o mercado de 
trabalho. ~es!lr melt'ado, a idí:ia de empresa c de empre· 
so tem um sentido bem definido e e'lãvel. Em geral, o 
!.tercado Fonnal 5C identifica .:om o C"apitalisml) jl. bem 
dtsen\-olvid.J com um c:erto grau de produtivicblde que 
permite a regulamentac;;io dos tt.Rentes econõmicas. 

O Mcrc:ado Informal i entendido como o mercado 
niio resulamentado, OL' veja, a deriva da lei. Sesse mer
cadl), nem as empi'Cfla!l nem os trabalhat.o.~•CS são prote-
aklos, umb05 exislem em l"C1Ddiç(;es rrC-capitalistas de 
prndu.;ào. onde as rq;ra1si" estabele.:idas apenas pelos 
qenta econõmicas em func;iin du oferta e da demanda. 
~r\anlo. aR regulounentaçõc:s feita" ):iaTa o mmado de 
trabalho nem !i.empre afetam esta parle do merc:ado. Em 
lll'r•l. a in["""alidude d ... e mercado eslli a•sociacla a 
baixos níveis de produti,·idade. baixos níveis de sal6rios. 
pobreza, fulta de a&liisti-nciJ. lanto para as empresas 
como para os indivldui)S. 

Esse mercado também pode ser enLCndido como um 
estâg.io no deseno.··nl\"imento do CBJ'italismo. A divenida
de de situações de um Merc:ado Informal nos impede de 
coru\."lerizâ-lo cabalmente. Dependendo da õtica utiliza
da l'll.ra descreve-lo, remos diferentes idtias.aobre o mes
mo mercado. Apmar de nase merc:ad" prevalecer a ins
tabilidade: de empreg:o, de produção, de sal4rios. ele exi&
te como um meio caminho entre estar ocupado edcsocu
pudn. Em muitos casos, diz-se que neue merc:adu é mais 
L-nrrelo falar-se em subcm(lrefu do que em empresa pro
priumenle dito. 

A ex.pcriéncia nos mostra que I) mercado infonnal 
cresce &:om a desaceleração da a:onl)mia e se reduz ou es
lahiliza c:om 4!'resc:imento econõmiço. Na desa~o'Cicraçlo, 
muitos que perdem seus empregos. formai• engr01osam as 
fileiras do merc:ado infonnal como uma estratigia de 
!iUbrevivinc:ia. O Merc:ado Inrormal pode 1er vistl'l c:omo 
um .eand bnt para os desempregados do selar formal 
nos momentos de daaceleraç.ilo ck:lica. ou conjuntural. 

l"<i'OJI pafses em dcsenvoh,·imento nio hã com~ evitar a 
existência destes dois lipos de mercado. j.G. que se torna 
diflc:iltransformar uma eoonomia ou uma sociedade não 
n:sulamentnda numa 50C'iedade resulamentada de uma 
hora par.t outra sob pena de inibir certo.o& till'J de ativida
de'i que de umu maneira nu. de outra cumprem um deter
minado papel social. ~um proc:esw de deHenvolvimeniO, 
algumu., partes do Setor Informal acabum se fonnalizan
do. 

Neslu'i .. -undiçÕC'i. os formuladCII'Clll de Politica Ec:onõ
micu e em particul:1r m formuludores de JK"IItica de em
(lrL"l!O (lre~.isam ter """"rm' uma idf:ia, ainda que aproxi
mad:•, da map:nitude dm dois mercados e ~~e posslvel do 
m1."C."'Jni~~omo de intrruc;iio entre amb05 nO!i momentos de 
mud:anc;:as na ulividadc eeontimica. 

Nn nn'-"n ca•n. obHorv:•mU!i no quadro li que a mag
nilude do Sclor lnfotmal "'' JlCrfodn de 1976a 1980 Old
hlu cnlre JJC,4'~ c 41.7'~ da PF.A.. Truta-se de uma pan:e-
1~• muill' grande e que não pode ser esquecida em quai
"'Uer un;,ilio;c de men.-ado de m:halhu. 

Em termu~~o uhsolutus, n Mercado Informal em 1976 
c•,ngre!!:tVII cer.:a de 14 milhões de trabalhadC'reli e em 
l1Jtlfl. utilii.andoJ oJS. d;.u.lo.». ck\ C""nm Demogrktico. ati
m:amtlfo que I 8.2!'4.184 nuuiam nu mercado infCirmal. 
1-.,.,~, tntais demonstram a imr•lrlilncia d~se1 mercudos. 
f\islem (lid'ics que lêm uma PEA menor do que o !.ter
.:ad,, lnf,Jrtnal Rra!lileiro. Dar a liUU g:r-.tnde importincia. 
o MerC;IdO Informal significa~ baiu n.'lldil. baixa rrodu
lividade. •no;tahilid:lde. faha de assistén.:ia. (1Dbre111. for
RIPAr prt-c:L'Pitu.liF.\al de alividach.'l er:anõmic:a. O númo
r~l de pc:s51lHS que vivem em funçio dmc mercado eena
nw:nte se a(lroxima do~; 60 milbbea de i11divlduo11. 

N11 '-"WIO bra1nlein.,. o Mercado Informal t uma verda
de doida que precisa ser enfrentada com realiRmo e cora-
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gem. Paru e;se men:ado. falta quue tudo. t como IC ti
vi:l;5em05 doi5 Bru!lifi. Um Brlllil rcaulamentado DOI 
mold.:s d1, muia moderno c:apitalismn, outro Brasil não 
RIUiumentado. marainul com formas prt-c:apitalistu de 
atividada. A vonvivCncia destes doi5 Brasil, no curto 
ru··o~zo i: nec:essi\ria c imprC5Cindlvel. uma vez que eles se 
complementam no que 11e refere ao empi'CfO. 

SUo se pode eliminar a pohrczu, a baixa produtivida· 
de inHlantancamente. f: neeessíirio um lonao proc=euo de 
c:re'iCimento. u fim de que se possa ir formalizando u 
men:udo informal. transformando cerlaH formal de su
hempres.u e e5trut~,:ias de sobrevivincia num emprego 
r,umal cstâvel e bem remunerado com toda1 as garanlias 
e hcncRc:ioa. sociais. 

. QUl'IDRO 1l 
POPULA(;AO ECONOMICAMENTE ATIVA - FORMAL E INFORMAL 

PerloU 
I'EA 11'76 1m 

PEATotal 37.413.815 38.916.565 
(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 
PEAFormal 23.039A28 23.746.888 

(61.6) (61,1)) 
PEA Informal 14.374.387 15.169.677 

(38,4) (39,1)) 

F,..,., FIBGE - Censo Demosr{lfico 1970. 
Tabulaçõeo Avançadas do Censo 1980 

1m 19'19 1!1110 

40A79.674 42.105.566 43.796.763 
(100,01 

23.719.644 2~A65.446 25.542.579 
(~8,7) (60,5) 58.3) 

16.710.010 16.640.120 18.254.184 
(41.3) (39,5) (41,7) 

1/ Foram considerados integrantes do mercado informal todos os empregado• sem carteira de trabalho e mais 
05 i.ut6nomos e os empregadoi'CI c:ujo rendimento m&lio mensal nlo ultrapaw dois suJArias mfnimos. 

O problema do empresa em qualquer pa.f1. em qual
quer e..:anomia de mercado ou atataltem sua soluçlo 
fundada no c:rescimento ec:onõmico e este 6 refreado ou 
acelerudo na medida cm que o nrvel de invutimentos 
ac:omrtanha o desenvolvimento. 

No nQISI.I caso um parljcular. com um crescimento dc
mográrh:o acclerad~. somando-se as muito rccente1 e 
muito profunda5 alterac;õe!i na estrutura da economia, 
praticamen1e voltada para o sctor prim6rio at6 1950, 
quando a uJ:ric:ultura detinha 59.90'\ do emprego, para 
ingrewrmo1 mail aceleradamente no setor KCundãrio, 
na rorma com que o fiLemos, na ãnsia de recuperar o 
tempu perdido, promovemos uma alocaçlo desordenada 
da mio-de-obra do campo para a cidade, cujos I'Ciulta· 
do~~: negativos roram absorvido! e compen5Bdos, na fase 
da subHtituic;lio de importações, pelos manufaturadOA 
pNtegidos por artificios legai5. 

Supcr"ddu a faH: init:ial, de desenvolvimento auto
sustentado, merc:ado cativo e em expansilo poupanças 
internus somadas as reservas de diviliaa externas, manti
das e ampUad:IJI as vant:lgcm ofcrcc:idaJ a mio-de-obra 
nu lln:u urbana, foi mantido e au:elerado o nuxo rural ur
banlo), e, ai. começando a aparo.:er os primeiros proble
mas pura ab50rçio de toda a mio-de--obra delklualilica· 
da que pa550U a pi'Clisionar o Mercado. 

Com o atendimento das nece&sidada priorilárias do 
mercado inlerno de manufaturas e jA com uma aaruin
dástri"d maiH bem aparelhada, iniciamos aa primeiras in· 
cunões no mercado internat:ional, constatando-se a ne
L'C55idude de nos aparelharmos melhor, em termos de 
equipamento e tecnologia mais avançada, de altos custo• 
e que extrapolavam as no553.5 disponibilidades de capi· 
tal. no5 levando, ao socorro de poupanças u.ternas que 
ohlinhumlll a jui'OI razobeis compatlveis com 01 aa· 
nh1J5 que experiment.Avamos com a proaperidade da eco
nomia naciomtl e CJ!portaçio de manufaluradol. 

Experimentando fndic:n invejlveia de crescimento 
num periodo relativamenle lonso. multiplicamos os no&
sos e!loforços e inVCitimenlos, com recursos pr6pri01 e ex· 
lernos. pal'll a implantado de ama infra .... lrulura de 
enei'Jia .c tl'llnapones com vistas ao dncnvolvimento eco-

nõmit:o aulo-suslcntudo. eis que. somos surpreendidos, 
no c:&50, como vimos, a surpresa foi mundial, surpmn· 
didos pela crise do Petróleo que n-um curto espaço de 
limpo multiplitou os seu5 valores, nos atingindo de 
cheio ante a no1sa extrema dependCncia de energia lrqui
du, pura o noMo transporte. coma tam~ para os equi
pamentos industriais, ainda ni\J a1endido1 suficienle
mente pela energia el~triL"B hidráulica, cujo1 projelos ain· 
du se encontravam cm elaboraçlo e uns poucos em fase 
de impluntaçi\J. 

Concomituntemenle a elevação brutal dos juro5 e a es
casscz de dólares para emprátimos a longo prazo. 

Enquanto os dcM:nY\Jividos, 005505 compradore5 -
fornecedore.., espc:c:ialmente de emprátimos pararam 
para "Arrumar a ca111a" adaptarem-se a nova realidade 
mundial, n.H os otimistu crónicos e que sempre temos o 
••Jeitinho"' para tudo, conlinuamos nio só com os gran
des investimentm na infra-estrutura e na própria esl.l'ulu· 
ra de produção mas. mais, muito mais no consumismo e 
utilitarismo e o que i: pior continuamos alimentando o f:. 
xodo rural. 

Trazendo para cidades para aastarmos o equi\l'&lente I 
15.000 USS emprulados para criar um emprego urbano 
pura H:r desempenhado pelo braço rural, dnqualificado 
pura asatividades urbanas enquanto este mesmo braco. 
e a fumflia que com Cite veio para as cidades. poderiam 
ser empree;ados., e bem remunerados na agricultura com 
um d6c:imo dOA invesllmentos. 

Quanto ao oon~~:umismo de5necesslrio e absurdo basta 
lembrar no\I'Bmenle o petróleo que tivemos que impor· 
lar. 

Quanto ao endividamenlo interno e u.lemo da econo
mia como um todo e o 1overnamental,lembrarfamas os 
námeros, 011 milhões de emprq:os na área urbana, que 
exiaium al~m da infra ... lrutura e estrutura da urbani· 
zaçao aJmo també:m os 14 milh&s de moradia• nascida
des e todos os equipamentos de conforto destes do
micfliOI construidos e equipados no perfodo. 

No entanto. Sr. Presidente, oaadwn6.rl01 do reaime e 
muitos dos democralas que fazem oposiçlo ao BOYCmo. 
ate ifaquadoa na 1ua boa-R:, m.as 01 primdros, 01 dia-
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lribuitivistas ideulógicos. diab61icamente. inflamam res· 
sentimentos nos men01 avi!iildos, os quais fruslrados 
pelo buixo poder aquisitivo e pelo desemprego, doutrina
dus e massificado111 conlra o patrlo e contra o aoverno. 
vio os di5lrihuitivista5 ideológicos. repito, convencendo 
o "'povilu" de que o endividamento interno e externo nio 
lhes beneficiou ou ao País e por esta razio nio bá como 
R' lhe• cxiair qu•d'Juer ~:~c:riru.·io e o desempte~o ~causa· 
do pelo desvio do dinheiro e por isto 6-lhes legítimo o ••· 
que a depredação de5respc:ito e a desobediincia total as 
leis e a urdem. 

A este respeito, endividamenlo interno e eJI.terno. 01 

quantitativos e suas deslinaeões, oportunamente. trarei 
para este PlenArio no bojo de um levantamento que es
tuu ultimando. 

Finalmente, nesta etapa de hoje, para a qual espero a 
renexAo dos correligionârios e dos homen1 de bem da 
0p.15içào, nada esperando dw distribuitivi5tas ideol6si· 
cos, porque lhes conheço suficientemente e sei 01 objeti· 
vos que perquem. 

At~ mCHmo porque, Sr. Presidente, os que combatem o 
.. Bom combate" de opusiçlo ao Governo, pretendendo 
a ~rreçàu dos nosliSOS desacertoa. estio hoje. vivendo na 
própria carne as agruras. as dificuldades dos aovernanleS 
porque u frente de muitos sovernm Estaduais e impor· 
tunte5 prefeituras de todo o BraHil. 

EHlilu no saverno, muitos que, inadivertidamenle, fi· 
zerum r.."Oro. arlaudiram e eslimularam o di11rihulivismo. 
prometeram criação de milhcles de empreg01 e alt01 sa· 
lirio~r~ e agura, numa n~ie de revlravolla "'o feiliço vi
rou contra o feiliceiro"- jâ esl.ão lutando como gonr
nunlc:~~~ com asJrevC5, com os daempregos, com os sa
ques. com o desconlentamento do povo, enfim com a in· 
lranqUilidude e eom a insq.urança que pouco ou muito 
para ludo isla contrihuiram. 

Sr. Prc5idenlc, L'Oncluo, enfatizando a minha preocu
paçilo de que este nos5a lrabalho, a exemplo do outro 
que a es1e sc:guirã, e do outro que estou concluindo as 
pe:;qui!Mis e que: "-ersarA: sobre o problema do endivida
mente interno e exlc:rno, na buliCa ana;ustiada que antes, 
Sr. Pre.'iidente, para 511ber, para demonstrar a nossa gen
te onde está o dinheiro que o nosso Pais deve. Purque, 
em verdade, os agitadoresjã estilo. por todas as formas e 
meius. te-ntando convconct'r os menD:S avisados. que as 
dh,.idas do Pui5, que as dh·ida5 da economia brasileira, 
que as dh·idus dos tL"SOUros estaduais, federais e munici
pais, nilo 1eriam compromis50 da pnle bruilcira, que o 
povo nilo e1t6. obrigado a comeler nenhum sacriRcio, 
porque c:ua divida niu foi feila com o seu consentimento 
ou em seu benefido. 
~ uma falácia criminosa, Sr. Presidenle, mas que DStA 

induzindo o povo ao desconlentumenlo, qitaçlo. deso
bediCncia c au saque. 

Dai por que, Sr. Presidente. com o con~entimento de 
V. l:::x• e du!ii Srs. Senado~Jm., oportunamenle, trarei ao 
conhecimento da Ca11a a !iCgUnda etapa ou o chamado 
segundo !!apíluln, como prefiro, desle trabalho que aca
bo de ler. 

Muito obrigado a V, Ex•. (Muilo bem!) (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Concedo 
a· palavra ao nobre Senador Pas50s Põrto. 

O SR. PASSOS I'()RTO (PDS -SE. Pronuncia o oe
guinte di!ICUno.) - Sr. Presidente, Sra. Senadores: 

No dia de on1em, no lnslitulo Rio Branco, o Senador 
Albano franca proferiu uma palalra 10bre as perspecti· 
\l'as econõmicas brasileiras, 10b o ponto de vista ernpn
aarial. Ptla import;lncia da mat6ria abordada, ptaria 
de solicilar de Vossa Excellncia que considerasse como 
lido, para que conste doa Anai11 elo Senado, o pronuncia
mento feito pelo Presidente da Confederaçl.o Nacional 
da lnddstria. 

Era o que linha a dizer. (MuilO bem!) 
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DOCUMENTO A (}UE SE REFERE O SR. 
PASSOS PORTO EM SEU DISCURSO: 

CONFEDERACAO NACIONAL DA INDÚSTRIA 
AS PERSPECTIVAS ECONOMICAS BRASILEIRAS 

UMA VISAO EMPRESARIAL 

l'lllelln•o-AJNoofnaco 
... llaloRiollnMD 

Exmts. Sn. Embaixadol'efl 
Exm•. Sr. Embahcador 
Din:tor do Instituto Rio Branco 

Novembm 1983 

F..xm"'s Senhores Membros do Corpo Docente do lnati· 
tulo Rio Branco 

Minha5 Senhoras 
Meus Senhores 
Senhore~~~ Alunos 
Foi com arande satisfa~çio que aceitei o honroso con

vile para vir ao Instituto Rio Branco falar sobre as pers-
pa:tivas ec:onõmica5 brasileiras dentro de uma viiAo em
presarial. 

DC5Cie 05 meus primeiro• contact01 como diriJente 
5indical com o Minis~rio das Relações Exteriores, hA 
mais de uma d&"Bda. finnei convicçlo que, a cada dia se 
AOiidilic:a. sobre o relevante, operoso e eficaz papel que 
desempenha o hamaraty na defaa dos interasea doBra
sil, tanto no relacionamento bilateral entre parsa, como 
nos organismos internacionais de que: pa.nicipamus. 

Nu duc:mpc:nhu da PresidC:ncia da ConfL-dc:raçlo Na
ciLlnul da Indústria tc:nhu,sc:suidamente, a opununidadc: 
de le5temunhllr o quanto de talento. de inteligtncia, de: 
culturu. c: de trabalho incans4vel dilo exemplos marcantes 
05 nossns diplomatas, dentre 01 quais destaco para 
exemplificar o Chanceler Saraiva Ouerreiro, o 
Sc:cretãrio-Qeral Ministro Joio Clemente Baena Soares, 
o Ministro Pauln Tano Flc:xa de l.ima, Chefe do Depar
tamento de Promoçilo comercial e tantos outros, que:, na 
Secretaria de 1-:.tado. nu chefia de miS&Ões junto aos ao
vernos de dc:zc:nas de pa(&c:s, honram as tradiç&a do lta
maraty. 

Nlo t fãcil ser diplomata de: um pa(s em vias de dc:sc:n· 
volvimento, pobre ainda, embora futui'OIO, em um mun
do ~o."anturhado pelo confronto das arandc:s potlncias, e 
em processo de dc:sc:quillbrio econõmico pneralizado. 

E. nu entanto, nlo se pode na corUuntura tia adversa, 
~en;lo louvar a açlo do llamaraty, e deplorar que a ela 
nllo se tivcSiiiC recorrido com mai• freqaencia e·intensida
dc:, porque R auim houYCIIC ocorrido, melhorc:li seriam 
os 1.c:nnos de tantos e cadd vez maiores compromiiiKJS 
que o Brasil vem a11sumindo no âmbito do relacionamen
to finun~iro internacional. 

1-A r-...r. llnoolloln oo Perfoolo ....... 

A LTe.scente interdepend~ncia econõmica entre a& 
naçaes nllo permite que: se: analise o desempenho da eco
nomia brasileira sem que se incorpore uma avaliaçlo da 
economia inlc:macional. 

Os anos de 1982 c: 1983 foram neste: ~entido panicular
mc:nle sinaulares na medida em que ac: observaram o es
gotamento de dc:tenninadoa mecaniamos instilucionais 
que: f,Jram respnnú.veis nos anos 60- 70, pela intc:naifi· 
caçiln de crcsceniCA nux01 de com6rcio e capital entre 
paisc:~. Esta obsolc:srincia institucional, acompanhada 
por politicas macroeconómicas inapiradas em esquemaa 
anallticos de reduzida conaistC:ncia, pelo qravamc:nto da 
siluaçlo dos palsc:s devedora e por profundai transfor· 
maç6c:s na estrulura de produçlo delimitaram o cenirio 
inlernacional enfrentado pelo Bruil no corrente ano. 

P. imponente oblei'Yar-ae que Cite quadro nlo aurp 
de forma inesperada. Ele representa a culminlncia de 
eventos que jA vinham ae desenvolvendo, e que da c:ena 
forma, eram previlfvci1, 

Nate sentido, uma avaliaçlo realista hA de incorporar 
o fato de: que a presente criae internacional nlo 1e idc:nti-
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fica com variaç&s de cuno prazo no n(vcl de alivldade 
HnckJ ao contrArio, um pc:rfodo de ajuste estrutural que 
envolve tanto a c:strulul'l. de prdduçlo quanto mecanis
mos institucionais que: rq:ulam o funcioqamc:nto da so
ciedade:. 

A economia b111silc:ira recebeu a influencia do1 eventos 
de: 1982 atravá da retri.çlo da of'erlK no fluxo de recur
IOJI c:xternm (e elevaçio dos seus custos), da queda dra
m6.ticu das relaç6c:s de: troca c: de: crescentes dificuldada 
quanto i\ colocaçlo de: prt1dutos no mercado internacio
nal. Desta. c:fc:ilus, a crisc: que AC abateu no sistema ban
cêrin privado internacionalmente pode: ser considerada 
como a de maior imponância, sendo talvez impróprio, 
as~iA-Ia exclusivamente: às crises do Mtxico e Araenti· 
na ~c:m observar. que: tal crise 6 uma manifestaçlo direta 
da recessid internacional e da crescente incapacidade: 
dos paisc:s devedores honrarem os seus compromi1101. 

A reduçio da ofena de c:mprtstimos que: H fez ~c:ntir 
de fonna mais intensa no último trimestre de 1982 -
quando virtualmente ocorreu uma paralisação doi em· 
pr6slimos - tem relaçio com o aumento do arau de ""C:I.· 

pousure" dos principais países devedores e com a re
tru~;ão dwc bancas de: médio porte como supriddrea de 
rund05 dosgrandn bancos emprestadora. 

Desde a reunião de: Toronto, o Sistema financeiro In
ternacional privado intimidado pelas incc:rleza!i cresc:cn
ta., reduziu o seu papel de: financiador, indicando que: 
por si só, não teria capacidade: de: rec:iclar a divida do1 
pai~es drvedores. Aasim, torna-se: mais evidente: a impor
Hincia do fortalc:cimc:nlo c: agilizaçio de: novos canais 
in!ilitucionais de: financiamento (810, FMI, c:tc.l. 

Neste: aspecto, o sentido da!i mudanças em cuno pare
ce mostrar que em face- da rigidez da oferta de: fund05 
privados, o Sistema de: Financiamento Oficial (FMI e 
emprestadores de úllima instincia como o FED) dc:vcrio 
adquirir crc:scc:nte importância, quer como financiado
res, quer como pdrticipante& de soluções l.c:ntativas no 
Rntido de restaurar o papel do aistc:ma financeiro priva
do como financiador d01 paiSCI devedores: 

No proc:esso de: ».justamc:nto orientado no aentido de 
fazer frente: aos problemas cambiai•. o sc:tor industrial 
braailriro tem sido paniculannc:ntc: atina:ido. Nós lllti· 
mos tres anos, a pc:rsistC:ncia de: tuas de juros reais em 
nrvcis superiores a m inviabilizou a realizaçlo de: no
vos investimentos e contribuiu para nova• reduçiSc:s no 
nível do produçio rorrcniC: a contonç.lo doa p1to1 
pdhlicos ao diminuir as encomendas ao Rtor privado re
ferendou tais tc:ndi'nciaa, enquanto os conlrolc:s crescen
tes sobre as importaçôc:s determinaram dir~euldadc:s adi
cionais e criaram presiÕc:s sobre oa preços industriai&. 

O impacto da recc:sslo sobre o &etor industrial pode: 
ser iluatrado pela compi.raçio entre 01 dados de: pro
duçilo da ind6stria de tranaformaçld entre o I• semutre 
de 1980 c: o I• semestre de: 1983. Neste perlodd, a pro
du~"id alobal da indllstria sofreu uma queda de -
20,60'1, enquanto I produçilo &lobal da inddstria de 
bens dt" capital n.odu.1.iu-sc: em - 43,7K, a de: bc:n1 duri
vc:ili- 22.211f. a de niio durAveis- !1,01'1 c: a de inter
mediários- S,OI'i·. 

Com base em infonnaçc}c:s parciais, atima.,. que: a 
queda do PIB em 1983 em relaçio a 1982aituc:-ac:em tor
no de - S,()lt, Tal ruultado 6 panicularmente preocu
pante:, na medida em que: revela que pelo terceiro ario 
consecutivo, a economia brasileira dnemp,.ou traba
lhadores e empobreceu aqueles que ainda H mantem em 
seus poAtos de trabalho. 
IJ - 0 proce110 de: reneaociaçio C: 81 penpctivu para 
19114. 

Diante: do quadro internacional c d01 an6ncio1 relati· 
vos A politica macrooconômica a ser dc:sc:nvolvld». no 
pró1.imo ano, nilo t possl'vcl estabelecer cen6riOA marca
damc:nte distintos do ano de 1983 talavaliaçlo repousa 
em an61ises sobre o componamento da economia Inter
nacional incorporad01 noa boletins informatiYOB do 
FMI e OECD e na última cana de inten.ae. do Bra1il ao 
FMI. 

Sábado 3 5821 

Cdm base natas avaliações. cujos fundamentos do 
aqui apreac:ntaddl de forma supc:rrac:ial, importa definir 
uma estrutl-,ia que permita reduzir a aravidade de um 
novo ano em que o nlvel de: atividade deve aprac:ntar,. 
du.t:idas possibilidades de: rc:cuperaçio. 

No sc:ntidd de evitar que: após mais um perlodo de 
queda do produto e da absorçllo de mio-de-obra venha
mar. u nn11 pc:r(!untar • ao final de: mais um ciclo de: re
~o."C55iio ~notaremos em situaçla diferente do final de 1983, 
cumpre orientar a politica c:conõmica brasileira em di
reçào ü dc:nnição do seu horizonte de planejamc:nto al&n 
do fechamento L'OnlAhil das contaa e1.ternas. 

A dimc:miil.o c: uni\·ers.aliac;io do problema de paaa· 
mcntus revela a impra.cindlvel no.:es.'iidadc: de se atabc:
k:cer uma visilo c:slratflaica de rcnqoc:iaçio da divida no 
lons;o pruzo com base na ~o.-ooperaçio internacional. O 
c:slrito cumprimento do paaamento da divida externa 
nos tennos c: prazos prac:ntc:mente acordados, conduzirA 
u suhstunciul transferfnc:ia de recul'5ol reais para os par
ses lo.'R"dores cm um período relativamente curto. 

Tal altc:rnathra. man:adamc:nte assim~rica, localiza o 
õnus do lljuslamc:nto primordialmente nos pa(sc:s deve
do~ a vc:latidude de ajustamento requerida neua c:stra
tq,ia, comprumele a estrutura econõmcia e ~~JCial desses 
paia e, pdr eonsequC:ntia, abre poujbilidadc:s para uma 
ruptura mais aignincativa nas relações internacionais en· 
tre cn."CCores e devedores. 

A "uperaçio de: tni'i cenA rio" catastróficos requer a in
corporaçin do visilo de rnpansubilidadc: mCnua de c:rc
dnres c: dc:vcd,un quanto ao processo de ajuRtamento. 
('um efc:i1o. nilo pndc: o debate: intemacionul sobre a 
qurs~1n du divida externa s;lobal, pi'CIIIcindir da idcnlin· 
caçilo dm elc:mc:ntas exÕ(!Cno" ils economias endivida
d~ts. que campromc:l.erum a 11.111 capacidade de ~ervir d 
~ervi(O da divida IICumulada. A dirc:çio e o ri10r das 
rnUtic:ts mltlo.'rueeonõmica.~~o dCl" pa(SC!I indUilrialiladCIS, 
em c:5pc:ciul a dos EUA. dc:l.c:rminaram sc:verm limites 11 
caracidadc: de: patutmc:nto dos pa(Re!li devedores 111ravéli 
d11 elevado da taxa de juros internacional u da retrado 
dn demundu dr imJ'Orltu,ilCS pnr parte dc:5ta pa.lsn. Sob 
tal politica. d ajustamento bai5ico dos paie devedore5 
roncentra-Re no curte: de importaçôa. Para a economia 
brasileira. lai" efeitos renc:tem-sc: direlamente no nlvel da 
atividade industrial em fUndo dos requisito" de impor
t:l\:àO de bens de: capital. matfri111-prima1 e insumas 
c:nc:rs:i'ti",. na-e!i!l.irios uo desenvolvimento da atividadc: 
produtiva. 

A manute-nçilo de: uma Cllpacidade m(nima de impor
tado. revela-se portunlo. fundamental, para a atabili
dadc: económica c: poUtica dos pafses devedora. ~ em 
busca date: lr&U de: liberdade: capaz de fornecer Cdn• 
diçün pur.a que: 01 paisc:~ endividados pouam realizar o 
lieu ajustamento em um pc:r(odo de tempo em que: Rja 
falo.'livelll reoraanizaciiu da. sua atrutura de: produçilo via 
aumento de e1.pnnaç6c:s c: diminuiçilo de: importaçôes 
compativc:l~o.'Om a manutenção do n(vel de: emrreso. que 
se: fu1 nc:ceislaria a n:avaliaçio ampliada do problema da 
d(vida internacional. 

lnfc:lizmc:nlc:, as estrutura institucionais hoje a.illc:ntc: 
re\"Ciam-ae incapaciladu para lidar com tal problema. A 
nature.7.8 da crise: internacional aiae uma reavaliado da 
af'licltção simultãnc:a du poUiic111 de ajustes do FMI 11 
nlvc:lalohal. 

O FMI apresenta elevada cxperiCnc:ia em fiusta de li
quide' para paiRes CXJm dinculdadc:11emporArias de: ba· 
lança de pq:amc:ntos. nl\u atando dc:vidammte prepara· 
do para o aju1tc: de: problemas de liquidez em pafHI que 
sofreram desiquiUbrios estruturais permanentes. Como 
j6 advertiu Henry Kissinaer. o problema bltsico 6 que 11 

tondiçllc:s do FMI nio podem funcionar 10 aplicadas ao 
mesmo tempo em muitos pa(~c:~. particularmente de re
<.,.io 1lobal. 

AR soluçõc:l para a crise de papmento1 internacional 
pa111 necessariamente: pelo reconhecimento de: que a n
uçio de novos praZO& e c:ondic;lln .. ,. o papmento da 
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dfvidll, (:> rundall1enlaltanlo para a estabilidade dos ral· 
,;a; dcvedo~ quunto dos credore1. N:lo hi eomo C:K'B· 
par de ama avulior;olo lhcio-poJitica para a mmpreerrsil:o 
do!l r'lfOblemas dn dJvida global. 0!. C~~lreitos limiles do 
po:~~llfvel terminariln por niar, na au!lincia de prupusta1 
consislenl~ para o rre5C8lonamento. condi~ ck drse
quillbria capuzeflli de afe1ur. de forma rrofunda a estabili· 
dadc: d•J silt&:ma financeira inlemacional: 

A.5 cnndiçõeR capalc:5 de interferirem no desvio deste 
cenârio, exi(!em uma ampliaç~o da coOperado inters;n· 
vernamental capaz de estabelecer n ra:sc:alnnamc:nto da 
divida em um horizonte de 1cmpo mais amplo. a n:cupe
ração da economia interna!:iunul e a maior coordenuçilo 
das polhica5 macruecon•lmica" do1 paJ1cs indus1rhlli1a· 
do5. · · 

O balizamento dc:sLII esuat~ia deve estar vina~lado 11. 

recuJM."f".açilt jnferna do• in11rumemo• da: polfliça eoonõ· 
mica. Os desqjustes inter1105 desen\-olvidos nos dhimos 
anos. fotam de llll intensidade. que nilo 11:rA pos5i .. ·el se 
readquirir u controle pleno sobre a ~lilica ec:onõmica, 
,;em que a.eja realizadas importan\cs reformllli de nature
za inlilitucional. 

A interderendtncia da adminiRtraçiio interna da eco
nomia ao problema5 do setor nterno, vincula. no entan· 
to. allernativu de politica ec:onõmica domhtil!a ao pro· 
c:c:sso de renegociação da divida. Tal rei ado uansrarec:e 
de forma direta por meio do5 acordos de ajuste interno 
eslabelccidCI!I com o FMI e por via indirela, atravb dos 
efeitos do risco cambiaiRobre IIIi ações iniLTnas do5 agen· 
te& a:onómicos. 

Pur asta avali;u;ào. ~ imprópria a opçllo usualmente 
Formulada. de que a cstratiJia mais racional n:sidiria em 
ajustarem internamente a eaJnomia, para que posterior· 
mente. alterAssc:mos o pn~ de negociação e~Cterna 
com uma maior base de çredibilidade. 

Infelizmente, 01 sraus de liberdade para a economia 
brasileira nilo são tãu amplos: a c:apacidade de c:ra11:i~ 
mCDIO da eL'OndmiH tem !iido limitada pelas mela& de SOo 
raçilo de superA\it5 de balança comen:ial, localil:adas es
pecialmane no rlsido cunuole da5 importações. Por ale 
prOCCiiiO de ajuste, marcadamcnte lliliimL."trico, por nio 
envolver aijustamcntos por parte dos credorc:~: o Brasil 
atarll de: forma prematura. transferindo. nos próximos 
anos. recursos reaiJ para o exterior. 

O •isnificudo de•t• observado ~ que a reo!Janir.ac:no 
interna da economiaapusmca-se diretamence vinc:ulads 
ik rcorsani:pçid externa. Na au!lli'ocia de um proceuo de 
rencgoc:iaçilo diltinto d\J atual, seria exatamentr os limi
tes impu11101 i capacidade de se: exercer na plenitude a 
administraçio du politica eoonõmiea dombltica, que 
criarlo u mndiçõe.., para rupturas c cen6rios. nlo previ&~ 
ID!i. 

A ideniificaçL' dcstH intefc:lependtncia nlo significa 
nos vint.-uJarmos a uma iifiludc: imóvel, dcpmdernt do 
que venha a ocorrer em termos de rea~peraçlo da roono
miu initrnal!ional e reforma.lli do sistema financeiro, O 
Brasil. postui inlernamcntc, rc:strit,-ões suficJcnlrmentcs 
fortes rm""termos de absorçlo de emprego, manutençio 
do tecido 5ocial e preservado da estrutura indu5trial 
para jusziru:ar mudaiJ(u de orientaçilo de poltzic:a eco-
nõmic:a. · 

A nfvel dom6atico, a principal prioridade deve estar 
vinculada ê recuperac,i.o dos instrumentos de politica 
econ6mica, de forma a rataurar a capacidade do Estado 
eurcer o controle sobre IIIi polh.icas monetiria e nscal. 
Nata direelo, i oportUna a reavaliaçio do listema insti
tucional que pennitr a a:istim:ia de ath·os e passivos em 
moeda atrangcira. A incertea. cambial que n011 de\'C 
acompanhar nos pr6xim01 an01 e a penpec:tiva de ma
nutençlo de politicas ativu de de&valorizaçio do c:ruzei~ 
ro. inviabilizam • praente umaçlo imtitucional em que 
o telouro emite t(tuloa com correçlo cambial eu empre
... privadas e p6blicas tem aa auu dfvidu contraklu 
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pelu rcRCIIuçL,, 63 e Lei 4.131 Qlrrisidllli de acordo com. a 
rvolbdn do ·cimbio. 

PtlT este ~istemu, ineiillitem C<~ndições para uma rwr· 
(!imiz-o~çi'CI da e5irutura de financiumenfo plibllco e para · 
u n.-duçã,, da taaa de juros, na medida em que ante o ris
~o.-o cãinhial, a5 empresa., endividada5 em moeda e5lran
sc:ira anto.:ipam o pagamento 4:u suas dívida5, pres11io· 
n:~nd,, o mercado domi:llitico de Crklito. 

A compltllidade das açõcS pulilicafl nec.:ftsArht'S k reor~ 
s;;mil.m:il\ da L"'-"Onomia bril"'ileira susere que. um prop:ra
mn de m:uperilçilo a:unõmica deva estar .vinculadt' a 
umu ampht h ase cun!lienllluul a nível intei-nO. l.im proGra
ma mínimo de"·e ic.-r desen .. ·olvido a partir dos seguintes 
ponto!l hlisil!o,.; 

a) RL'r1C:,:OC'iaçào dos priiiOii e cundiliÕCS da divida 
externu: 

bJ RecuJieruc;ilo das instrumentos de polrtica econõ
mic;.l atruvéo; da atuaçilo sobre os uti\·0111 c pusivos em 
moeda e!Uruns;eirn: 

c:) um proa:rama de defesa dd nfvel de emprego: 
dJ reduçllo da aceleraçllo da innaçlll atravh de uma 

politic.1 de aba5te<:imenlo e rendimentos: 
e) retomada do investimento privado via redução da 

tau de juros real: 
f) rCorpniza~o d:u ntrutura5 dt financiumc:nto 

p~blioo e privado; 
1> definic;ilo de uma polllica de investimentos pübli .. 

cos plurlanuu.l; 
hl definição de uma politica de exportação de manu

falurudos e substituição de importações anh::ulada a 
uma nova poli1ic:a industrial consistente com o ~uilfbrio 
do Retor externo. · 

·l::.ste prosrama nlu dew se resumir, no.entanto,a uma 
reorsanizaç!lo e reforma de instrumento.Oii, O restabeleci
mento do estado de confiança e a crença na isonumia do 
proc:e5so de alucac;lo de perdas sio requisitos para que a 
dircçiin da açJio da politica econõmica nJo sofra desvios. 
em função da reação contrAria do5 agentes econõmicos. 

.4.o concluir e5ta exp05içlo aproveito para firmar que 
a inicialiva privada rem ainda um Jupr destacado ni 
vanguarda da construçio do no551J desenvolvimento eco
nõmiL"O, poliU .. , e s<h:"ial, sendo um instrumento de reali· 
mç.iu inlerncu.ional dos mais legítimos anseios do pais 
que, Pelas suas potencialidades, aspira e haver6 de ocu
par uma posic-ilo realmente 11isnincativa no çen6.rio mun
diãi. 
~Oha afirmaçlo de interes!ie, no continenti: america

no e no mundo. pas5a pela .. ·ia hAbil do ltamaraty, cm 
cujm quadros fu"'-ionais", os alunos do Instituto Rio 
Branco. tendo aprendido a cultuar a5 lradiçc1es e a utili
zar 01 modernos inRtrumento5 que a ci~ncia põe a •crvi~:Q 
do homem. continuaria pres:lando ao Bra1il, com pa~ 
triotismo e honestidade, 05 meritórios servi~:Qs que fa
zem os nOSIOii diplomas alv0111 da admiraçlo e da grati
dlo do po\O brasileiro. 

Muito obria;ado (Muito bem!) 

O SR. PRESIDE!'II"E (Raimundo Parente)- Conl%
do a palavra ao nobre Senador Lourlval Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronun
cia o JCIUinte diacuno.)- Sr. Praidenta., Sra. Senado
reo:. 

Com o Falc:dmento oc:orrido ontem. cm ArBQ,ju, do 
Doutor Marcos Ferreira de Jesu1, desapareceu, 101 90 
ano1 de idada. um aulintic:o, IStimado e respeitado ho
mem público que. no decorrer de sua rrajetória politi~ 
admini&trativa • cultural, preatou os mais auinalad01 
serviçus a Sergipe. 

Pref<iiO da AI'Jialiu,. Dcpulado Esladual, Pmid'"'te 
da A1scmblf:ia Leaislativa em 1946 e Constituinte, tive 
oponunidllde de conhec&-lo melhor, como colep, c par-. 
lamenur aulduo quo • carac.ter.i7.ava peJo NU alto aenso 
de I"Ciiponsabilidada o dodicaçio 101 intcresacs do povo . 
sergipano. 
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E111 tudas as iR:.&:~ c sctores undt desenvolveu a,. suas 
au ... idudc!i. atruv~s de uma lqa, ·digna e fa:unda exis
tCn~ia. Mar&:l)S Ferreira du Jtsus se destaoou como De
pul~do Federal, 9ecn:t".irN-Otral ao Go\"Cmo, PR!Iiden~ 
te du t'ai~a EC\Jn6mic.i Federal de Scrgipc"e DelegadO 
Fedcr.11l da Saúde. • · · · 

s~, plana cultural, ~arco5 Ferreira de Je'Sus, membro 
da Academia Scrg:ipana de l.etraS...:.. da qual foi fUnda· 
dor - evidendou 01s suus .aptidões inlCJCCiuais, e conhe
ciQ,, tulenlo, inclu5ive como sócio fundador do Instituto 
Hi!!otóri"'O de Sersipe e da Aliança J:runc:esa. 

Homem de rara 5ensibiJid~de. sempre a tenro :t•M inrc:
r~,.es e eAigi:ncias dn bem~aLar su~•al. foi );"";.:,,•·~ .: :ilw 

panicipaçii.o nu ãn:as fi~nlrópi!!as c cultuHai, .. k ~~r~i
pe, ru.clt5 pelas quais tomou~sc: um dos moth ou.;.amc. .. 
liderL"!ii da comunidade maçónica, tendo Sido vúriaa; ve.t.cc 
eleito ventrbel de Loja MaÇtinica Capitular CotingUiba. 

Sergipe lamenta o deíiapare~o.'imento de: um dos seus 
melhores valores humanos. 

. Não poderia, portanto, deixar de manifestar o meu 
prof'='ndo pesar ao regi&lrar, nesta breve c~Jmunicaçid, o 
fal~imento de Man."US Ferreira de Jesus, ao mc5mo tem
P!J em que me assuciu às hllmenagens que lhe estio sen
do lributad'w;. p:ld povo strgipano, c, sobretudo, a triste
za e cunstc:rnuc;ão de !liUU diana familia. 

Era ll que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDF.:IITE (Raimundo Parcnlel- Conce
do a pulavra 110 nnhn: Senador Humberto Lucena. 

O SR. Hl!MBERTO Ll:CE:-õA (PMDB - PB. Pro· 
nuncia o seguinl.l:' discursn.1- Sr. Presidente, Srs. Sena
dora;: 

O Ministêrio da Fazc:nda, atraví:s de &ua Delepcia no 
Es1ado da Puraiha, fC".t. divulgar Edital de ConcorrCneia 
P~blica mediante o qual anuncia a lic:itaçild, no próximo 
di:a I' de dt.I!CIDbm, em Joãu Pc:uoa, das obras de cons-
trução do l!dific•o-Kc:de dÕs Orgãos Fazendérios na c:api· 
tal do E.,.lado du Pl:ira.iba. 

Iniciativa do Mini1tl::rio 1:- bem recebida n\J l:stado pela 
cnntribuiçilo que trarâ certamente ao melhor desempe
nho das ·atividudes da Fazenda l'tacional em novo 101~ 
bic:nte.ll altura do nível do& seus servidores 11 da u.pccla
tiva dd popuJ:açlo contribuinte. 

Decerta a obra, cujo valor ~ e..itimado em Cri I,S bi~ 
lhilo, n.-rresenlar;:\ um incremento ao desen\•olvimento 
urbano de uma cidade L"Uju crC5Cimento acelerado, supe
rior a 4.()1~ ao ano, renete a elevada tonvergi:ncia demo· 
srãnca que vem definindo o perfil da5 capitais nordesti-. 
nas como pulos de: adensamenlo populac:ionar em funçio 
das alividudes produtiva!l ali nucleadafl. 

Seria de5ejâ.vcl que a politica de obras do G\Jverno Fe
drral na construção de ediflcios píiblicos levasse cm con· 
ta tumhi'm és:tU realidade. Todavia, como f: exemplo 'o 
c11so de que damos noticia, as deciaaes adotadas para 
condu.dr Cli5a politiaa espelham aa inúmeras di&torç(Jes 
que tim mutilado a estrati:gia da desenvolvimento do 
Pais, tornando-a instrumento do centralismo soverna• 
mental como contrafaçlo d.a enonne conc:entraçto do 
capilul c da renda nas empresas metropolitanas, em de
trimento das Rt~icks e d01 Estados menos desenvolvi
dos, 

Em comunicado diri1ido ao Senhor Ministro da Fa
lenda e demais autoridades responsAveis pela ebra, o 
Sindicato da lndllatria de Construçlo Civil de Joio Pes
soa denuncia a discrimin:açlo contra as empresu con&
triJEoru do Estado c da ReJilo contida em diusulu do 
Edital de Com::orri:ncia publicado pela Delqacia do Mi
nist&-io da f"azcnda na Paralba. . 

Com efeito. tal como rstlo RdjJidoa. 01 (ton• c alíneas 
da ,:16.usula 2.2.2.3, notadamente as aHneu "a" o ••a" do 
documento, estipulam parimeti"OI de capacidade êl em- . 
presas participantes que nio somente excluem a totalida
de du construtoraalocais e regionais c:omo praticamente 
individualizam a futura con:Rtrutora permitindo usociar 
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su;1 imqcm à de uma empresa privUeaiada com o apa
rente monopólio dasa5 arandes obru. 

Vale destacar o texto da5 alineu apontada5 pelo Sindi· 
.::tlto. Conrorme a alinCII ••u", 50mente acrio habilitado 
3 licila"ilo empresas que l!ompro'l.·cm terem "(duas) 
nbra:~~o edilicdda,;, em estrulura de Ç('lncreto armado cum 
ãrea minima de 6.SOO m~ ~ada uma c pelo menos 6 pavi
mento:~~~ cada. com 115 caracu:risticas d'l pridill a ser cons
truid,l, d,"'tadas de aif.tema central de ar condiciooad\lo, 
ele..-adorC!Ii. ,;uba;taçilLl tramrormadnfa minims. de 500 
K VA e grupo prado r de no mínimo 100 K \'A •·. E, 5e-

gundo a alínea& '"1'', que a edificaçlo realiada disponha 
de ''imna1w;4cs de \."entrai de ar condicionado e ventt.. 
laçüu anilicial, em um tlniro edifkio, com carga drmic11. 
de ~ tone-ladas de refri&u:raçiln". 

Tr.uu-~ rortanto de inçg:h1cl di5CriminaçAo contra as 
cmprcsu pretendentes llkita.çào que se con5ideram cx
..:luidafi por condições q~e all:m de nlo definirem por si a 
&:ilpacidade t!cnita da oon~Cirrente comprometem dcfini
ti\·amcntc o carAtcr competitivo do procedimento adota
d,, para c:ontrata~lo da obra. Quem se deth·er no exame 
do F.ditul de C~noorrCnc:ia ""erifill:ará que as wnstrutora5 
1~1~.:ai!o ou resinais tCm plen;l oondit;:l" de atender a tndas 
a'i ~o:xigências fonnulada5 quanto à capacid;1,1e jurídi~.:a. 
rcg:ularidudc li5C111, e idoneidade financrira qualilicando
IIIC, igualmente. do ponLO de \'i5la tCc::1ico, 1e ncluida~5 as 
nurmils casufsticas, as quai!l. alem das restrições mcncio
nadu5, exisem que e5tas se tenham verificado no espaço 
temroral doi .1 anos imediatamente nnteriores A. concnr
ri:ncia. 

l:m acórdio ~ente, cJ Tribunal de Contas do Estado 
da Puraiba con5iderou irregular uma licitação ~emelhan
Le rromovida por empreM e1tatal S<'b controle do Go
\erno daquela unidade da Federação. Arrimando-11c em 
d\.-c:i!iCle5 e na melhor doutrina, o Tribunal de Contas 
acolheu denuncia encaminhada por deputado estadual 
diJ P~fDB ,ara ro.:onhO\.'C'r a ileplidade da inserçlo em 
Edital de ConcorrCncia de qualquer cláusula que lhe mi
re a. competitividade. caracteri1.ada pela di1criminaçilo 
rnm com os. demais ~n"-urrcntes. 

O episódio objeto desta demlncia ~ un1 testeDlunhu 
cundente do fSiilo de aoverno fruto do centralismo auto
r:!."~rio instaurado no Pai1. Em nome da eficii:ncia as de
-:i .. ,ic& passam a ser tomadas a partir de uma lógica. cujo 
e"~r~icio Lermins. por comprometer duplamente os obje
li\'IJ"' do desenvolvimento c ii própria lisura dos atos ud
ministrativos. À sombra de!lsa nlrat~sia norescem no 
l1a1..;, ncaóc:ios illcitas que defraudam o E1tado e desacre
dit:.nn seus agentes perante a sociedo~de. 

l·eli.lmente a ampliaçlo do espaço de participação dus 
l'~'!.lcres representativos e da imprensa tem permitido que 
.Jenúncias como a que ora rormulamo1 de5penem as au
turidada desa letargia pro\onpda cujo desenlace pode 
tornar-se o descrédito final das in5tituiçlles na voragem 
da insatisfação popular. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente!- Conce
do a palavra ao nobre Senador C"r"olllilo MUller. 

O SR. GASTAO MULLER (PMDB- MT. Pronun· 
da o seguinte discurso- Sr. Prnidente. Sr~. Senadoi'Cfl: 

Ra:cbi da localidade de Santo Antonio do Rio da1 
M•,r1el, uma cóPia do abaixo-assinado de centenas de la
"·r:~dt>res e lavradoras daquela localidade membros do 
Sindicato dos Trabalbadarc1 Rurair. de Slo Fdb. du 
,.\r.teuaia. em Mato Clross•' e que ser& enviado ao Sr. Dr. 
Puulo Yokota, Mui Di1J110 Pre1idente do INCRA. 

Ne55C documento afirmam os puPC"iros que após mui
ta lutu, conseguiram que o Go"·crnu (bapropriasse uma. 
ilrell. aquela em que vivem e Lrahalharn, com o fim de se 
prati~o:~:~r u Reforma Agraria. 

.lrr. aa:ituw.;lo. a luta do5 po11eir05 e fazendeiro• vem de 
IQ"J. mas. Sr. Presidente. Srs. Senadt>reli. wm""Dte, ago-

ra em 198J h6. esperança de 1e ches;ar a bom lermo, 
quanto 1 siluaçilo dos p01seiros que vena-ram 1 cau!la, 
na Jltitiça, diante do julgamento a eles favoraveis do Tri
bunal de Justiça de Mato Grosso. 

0!1 posseiros reivindic~:~ram do INCRA na época do~ 
demarchts quanto ao assunto, em 1980 e enviaram ao 
Presidente do INCRA a& seguintes ex.igincias: 

'"Quand.., em outubro de 19ISO fomos condenados a 
sermos dcsprjadC'!I pelo 1' Cartório de Barra do Garças, 
nó111 en"·iamoo& rara o Senhor um abaixo-assinado eligin
do: I'J a total de!laprupriac;iln da iirea: .2") rnpeilo do 
módulo rural da irea de 22 alqueirc11: 3•) \'ajio livre para 
.;riaç;io dentro: 49) n~o pasar a terra nem suas demar
caçôo;, porque já tinha !iidu paga1 pur nossn!i pstos no 
procnso judi~ial. na perícia e nas viascns a Bra!lilia e 
Rnrra do Garças". 

Sr. Pr~idente, Srs. Senadares, ditem os repraentantes 
duN pusscin'=i. cm 198) que: 

.. Al!uril chepam un1 tilulos pro\·isórim e pi.lra rccebe
l,,s e5t5. na fala do próprio documento que temo111 que: I•J 
r'itl:lr :I 'i dC't.pC'iiiS d11 dcmarCHÇliL,: :!•} acatil.r toda a prO• 
p-r:1mu~:'u du IS<:RA na l!:rea: JtJ can5iderar nulo o pro· 
~C!ro"'~l judicii.ll t)Ue teve em C'imd. desta terra C ror \.'C'ID!Ce• 
1:1uin1e u..;, direito5 que IJ:!Dhilmos de recehcr :.1 terra d~ 
m:.lfCIId:l !i.CIR r'i.lgar. 

Or.a. Scnh~Jr Pro;id\."Dte. romm; DÓI mesmos que fia.o. 
mt)'i :L'i pic:1d:.1s c nem tentos u suficiente pura c~lmprar o 
~·nl'l'tOotivel p:ara "'i\·er com aR no!iliu familia. 

llcJr i Silo. nós. 011 abai'Co-assinadllli, nos sentimos obri
pdo!i a não a5sinar ses titul,• provisórios. E denuncia
mos mais umn \'CZ u atitude dn INCRA que sempre tenta 
filler as coisas sozinho sem acordo \."Um ninguíml. 

Sentim•l5 que n!ilils condiçÕ\."!111 nos du~.:umentos nilo fa
zem parte de título e por isso nil~, pudemos m..""eber". 

F-"ac;n um apelo Senhor Prc:sidrnte. SenhoRil Sena.do
re~~.. para que o l~CRA.. nio prejudique mais os poasei
rOtõ, aceite as e1.iJéncias dos mesiTkJs e trago a paz ilquela 
região 1iln lumultu:u:la pela111 luta5 entre poue.iros e em
rret~o~rios e que ni1l levam a nada. l-:11e apelo é extensivo 
ao Sr. ~ini,;tro Danilo Venturlni. 

f.ril ,, que linha a dizer. (Muito b\."lll!l 

O SR. PRESIDENTE (Roi mundo Parentol- Conce
do a rahiHR au nobre Senador hamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (P~IDR- MO. Pronun· 
di.1 u scsuinte di111cursoJ- Sr. Pre!loidente, Srs. Senadores: 

Tra10 a o. ta Cillill o a'PCio de prcrcitus mincuus da5 ro
gii1C5 Lele e Nordeste do l::!lladu. que, reunidos nu mes 
raMad,, em Governador Valadares. debateram ~s 

prCihlemas e as dificuldade!' de seus municipins, com o 
ohjetivo de bu!IC'ar solu\:ÕCS adequadas e efetivu para o 
~teu desenvolvimento. 

Foi elahorado naquele conclave um d«umento deno
minado ••carta de Villadares'", no qual dingnostiC'am o 
quadro a1ual daquela!l cidades e reivindicam medidas ur
p:cnles à5 principai• autoridades do Estado r do Pais. 

Os prefeitw entendem que a atual ai11e só ter6. chance 
de ser vencida atravi:s da "municipalizaçilo dos recursos 
peradus nos próprios municlpiQS,IIUmentandu de manei
ra considerlivel a sua participado nos tributos federai1"'. 

1\rJ;umentam com muita propriedade que as pequenu 
cidades c as cid1dcs-p6los neces~~ilam de maior volume 
de recur80S para melhonu 1 infr11-cstrutura urbun11, es
t:ln~o:andt' ('I nuxo mil!-rHIÍlriO hoje dirigido aOS grandes 
I.'C'ntrm urbanos. 

l:.ntrc as principais rei\'illd'lea;6es destacani·IC o au
menlcJ de~ para JOit da par~Wpaçlu mul'li\lipal na ar
rce.adaçilu do lmpOiito Sobre l-11'\.'lllaçln de Mer\:aduriHS 
e di'itrihu1c;:\X:s 101 munidpio11 da quota de ~\ do I-' IN
SOCIAL neln arrCCMdadm;, 
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Pela sua impurtãnt.ia. Sr. Presidente. leio a mensasem 
daquc:lils liderançu!l mmunitiria• de meu Estado: 

"CARTA DE VALADARES 
E-..xcelentfJu.imo Senhor Presidente da Rep'llbli.:il 

General J oilo Baptista de Oliveira Figueiredo 
~XL"elentioimo Senhor Go\·ernador de Minas 

Gerais Dr. Tancredo de Almeida ~e\'e& 
Excelcntf!i!llimos ~emhros dt> Consresso ~acio

nal 
F-. u:elentis"imnl Senhores Membros da As

semhl~ia Legislativa de Mina• Clerai11. 
O'i prefeitos dao; regiões leste e Nordeste de Mi

nalii Gerais. reunidus em Gu\"emadur Vuladares em 
13 c 14 de outubro de 191$3, representando 16'-i- da 
ropulação do Estado, considerando que sio os res
J"'1111iÍI'\"Cis direll"'JJ pela manutençào de um clima de 
pa1. suei ai nesla •tasta ârea. a mais dcsiiMi&lida pelos 
lW""crno!o dn E!lltadu e da União 001 61timos 20 ant\5, 
deddem elaborar cate do .. ·umcnto, cujo objetivo é 
ln111.r às lide.ro~nçac:. &: Minas e do Br:tJil a uraente 
nec.:essid:1dc du fort11lc.:imentu imediato dos municí
piO!~. 

f! iDCOrll\.~l;hçf "'UC bld;l ol .u;J.o prodUtÍ\'U de um 
l,ab !tC d;.t "'' M unic(pi('l c \lUC a Estada e a U niim 
'iiiU apen:IS rurrnil!i jurfdiCil!o. hoje totalmente diSSO• 
eindtiS do tido~dil~l . .'\ arave cri5e económica e su,i:.ll 
que \Í\'CmOs originllU•!<>C Di.l fua:a do lh.1mem docam• 
pu. n:.1 migra~àu desrregnda ern busca dos parqu~ 
fahris, fBI.endo \."Om que o Brasil tenha hoje uma 
ea,nomia que funciona às avessa.'i. atendendo aas 
intercN!oC5 de uma minoria. O setor terciário da \."CU

n,,miu se utEisa~nta e 1e a5scmelh:tllqueles dU!ii pa.Í!II\."5 

mais descn\'t.llvid~s. O setor industrial foi implanta
do i1 ~U!iolól de s;lcrillcios da população e oom base nu 
Jrildnti\·o cndiv1dumenlcJ externo brasileiro. O ~elcJr 
primir1o fi\.'OU relcpdo a um sesundo plano. 
apresentando-se ral1us "'safras recordes'", quando 
milili de 40 milhões de br;:lsileiros passam rume. 

AI cidudcs sofrem pela inexistf:nc:ia de infra
atrutura adequada. h vida. enquanto os campos fo
ram ahandonado111 pela ausi:n"ia de uma politica rir· 
me de apoin à agricultura e i1 pe.:uãria. Enquanto 
nns 6ltin1011 20 anos a cconomiil nacional c.TCsceu em 
40(Y';. w. rendimen\\11 d\1 uah-o~.th,, pertkram 40% de 
~u \'lllt>r real. A crcsc.""ente derendênda externa se 
d~o:ve a de!i:IC\.Ttu"' ili: uma P.'litica e~onõmic;.~
financ:eira. que n:l,, IC\·uu em \.'ODta que um Pa.l'i nc
.......:,o\i\a, antes tX C:11.Jk)rtar. a.lirm:ntllr, cdu~llr, dar 
!ii.lúde c vestir :11' seu J'CI"'"· 

:\ !'liaw.;ilo dC\·e viver em func;ãodu município, que 
e ,,nde moram a5 pe5'1DII'I. onde criam seus filhot. 
onde desenvoh-em sua." atividada económicas. A 
~:w;i\u. hoje. \,"'ilâ mnrrendo no municlpio, tornando 
rantaflia a ao;'iC'rti\'i.l de que o municfpio ~ 1 "'cf-luhl· 
mater" de um~ PAtri11. O sistema trihut6.rio \'igcnte 
in~entiva os rtndimentos de capital. que nada priJ
dul.em e penaliza os rendimento,; do trabalho.. quo~n
do deveria inc:enti\'llr a" d.tividadC!I produtoras. ge
rando mais empregos e evit:.mdo u fome e a misi!ria. 

A u.lual cr\se adv6m d.o cenlralismo. das decí· 
!k)CI de c6pula ~em ouvir as bii!IICS. praticando-H 
uma politica tributâria que asfixia os l:stados e os 
Municl'pi011. A n:furma tribulluia de 196S foi, au 
Wn,.a dos anos. alterada ao sabor do intC~aH único 
de c:enlrulizar recursos c din1inuir a autonomia dos 
E'lltadol e dcl~ Munidpios. fa«ndo cum que os prc
reiiC'I!II !IC' tr:.m~rormaMem em rhendip • porla doi 
l'ah\cius. 
~a prAtica dC!Ita polflica. centralizadora, tanto o 

F!lltado como a Uniilo pusara.m a apropriar, de for
ma absurda, ilq:al e in~lJnstitucional de m:ur!iOI 
que w.bem aos munidpio'l. numa tcnd"en..:ia que pre
cisa urgentemente ser estancada e r'C\'crtida. 
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O centralismo esvaziou os campos, implantou a 
fome para um terço da porulaçlo brasileira, crian
do nta insustentli.vul situaçil.o de crescimento du 
tensões ~iaifl. Cabe aos Prefeitos. no ;lmbito de 
seus municfpios, tentar deter o ""inchamento"' das 
cidades, reordenando seu crescimento. buscando 
fonnas de atender ls neccssidadm bâ.•icas de ~e~~s 
munfcipes mmo 181.\dc, educado, serviços de infra
estrutura urbana e equipamenlOI comunit6.rios. 
alravé'i dos cscali505 recursos de aeu orçarm.-nto defi
citârio. 

Tanto o Eltado como a Uniio obrigam 01 mu
niclpios a assumir encarp que nilo do eus, 1oh a 
forma de conv~nios que miram, em mklia. de 22 a 
2$'~ das seus ji parcos recur505. Desde o pagamen
to de aluau&is para J ulzes. Promotores de Justiça, 
autoridades militares e 6rgios dos governadores do 
Elotado e da Uniila. at~ • retendo de ,....,..,. que, 
por lei, deveriam ser imediatamente repassado~o os 
municlpiw;. do compungidofl a manter funcionârios 
para o funcionamento de vliriafl c:rnidadc:s sovema
mc:ntah;. quando nln sio obrigados a reter parcelu 
de sua5 cotas dt ICM t do FPM para pagamento de 
5c:rviçns ou manutençiln de: 6rgim estaduais c: fedc:
rai5. 

A Uniin c: o EHtado nlo tim compc:tinc:ia consti
tucional para lqislar ou regulamentar impostos 
municipais. atravb dt decretos-lei, rc:soluÇÕC:!I ou 
pornuias. ma!l i!I50 vc:m ocorre-ndo cada vez com 
mi!ifl freqUi:ncia c: com efeitos cada vez mais danoliOS 
nd realimc:ntaç!lo da criHC c:conômica. Dnunceira 1 

50Cial. 
0!1 prefeitos da regi lo l.c:!ltc:/Nordc:ste de Minas 

Gerais. indc:pc:ndc:ntc:mc:ntc: de suas filiações 
rntrtico-panidirias, c:!ltilo convictos de que o Brasil 
!õ6 ttm c:flancc: de vencer a atual crise atravis da mu
niciralizado dos rcc:unosac:radO!I nos próprios mu
nic:fpu.ll, aumentando de maneira considc:rbel a sua 
panic:ipaçio n05 tributos federais c: estaduais. 

Somente a agricultura poderi dar ao Brasil tran
qUilidade interna. Pois ~ preci110. antc:l de tudo, ma
tar a fomt dm brasileiros. (mica forma de diminuir 
u tensão social. E a agricullura 116 existe no munic:(
pio. exigindo-se:. portanto. que os rc:curaofl a ela des
tinados sejam repassadOI b prefeituras. 

Afl pequc:niUI c:omunidadc:s rurais precisam rece
ber 01 confortos modenna&, para que 111 famlliasiC' 
fixem nos campos. Os rec:unos para o c:sUmulo • 
produçio aarfc:ola não podc:ni deixar de çantc:mplar 
o Er6rio Municipal, para que 01 prefeito• possam 
evitar a fup do homem ruraL d110do-lhc:s um m(ni .. 
mo de condiç6a para viver com dianidade. 

As pequenas cidades e as cidadc:~oop61o nec:asi
tam eh: rcc:ursos para melhorar a infra..atrutura ur
bana. evitando allim que o nux.o migrat6rio, hoje 
dirccionado para a1 rc:aiõCii metropolitanas. seja 
contido e att: revertido. 

Ba!iC'ados no acima expo5to vimos aprc:sc:ntar. 
respeitosamente, 101 Senhora Prc:sidc:nteA da Rc:
p6blica e Oovc:mador do Eitado de Minas Oc:rais, 
ao Congresso Nacional c: à Asscmbl~a Legislativa 
de Minas Geraifl, u rc:5oluçõa discutidas c: aprova
das no I' F.ncontro dt Prefeitos du Rca:iõc:s Leste c: 
Nordeste de Miaas Oerais. enrati1andn o 5eU ime
diato CRtudo e a urgente concretizaçio das medidas 
qut abilixa do relac:lonadas: 

I - Que todos 01 6rsilns federais e ntaduais 
exisu:ntts no!l munic(pios sejam mantidos. la tala•• 
pela Uniilo e pelo Estado. 

:! -Que ~a aumentada a participado de. mu
nicipinfl nn Fundo de Panidpaçilo dos M unic:lpios, 
de lO.~ n .. te ano, para~ jh partir de 1984. 

3 - Que seja dc:rroaado o dilpOflitivo lqal que 
autoriza os munic(pios a pagar pane dos alugu1Ns de 
Ju(zc:s. Promotoi'Cfl de Justiça e outras autoridades. 
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4 - Que suba de 21A> para lO'l a participado 
municipal na arrecadado do lmpoAto Sobre Circu
laçio de M ercadoriu (I CM~ e que. de imediato, ,.. 
jam repa55ados aos munic:fpios tambh1 01 juros e 
c:orrcçln monetA.rla recebidos dos contribuintes na
e lmpoato. o que EStranhamente nlo acontece. 

5- Que nlo haja tratamento diferenciado para 
Ofl municlpios. seja por pane 00 E• ado ou por pand' 
da Unillo, lc:vandd em conta a filiaçlo panid6ria 
dos Prefeitos. 

6 - Que o INCRA repasse, imediatamente, os 
:zoç; do ImpoRto Territorial Rural (ITRJ retidos ina 
dc:vidamtntc: nos 61timos 5 anos. com juros e çar
reçlo monc:tiria. 

7 - Que a CEM IG rcpasoe diretamente As Pre· 
feitura&, mc:nlilllmc:nte atravh do Banco do Bra1il 
ou outro C:5tabc:lecimento bandrio, a pane do lm
puotu Onicu Sobre Energia Elttric:a !IUEEI que 
cabe: BOI munidpios, que: hoje vem ac:ndo retido, 
Km corrc:c;ào monc:t6ria, para pagamento 10mc:nte 
no ano seguinte. em forma de açõc:s pelo valor no
minalw quando essas açõc:s atia c:oladas na Bolsa de 
Valom por ati: 1/4 de IC'U valor. 

R- Que seja vedado aos Estado~o Hja por De
creto do Governador ou por Resoluções da CE
DEC, dec:lurar "'Situado de Emc:rgCnc:ia"' aos mu
nicípios sc:m ouvir os prefeitos, uma vez que essa ati
tude redu.Liu em 9QIIo, somente neste ano de 1983, « 
receita de ITR de III (cento c: onze) municlpios do 
Estado de MinaR Gerais. 

9- Que sejam municipalizados os recuno!l para 
o Hetor Sa6dc:, objc:livando dar BOI munic(pios con
diçilc5 de atender adequadamente a populaçl.o 
pobre. 

10 - Que 01 inunic:lpio5 participem com uma 
quota de pelo menos 30't do1 rc:c:ursos neles arreca
d•dos pelo FINSOCIAL 

li -Que h'\]' a participaçio de m. para os mu
nic:ipio5 na arrc:cadaçio das LOterias &taduai1 c: de 
IQII. na Loteria Federal e nos Teste-s da Loteria Es
portiva c: da Loto. que 05 Estados tambl:m ac:jam 
contemplados c:om ID'i da receita da Loteria Fede
ral. da Loteria Esportiva e da Loto. 

12 - Que 1c:jam concebidos aos municlpios os 
mesmos bencRcios que ampararam 01 motori1tas de 
tbi, para compra de m6quinu e mquipamc:nto1 em 
impostos e financiados pela Caix.a Econõmica Fc:dc:
rul. vedando-se o hc:neftclo para veiculo nlo · utili
t6.rios. 

ll - Que ac:ja extinto o DNER e todos osac:us 
imóveis, equipamentos. rc:c:ui'IOS materiais e finan
ceiros.. sejam repa11ados 801 DERs.. rac:ionalizando
IIC' aSiim a assistencia às e1tradu, diminuindo os 
custos do aovc:mo com a exi1tl:ncia adr6x.ula de 
dois organismos que dnc:mpc:nham a mesma tarefa 
e. por isso mamo. a dc:sc:mpc:nham mal: que 60" do 
Fundo Rodoviârio N' acional IC'jam repa11ados aO!I 
DERs, obriaando-~c: e~~es a complementar 11 açõc:s 
municipais no aentido de ampliar e melhorar a rede 
viiria do!l municl'pios e. con~eqOC:ntcmc:nte. dos E., 
tados. 

14 -Que oejam dotadas is Asoociaç&s Mic:ro
Reaionais de M uniclpios de pelo mc:no• trl=s tkni
cos da SUPAM- Supc:rintc:ndancia de Articulaçlo 
com os Municfpios- da Secretaria de Estado do 
Planc:jamtnto, ou tknicos da SAREM, objc:tivando 
du infra-estrutura de planc:jamc:nto aos munic:lpios 
a5!10Çiados. 

Exmos. Sc:nhorc:5, c:st1111 medidas aprc:sc:ntadas fo
ram por nltl considc:rada!l de fundamental impor
tlncia para que po111.mos readquirir, no m(nimo, a 
autonomia que t preconizada para os Munlclpio• 
na pr6pria Constituiçilo da Rc:p6bllca, a 10 mesmo 
tempo nos manifc:stam01 preocupados com o Qra .. 
vamentu do di ma de tc:nsio IOCiallatc:nte no PafL 
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compromc:tc:ndo-not a trabalhar, independc:ntc:men 
te de nosflas filiacõc:l panid6ria•. para a dinami
zaçio da economia de nossos municl'pios. no objc:ti
vo 61timo de oferecer a Minas '·.a Brasil, a n0111 
parte de trabalho para mante-r a pãz c: a ordem, com 
justiça social. 

Go...,madur Valadarcs, 14 d•dlnubro de 1983.'" 
Era o que tinha a dizer, Sr. Prc:Aidc:nte. (Muito bem!) 

O !IR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Concedo a 
palavra ao nubrc: Senador Raimundo Parente. 

O !IR. IIAIMUNIJO PARENTE (PDS- AM. Pro· 
nuncia o ac:guinte di5Curso.)- Sr. Presidente, Sn. Sena· 
dores: 

Todas as VC:ZC:S que venho a esta tribuna. para ralar a 
respeito daa. nc:c:c:~!lidades mais prementes do meu Esta
do. r~ questlo de repetir. at~ mesmo enf•tic:amcnte. 
que o Amazonas ~ uma realidade diferente dentro do 
contexto geuR1ico, ac:oe..:unõmico c: geoantropol6sic:o do 
nouo Pois, c:m dc:carrCncia du suas peculiaridades, da1 
•uas caracteriflticas próprias. 

Estado em !!Ujo território a 6gua tem a predominãncia 
de quuc: dois terços, aproximadamente. o Amazonas 
prcc:ifiB ser encarado de maneira realmente apropriada e 
particular, conHidc:rando que ossc:us problema• tf:m uma 
lipicidade IÓ conhc:c:idu daquc:lc:5 que: vivem o stu dia-a
dia dramâtico c: angustiante, numa ambif:nc:i.a marcada 
pel:u difi!!uldadt!i mais punaentc:s, pelos ohstAculos mai5 
tc:rrlvcis para cuja remoçl.o torna-se nec:c:ssirio um aran
dc: sumatório de esforços por parte do Governo Federal. 
dentro do entendimento de que. para salvar o AmBZDnas 
da Jiltdd~ total~ preciso leais lar de modo mpc:clfico. ~ 
preciso orçamentar ve-rbas aipec:llicas, como K rara uma 
terapia de emc:rPocia para a qual toma-se obript6rio o 
uso de recurSCM c:x.trc:moli. 

Hoje, Sr. Presidente r Sn. Senadora. quero me referir 
ao problema do cooperativismo aaricola no Amazonas, 
atualmc:nt.e em via1 de dc:saparec:c:r de uma vez por todas, 
tendo em vi!lta o estado de insolvmc:ia em que encontra 
pela falta absoluta da sa5tc:ntaçlo financ:cira que. como i 
f'llcit c:nmpn:endc:r,' reJ'IM'IC:Dta a 1arantia de IDbreviv!n'" 
cia de um orat~niHmo daquela natureza. 

As cooperativa11 agrlcolu, no meu Estado, tem uma 
fundo s6cio-econ6m ica da mais alta relevância como R

passadoras dos rc:curso5 financ:eiros indispens6veis lati
vidade prtm.t.ria. ainda desenvolvida de maneira rud•
menUir, quusc: toda ela sob a rorma de aaricultura de v6.,.. 
zc:a. na depc:ndi:ncia. ponanto. do nux.o dclico das , .. 
@Ua5. 

A11im, apdo 805 Exm~ Srs. Ministros Amaury Stabj.. 
lc:, da Agricultura. c: MArio Andrc:azza. do Interior, no 
~c:ntido de que:, tal qual vem sc:ndo feito para aQudar ao 
Nordeste, destinem rc:c:unos financeiros do FINSO
CIAt. àfl rooptrati,·aa do Amazonas objetivando a que, 
cum C:511C' auxilio indi5pens{lvel, pnsiBm elas atender aos 
reclamos justos d~ nos,.O!I pequenos produtores, presen
temente: todos c:m estado de inadimpll:nciajunto U insti
tuir:ôc:l crc:diticias, tantu quanto as próprias cooperativas 
que, tm ra.t3o dc:!il3 ptnllria, nlo tCm condições de sair 
em kJCOno daquda produtor111, ad• atividadc: 6 de fug.. 
damc:ntal importinda para a subsis~ncia da populaçlo 
amazunc:mc:. 

Se o Nordeste: 10fre sob o fc:n6mc:no da sc:c:a, o Ama
.tonu pade\."C aob o Daac:lo du enchentes, raponúvc:is 
por dcsa!ltres sociais os mais inclc:mc:ntn e de conscqUCn
cia5 as mais funatas e mais trlq,icu. 

Que os l::xmts Sn. Ministros da ApicultUra e do Inte-
rior, sentindo toda a extc:nsilo desse drama, de existCneia 
tiCI antiga. po1sam R se~~sibilizar, conhec:c:ndo c:omoco
nheeem as realidades do Amazonas, e destinar 01 reeur-
1011 financcirofl de que: carcecm as mopcrativu llrkolu 
amazonense~ para que c:l.u nlo defllparc:çam. provocan
do o uolapRO total da no•a Incipiente atividade pri .. 
m.iria. tio dependente dos serviços de1ullc:ntaclo advin .. 
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dm do cooperativismo. num Estado em que o homem. 
por si mesmo, nio t.erA nunca condições de MJhrevivan
c1a. em rulo dWi peculia.ridadas jl M)bcjf&tlmente: a1odiw 
dlli. 

Era o que tinha a dizer. fMuito bem!) 

O SR. P&ESJDENTE (Raimundo Parente) - Conce
do a palavra ao ~hre Senador Denral de Paiva. 

O SL DERVAL DEPAIV A (PMDB- 00. Prunun· 
cia o Rguin.te discun0)- Sr. Praidente Sra. Senadores: 

Todos nós sabcmDii que o Brallil ~ o pa(5 no mundo 
que 1em a maior extensiio de terru aaricultlveis nlo uli
.Hzadaa ou oubutilizodHA. Albn du terru temoa 1nnd; 
continacnte de mio-de-obra subemprcpda ou reJqada 
ao abandono. Porque isto oeorre. Sr. Prnidente? Terra e 
trabalho, como ensina a emnomia. sia dois fatora b6si
c:oa de produc;io. o terceiro rator bluico ~o capital, eon
!IOCIDi:no:io automâtica da utilizado racional doa doia pri
meiros. 

As providb'lcias ec:onômicas do atual Ocwerno atlo 
condu7.indo ao dnmantdamenlo da atividade no setor 
agrícola. NJo existe programuçio pOIIifvd para os em
praA.rios do setor rur11.l, mormente no Brasil Central. Se
gundo lidera empresariais. a politic:a~ de Clidito rural ~ 
extremamente errAtica e incon11istente. com mudanças 
\."'nstantes e incrn:a.zes, o que \raz. insegurança para o se-
tor. 

O VBC- Valor Bâsico de CWiteio- ~tão irrisório 
que ni.o sel"ft da parimetro para os empresários. Serve. 
isto !iim, de parãmeno pura aferir a c:lh.iênciu de nowu. 
autoridade~~o cc:unãmicu quanlo à sua politica agrícola. 
O que n&o só i: desanimador. é incompati\e1 Qlm os ob· 
jetivas de resaatar n&J55a Naçih.l da srave cri!ile que vive. 

Pura Lermos uma id~ia, ~ t.ridito concedido tendo 
tomo referência o valor bllsko de cusleio não cobre 2t::A 
d05 cu11.teios. Em ciJntrqpartidu os ap:entes linant.-eiro!l. 
penhoram 100% do vaiÕr da. produç.ilo. 

VtãamD!il o ca110 da Rnja - ~0% da financiamento da 
i:ultura desta lcgumino&a foi suficiente apenas pura a 
compra de ICII1entcs, 9SCJ. dos produtore!il do Centro· 
fk:ate siio de mbdio aarande parte. Este ano o agricultor 
estA com o 10lo preparado e Km rec:ursus para o l&rmino 
do plantio. Ni.o existe qualquer previ1lo de suporte a05 
pequenos produtoi'CI, c 01 grandes e m~dios produtores 
liojoJ:ados A. lona sofrendo um permanente proc:cs.o de 
desc:apitalizaçlo. Data forma. como & que o GOYCmo 
deseja engajar a livre empre5a na exprm5io de nossa ati· 
\'l'dade ecandmica'! 

l:.ste ano tivemos uma queda na safra americana de 
srl!OA de 80 milhões de tonelada1. Com uma politica 
agre55iva de crédito rural, poderfamoa ocupar no merca· 
do internacional a lacuna aberta pelas difia.ddade~ de or
dem L"limâtica que a qricultura americana sofreu. O que 
ocorreu? Pelo aJntrârio, as condiçôc:s de c:Rdito no Bra· 
sil foram agravadas, como se bouvessc o intento de pro
te~r a hegemonia americana no mercado internacional 
ac grilos. Com tri1te ironia ae este t o objetivo, o Gover· 
no Federal deve comuniçar u fato aos agrh."Uitorc~ brui~ 
lciro~. r-ara que cstL"S nio prejudiquem Ofl parceiros 
norte-americanos do Governo brasileiro. 

Outro fato r."U.rioso~ Sm.: A.p.:nas ,._dos produtora 
foram beneficiados pela m:ente alta dos produtos agrl· 
colas. Os" oulros 9'"' entregaram os lucros oriundos da 
ulta para os intermediêrios. E qumt t o maior interme
diAria dos produtos agriL"OIWI no Brasil? E: precisamente 
('I Governo Federal. Ora. Sn., o ~etor asrlcola nacional 
não poder p.rcar com o 6nus dos equlvocus de gertncia 
finsnceira do Governo Federal, de cxduliva n:sponsabi· 
lidr~de de no•as autoridadL'5 econômica1. 

O Governa Federal t veemente na BL"U5açia à opu
liÍÇba. di1.endo que eatu !IÓ 111bcm criticar. mas niio pro
põem alternativa5 concretas de açlo. 

Entl.o, Krs .• vamos ls SUBC5lÕCS. 
1. Que o Governo Federal libere para 01 plantadora 

do Centro-Oeste da soja. como ocorre no Sul. 

DtÃR.IO DO CONOR.ESSO NACIONÃJ. (#leção II) 

2. Que o Governo Federal antecipe a verba de feve
feiro alocadu para o plantio de milho imediatamente. 
Desta fmma, os plantadores de milho poderiam comprar 
sulfato de amõnia que ~ o fator de aumento de 2Q'I. na 
produtividade desta cultura. 

J. Alf:m de novalistemâtica de financiamento. que o 
Gm.,.cmo 1-'edL'I'al crie mccanillmos diferenciados de ai
dito para o Brulil Central, que por ser irea de fronteira 
agrfcula tem um L'llsto de plantio por hectare bem supe
rior BOI C'UStOii dos asriciJIIures da Rqiào Sul, que lêm 
me11011 dapesu devido a pra:.:imidade de fontes de inau
mo e dos mercadO!I consumidores. altm de terem o IDio 
j6 adequado a culturas por muitos anos de plantio e estar 
o Sul aparelhado da infra·estrutun ncceuiria a prAtica 
de uma 111ricultura de 1rande capacidade de retorno. Por 
tais DIOlivos t que a qricultura em úeMa de fronteira no
c:cssita. atcnçio prioritlria do Governo. 

4. Criado da UPA - Unidode de Padrlo AsrArio, 
vinculada aos custos dos inaumos. eombusUveis e imple
mentas asrfcolu, anAioso .l ORTN. o que ~aria llsauto
ridadL-s econõmicas um instrumento realista nos cAiculos 
das valores de nnanciamentu • agricultura. 

Sr. Presidente. Srs. Senadoi'Cii: 
O Brasil importa arroz. feijio. milho, leite, carne c a

tará importando alaodio a curto prazo se prevalecer a 
atual orientação de polltit.:a apfcola. Tal situação i: inu
ceit6vel u menos que se quL-ira a inviabilit.açli!J total de 
quaisquer utividades cconõmicas cm no~~t~o Pais. Apcla
m!Jii para o Governo Federal para que tenha uma postu
ra patrióticn com relaçL.1- ãs nm1as ll'ii\'L"!II nect~sidades 
de ''iuhilit.açüo d05 emprcsi1rin1 agrícolas no Pais. 

Por orortuno. apelamos igualmente para o Banco 
Central do BrU!Iil. no scruid,, de que baixe, pn.,mova. ur
a:cntcmente. instruções pdra todos os a,cn~ financeiro1 
que OPL'fam em crL"CCito rural na :i.rea da AmaZÓnia. 
111ohretudo para 011 municJpios incluldCM pelas canas eir
<ularesdo 8...-em, de n6me""' 945/Ue 955/ll. datad .. 
de 13 de outubro de I O de novembro. Dettrminando re· 
troatividade, por !iCr de direitn, paru os mutuAria!' que 
4..-antrutara.m ctatcios qricolas, anta. da vtp.encia das 
cartu circului'C!I acima referidas, ajustando-c1s U taxas 
de jui'OI. Par iniciativa do próprio asente financeiro e 
dando citm.ia ao cliente mutulrio. 

Era o que tinha a dinr, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

OSL PRESIDENTE(Roimundo Parentel-Conce
dn a pala,·ra ao n~bre Senador João Calmon. 

O SR. JOXo C"IAION (PDS- ES. Pronuncia o oe
guinte distur!KJ.)- Sr. Presidente. Sn. Senadol"CI: 
Quando se estA en~rrando a sCMio legislativa de 1983, 
de.scjo manifestar m'inha profunda aralidllo a todos 01 

nobres calegWI do Senado Federal e da C Amara dOA De
putado" que, na memorlivel noite de 23 de novembro, 
aprovaram a propo&ta de emenda l Cun~~lituili:lo que 
vinculil nunca menos de 13 por cento do orçamento da 
li niia e 2' P''r cento di.J!i orçamentos dos Estados. do 
Distrito Federal c: do1 municfpios A manuten.;lo e dcsen
\'olvimento d~ en11.in~. 

()epoil' do inHuc:e5so de uma rropusla minha, que esta· 
helecia vinvul~lo semelhante e. ao IIC:I' colocada em YO· 

tação em 1976. viu-se rejeitada por falta de...,.., foi 
dc5vuncccdor para mim pl'elienciar a manifcltacão ine-
qu(vo:a de vontade dc5te Congre!l.to f\acional '"'incluir 
cua determinac:lo em nossa Carta Milgna. Nada menos 
du que SS Knudora c J60 deputado!!. Htiveram pre!ien
tu, ap6s todn um dia de seDÕCI5 eJ.Lcnuantcs. J)ara apro. 
vara emenda que injetarli noYOJ m.'llnoll ll no!iiB sofrida 
educação naciunal. prantindo escola a milhõa de 
criv.nça-.. de jovenL que boje ã.tlo fora dela ou a fr. 
qUcnlam pc.u pcriodns e:.:lremamcnte curto!il. 

Dci!l~ que o exame dns cfeitm dn emenda seja feito 
pcli4 muis qualifK:ud».. dentre todos os brwtileii'OI, para 
~pinar a I'C'ipeito dela: a Ministra da Educaçlo e Cultu
ra. Pmfe-iMJra E1ther de Fisucircdo Ferraz, que afirmou, 
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em entrevi&ta dada a 1• de dezembro aos Sistenia Brui ... 
leir~ de Tclevislo, ser a data de aprovado da emcnd~ 
'"umtt •cic de: 13 de maio que deve figurar no noaiO 
clliL"ndâriiJ nacional". Considero extremamente feliz eaa 
cnmpuraçio com a data em que !IC aboliU a escravatura, 
pois na verdade o Congre!iiiO Nacional deu nesse dia um 
grande puso para lihenar um grande nümero de brui
lc:irO$ da ClliCravidio da.i1norincia. dosarilhões do anal
fahetismo. 

Di!i!ie mais u eminente Ministra da Educação. Ao de
clarar ao Si5tema Brasileiro de Televisil.o que vAriO& fatos 
impurtantcs para a educaçio acontea:ram nas flhimas 
semanas. a~~everou que '"o maia importante ddes foi a 
aprovaçlo da proposta de emenda con•titucional apre
sentada pelo Senador Joio Calmon que es1abelec:e a 
obriptoriedade de apliçaçlo anual, pela Unilo, de nun
ca men01 de 13 por cento e pelo• estadoa. Distrito Fede
ral c Municlpios. de no mfnimo 25 por cento da receita 
resultante doa impoatol na manutençlo e deaenYOivi
mento do ensino". 

Eue percentual. mats elevado- e auim mais adapta· 
d~ ks aigi:ncias da moderna MJCiedade- 5Upcra inclu1i· 
ve o j.i fixado pela nossa dmloc:ritica Constituiç•o de 
194&. lembrada pela Ministra Esther de 1-'iaueircd:o fe.-. 
ra1 em sua entrevb1ta. Truduz algo, al6m di•o, de euen
dal para a LlJmpreensiio do atual processo politico brui
leiro: a c:onscii-ncia, que o Confi'C510 morna. de sua pr6-
Pria farça. 

MOIINu a M1ni11tra da Educado que. ao aprovar a 
emend:a. '"'parece que todo o mundo enlcndeu que ni.o 
h:l!lita aJlCnas ditLT que a educação ~ a prioridade das 
priorid:ades, mas que deveria 11cr também rcnetida em 
termas orçumenlllrios~~. Foi o que fe1 o Con1rc:uo, na
quele inesquecível dia ::!3 de novcmhm, dia em que. ao 
apn.1v;ar duas emcnda'i con11titucionai,. ~o'\lntra toda a ex
f'CCii•ti ... ·u dos que ainda procur:1m tolher aR iniciativas 
rartidillli dos parlamentan:~, voltou a colocar-»c: como 
Puder. 

A batalha nãn cstil. terminada. pori:m. O Conarcsso 
rrosseguir6. no rumo de Rua reafirmaçio. E cstll. neSIIC ca
minho ii luta rara que a deLerminaçlio que aprovou !ICja 
efet ivamcntc cumprida. ~;uperando ato ardiloll&fl mu
n,,hra~s e 1.)11 jogos amtAbci1 dos que ainda não com· 
rreenderum que novos tempos chegaram. Incorporo ao 
texlo de!ite pronunciamento, para que Haure nos Anaia 
do Senado u relação doll parlamentares que se nzeram 
presentes nuquele ines~o~ua:lvel 23 de novembro para dar 
~u 11• li causa da educação no Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PI'C!Iidcnte. (Muito bem!) 

DOC"t'MENTO A f)l'E SE RU'I!Rf." O SR. 
JOÃO C'ALMON l"M Sf."lt DISC'l•RSO: 

RESI'ONOEM À CHAMADA F. VOTAM "'SIM" OS 
SRS. Sf."NA/JORF.S: 

AdL-rbal Jurem• - Llder do PDS. 
Humberto l.uc:cna- Udcr do PMDB. 
Robc:rtn Saturnino - Lfder do PDT. 

lri!' Ct!W. - Mi.rio Maia - Rain\\lftdo Parente -
Galvlo Mudcsto-OdacirSoarcs-Gabriel Hermes
Hélio Ciueiros - Alexandre Costa - Jolu Castelo -
Albert<> Silva- Helvldio Nunes- João lobo- Almir 
Pinto- Jos~ Lina- Vira;nio TAvora -Carlos Alberto 
- Dinarte Mdriz- Martins Filho- ~iltun Cabral
Cid Sa.mpaio - Marco Ma.del - Guilherme Palmeira 
- l.uiz Cavalcante- Albano FranL-u- l.ourival Bap· 
tisla- PIS501 Põrlo- Jutuhy Magulhilcs- Lomantu 
J6nior - Joio Ca1mon - JosE= lanâtio i=erreira -
Amaral Peixolo - Itamar Franco - M urilo Badar6-
Alfredo Campos- Amaral Furlan- Fernando Henri
que Cardoso - SBYero Goma - Henrique SantiUo -
llerval de Paiva- G1111tllo MUller - Roberto Campos 
-Jose Frq:ctli - Mara:lo Miranda- Saldanha Dcrzi 
- AtTnmo Camarao- f.nhs Faria- JaisOn Barreto 
- Jorr:e BornhauiiCI1 - Lenoir Varga5 -Carlos Chia-

·relli - Pfttra Simon- Octi.vio CardOJio. 
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O SL PIESIDENTE (Moacyr Dalla)- Votaram 
"1im" S5 Sn. Senadores. 

EstA aprovada no Senado. 

RESI'O/VDEM À CHAMADA E VOTAM ''SIM'' OS 
SRS. DEPUTADOS: 

-Nelson Man:hezan- Uder do PDS. 
- freit .. Nobre - Uder do PMDB. 
- Bocayuva Cunha - Uder do PDT. 
- Celoo Peçanha - Llder do PTB. 
- lrma Paosone - Llder do PT. 

An 

Jollll Mollo - PMDB. 

A._ 

Carlos Alberto de Carli - PMDB: Mlrio Frota -
PMDB: Randolro Biltencoun - PMDB. 

FrancisaJ Ena- PDS: FranciiClO Salea- PDS; M6-
cio A lhayde - PM DB: O lavo Pires - PM DB: OrC5ICS 
Moniz - PM DB: Rita Furtado - PDS. .... 

Adem ir Andrade- PM DB: Anl6nio Amaral- PDS: 
Braba de Carvalho - PMD B: Carlos Vinqre -
PMDB: Coutinho Jorae- PMDB: Dionl•io Hqe
PMDB: Domi1111os Juvenil- PMDB: Gerson Pen:J
PDS: Ronaldo Campos - PM DB: Seb.,tiio Curi6 -
PDS: Vicente Queiroz- PMDB. 

Hilio Manhles - PMDB: Jollll Carlos Fonseca -
PDS: Luiz Baptista- PMDB: Mu Mauro- PMDB: 
Myrthes Bevilacqua - PMDB: Nelaon Aauiar -
PMDB: Pedro Ceolim - PDS: Slilio Dias - PDS: 
Theodoric:o Ferraço - PDS. 

Rlo .. Jaoolra 

Abdiao do Nucimento- PDT: Alnaldo 1im61100-
PDT: Arildo Tel01 - PDT: Carlos Pa;anha- PM DB: 
Clemir Ramoo- PDT: DWiodosSantoa- PDT: Deni· 
sar Amoiro- PMDB: Fiaueiredo Filho- PDS: Fran· 
cisco Studart- PTB: Gustavo Faria- PMDB: Jacque1 
D'Omellas - PDT: Jorae Cll'y- PTB; Jorp Leite
PMDB: Joat Colaarossi- PDT: Joat Eudeo- PT; Jollll 
Frejal- PDT: UzaroCarValho-' PDS; UoSimões
PDS: Le6nidu Sampaio- PMDB: MAreio Bnsa
PMDB: MAreio Macêdo- PMDB: MArio Juruna
PDT: Roberto Jefferson- PTB: Sebutiào Alalde
PDT: Sebuliio Nery - PDT: Sútio Lomba - PDT: 
Wilmar Palis - PDS. 

AnlbaiTeiHira- PMDB:AntanioDiaa- PDS: Bo
nillcio de Andrada- PDS: Carlos Eloy- PDS; Carlos 
Mooconi- PMDB: CA•io Gonçalva- PMDB: Cuto
jon Branco- PDS: Christóvam Chiaradia- PDS; H o· 
mero Sanlol- PDS: Humbeno Souto - PDS: Israel 
Pinheiro- PDS: Jlliro Mqalhileo- PDS; Joio Hen:u· 
6no - PMDB: Jorae Carone- PMDB: Jorae V arpo 
- PMDBi Joat Aparecido- PMDB: Jollll Carlos Fa
aundeo- PDS; Joo6 Maria Mqalhia- PMDB; JGR 
Mendonça de 'Morais- PMDB: JGRUU..,.- PMDB: 
Juarez Batlata- PMDB: J6nia Marioe- PMDB: Loo
poldo Beosone- PMDB: Lufo Dulci- PT; Luiz Bac:ca· 
rini - PMDB; Luiz G- - PMDB: Luiz Leal -
PMDB: Mqalhlea Pinto- PDS; Manoel Coota J6nior 
- PMDB: Marcos Lima - PMDB: Mlaio Auad -
PDS: Melo Freire- PMDB: Milton Roia- PMDB; 
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Navarro Vieira Filho- PDS: Nylton Velloso- PDS: 
o .... , Corlia- PDS: Osvaldo Morta- PMDB: Oza· 
nan Coelho - PDS: Paulino Clcero de Vuconcclloa
PDS: Pimenta da Veita - PMDB: Raul Belán -
PMDB: Raul Bernardo - PDS: Ronaldo Canedo -
PDS: Rondon Pacheco- PDS: Rooemburao Romano 
- PMDB: Sá-tio Ferrara- PMDB: Vicente Guabiro
ba- PDS: Wilaon Vaz- PMDB. 

Slo-

Ada ii Vettorazzo- PDS: Ainon Sandoval- PM DB: 
Albeno Goldman - PMDB; Annando Pinhoiro -
PDS:Aurlllio Perco- PMDB: BeteMendcs- PT: Car· 
doso Alves - PMDB: Cunha Bueno - PDS: Darcy 
Passoo- PMDB: Dei BoocoAmaral- PMDB:Djalma 
Bom- PT: Di01o Nomura- PDS: 'Doreto Campanari 
- PMDB: Eduardo Matarazzo Suplicy- PT: Elilevam 
Oalvio- PDS: Farabulini J(lnior - PTB: Ferreira 
Martin1- PDS: Fl&vio Bic:mnbach -.PMDB; FranciJ.. 
co Amaral- PMDB: Francisco o;.,_ PMDB: Guio· 
ne Righi - PTB: Oióia J6nior - PDS: Israel Dias
Novaeo- PMDB: Jolo Bastos- PMDB: Joio Herr· 
mann- PMDB: José Oc:noino- PT: Mtluly Neto
PDS: M on:clo Galo - PM DB: M&rcio Sandlli -
PMDB: Man:ondeo Pereira- PMDB: MArio Halo
PMD B: Mendes Botelho - PTB: Mendonça Falclo -
PTB: Moacir Franco- PTB: Nd10n do Carmo- PTB: 
Paulo Zazur - PMD B: Raimundo Leite - PM DB: 
R alph Biaoi - PMDB: Renato Cordeiro - PDS: Ricar
do Ribeiro - PTB: Roberto Rollembel'l - PM DB: 
Ruy Cõdo- PMDB: Salvador Julianelli- PDS: Samir 
Achõa- PMDB: Theodoro Mendes- PMDB: Tidei 
de Lima - PM DB: Uly51eo G uimarles - PM DB. 

Manttbio 

Bayma Júnior - PDS; Cid Carvalho- PMDB: Edi· 
aon Lobão - PDS: Jayme Santana - PDS; Joio Alber· 
lo de Souza - PDS: Jolé Bumett- PDS; Joo6 Ribamar 
Machado - PDS; Podro Novais- PMDB: Wqner 
Lato- PMDB. 

..... 
Celso Barroa - PDS: HerAclito Fones - PMDB: 16· 

nathas Nunes- PDS; Jos~ Luiz Maia- PDS; Lud!lero 
Raulino - PDS: Milton Bnndlo - PDS; Wall Ferraz 
-PMDB. 

.Ucio de Borba - PDS: Antonio Morais - PMDB: 
Evanm-o Ayrn de Moura - PDS; Furtado Leite -
PDS; Haroldo Sanford - PDS; Leoroe Bdán - PDS: 
L6cio Alc:Antara - PDS: Manoel Gonçalves - PDS: 
Manoel Viana - PMDB: Man:elo Unhara - PDS; 
Mauro Sampaio- PDS: Moys6a Pimentel- PMDB: 
Orlando Beeerra - PDS; Oslan Araripe - PDS: Paes 
de Andrade - PMDB: Paulo Lustooa- PDS. 

Rio Grudo .. N-

Aaenor Maria - PMDB; Ant6nio Câmara -
PMDB; Anlllnio Flottncio - PDS: Joio Faustino -
PDS; VinS' Roaado - PDS. 

Carneito Araaud - PMDB: Edmo Tavara- PDS; 
Joadl Pereira- PDS; Joio AJripioo - PMDB: Joo6 
Maraobio- PMDB; Ootaclio Queiroz- PMDB: Rai· 
mundo Aafora - PMDB: Tarclllo Burili - PDS. --Arnaldo Maciel- PMDB; Corloa Wilson- PMDB; 
Cristin8 TaYal'fll - PMDB; Ealfclo Ferreira Lima -
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PMDB: Fernando Lyra- PMDB: Gonzap Vuconco
los- PDS: lnooàlcio Olivein.- PDS: Joubu Vaaoon· 
celos- PMDB: João Carlos de Carli - PDS: JGR Car
los Vuconcelos - PMDB: Jos& Jorp- PDS: Josl: 
Moura - PDS: Joaia• Lei li>- PDS: Mansucto de Lavor 
- PMDB; Oswaldo Coelho - PDS; Oawaldo Lima F~ 
lho - PMDB: Pedro Conõa - PDS; Ricardo Fiuza
PDS; Robeno Freire - PMDB; Sá-tio Murilo -
PMDB. 

A Ibérico Cordeiro- PDS: Djalma Falcio- PMDB: 
Fernando CoDor- PDS: Jos~ Thomaz Nonà- PDS: 
Manoel Afonso - PMDB; Nelson Costa - PDS: Re
nan Calheiroa - PMDB. 

Ansuslo Franco - PDS: Francisco Rollember1 -
PDS: Jackson Barmo - PMDB: Joo~ Carlos TeiHira 
-PMDB. -Anaelo Mqalhles - PDS: Carlos Sant'Anna -
PMDB: Djalma Beua - PDS: Dominsoa Leonelli -
PMDB: Elquisson S...reo - PMDB; Eraldo Tinoco -
PDS: Fernando Gomes- PMDB: Fernando Mqalhieo 
- PDS: Fernando Santana - PMDB: Francisco Pinto 
- PMDB: Genebaldo Comia - PMDB: Gol'l!õnio 
Neto - PDS; Haroldo Lima - PMDB; Hélio Correia 
- PDS: Horlcio Matos - PDS; Jorae Medauar -
PMDB: Jorp Vianna - PMDB: Joo6 Lourenço -
PDS; Joo6 Penedo- PDS: Jut•hy Júnior- PDS: Leur 
Lomanto - PDS: Man:elo Cordeiro - PMDB: PriiCO 
Viana- PDS: Raul Ferraz- PMDB: Rõmulo Galviio 
- PDS: Ruy Bacelar - PDS; Vil'lildbio de Senna -
PMDB; Wilson Falcio - PDS. 

Aldo AraniCS - PMDB: Brullio Clliado - PDS; 
Fernando Cunha- PMDB: Iram Saraiva- PMDB: 
lrapuan Costa Jllnior- PMDB: lturival NMc:imc:nto
PMDB: Onlaio Ludovioo - PMDB: Siqueira Campos, 
- PDS: Tobias Alves - PMDB. 

Dante de Oliveira - PMDB; Gilson de Banoa -
PMDB; Jonaa Pinheiro -PDS: Maçao Tadano- PDS; 
MAreio Lacerda - PMDB. 

MaiD Gntoao ..... 

Albino Coimbn - PDS; Harry Amorim- PMDB; 
Levy Dias- PDS: PUnio Martins- PMDB; Ruben F~ 
piró- PMDB: Saulo Queiroz- PDS: 56rtio Cruz
PMDB; Ubaldo Barllm - PDS. -Alceni Guerra- PDS: Alencar Furtado- PMDB; 
Amadeu Geara - ~DB; Anaclmo Peroro - PMDB: 
Antônio Mazurek- PDS; Antônio Ueoo- PDS: Arof. 
do Moletta - PMDB; Ary Kflllri - PDS: Boraea da 
Silveira- PMDB: Ccl., Sab6ia- PMDB; DDson Fan
chin'- PMDB; Euclida Scalco - PMDB: Fabiano 
Brqa Corlel- PDS; Hilio Duque- PMDB; Joo6 Car
los Maninez- PDS: Joa6 Tavarea- PMDB: Luiz An· 
tõnio Fayet- PDS: Norton Macedo- PDS; Olivir Ga· 
bardo - PMDB: Oscar Alva - PDS: OtAvio Coúrio 
- PDS; Pedro Sampaio - PMDB; Reinhold Stepbaneo 
- PDS: Renato Bemarcli - PMDB: Renato Bueno -
PMDB: Suttinho Furtado - PMDB; Sebdiio Rodri· 
.,... Jdnior - PMDB; Valmor Oiavarlna - PMDB; 
Walbcr OuimJria- PMDB. 
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Adhemar Oh iii - PDS; C•sildo Maldanrr- PMDB; 
Dirc:eu Carneiro - PMDB: Epitlcio Bittcncoun -
PDS; Evaldo Amar•l - PDS; Fernando Baslos- PDS; 
Ivo Vandorlindo - PMDB; Luiz Henrique - PMDB; 
Ne~on Wedekin- PMDB;Odilon Salmoria- PMDB: 
Walmor de Luca - PMDB. 

Rio GnadedoSod 

Aklo Pinto- PDT: Amaury MUller- PDT: AUIU5Io 
Trein- PDS; Balthaz.ur de Bem e Canto- PDS: Dare)' 
Puna - PDS; F.m(dio Pcrondi - PDS: Floriczno Pai
do- PDT~ Guido Moesc:h - PDS; Hermes Zancti
PMDB: Huso M;miini - PDS: lbsen Pinheiro -
PMDB: lr;Uá RudriguCB - PMDB: lrincu Colato -
PDS; Juiio Oilbeno - PMDB; Jorec Uoqucd -
PMDB: Jooé Fo1131:a - PMDB: J61io Costamilan -
PMDB: U:lio Sou1a - PMDB; Matheus S.:himidt
PDT: Sadyr Ro•seti- PDT; Nilton Alves- PDT: Oly 
facchin - PDS: Osvaldo Nascimento - PDT: Paulo 
Mincarone- PMDB; Pedro Germano- PDS: Pratini 
de Murui!i- Pl)S; Rosa Flores- PMDB; Ruben!i Ar
denghi - PDS: Siqfriod lleuser - PMDB: Sinval 
Quai!lelli - PMDB; Victor Faccioni - PDS. 

Clarck Platon - PDS: Geovani Borges- PDS: Paulo 
Guerra - PDS. 

Bonl•• 

Alei eles Lim01- PllS: Mozarildo Cavalca.nli- PDS. 

O SR. PBESIDENTE [Mo•cyr Dalla) - Votam 
""SIM"' J60 Srs. Deputados. Est4 aprovada na Clmar.a. 

Arrovada a Proposta de Emenda i Conllituiçilo n• 24, 
de 1983, cm segundo turno, a Prcsidinc:ia convocarâ 
oportunamente: se15ão conjunta solene para promul
gação da matiria ora aprovada. 

O SB. PBISIDENTEIRaimunda Parentei-Conce
d&• a J1ahn·n• uu nObre Senador JoK Lin!i, 

O SR. JOSE LINS !PDS- CE. Pronuncia o OOBUinte 
discuf'M"I)- Sr. Presidente, SB. Sermdorcs: 

Tive o pr.uz.:r dr purticipur da &:amitivu oficial que 
01C11mp:.mhou o Pn."'iidente João 1-"isueiredo em sua ,·b&ita 
ia . .\rric:t. 

2. Pude. a,.'iim, tet~temunhar o êxito insofismável 
d~~~• "ill(lem. que ulcunr;:.ar.i, Jem dlivid:.a. repc:n:u55ÕC!i 
durLKk•uras na n:lacklnamcn\a inw:mac::kmal do Braliil, 
'"''n!il)iidandet e e-.pandindo oos58 presmça no grande 
L'\1Riinente ufric:.ano. em r:~ .. ·ur da pa7 e da cooperau;llu in· 
ternuci,,n;ai!l. 

l. Verifiquei de manciratan1ivcl n HPJ"C\.'0 e me5mu a 
udmirm;3n. que o n&l!ifol' P..d5 merec.:e no exterior. pela 
"'"":._" diplnmt"nica direta do Pn:sidcnte da Repilhlica. 
1\f:l'' tn1h:dhu L"Unstante dt' Mini,.,té:riu Sarai..,·a Guerrci· 
ro. de sua dedicuda equipe de muu:s.'iCJres e dos nossos 
1-:mtt..aiXildllre'i. que. em todo!ii os qu:1dr:.mtefi, atu:1m. in· 
cul'l!rouvclmente, n:.a dciC5il dus intereM~CS do Bruil. 

4. Pude. também, Sr. Presidente, constatar a perfeita 
Cllmpn.'L'RSall que U!l pafSL'!I urrican~ ICm do Brasil e de 
su:1 polilic:u exterior. ~in(!uém nas vi wm temores ou 
dCM:t.mfian\;a. Ninpubn du"Vida da coerCncia e da lea\ti~ 
midade de nO!Iik.l'i rmrt~'iill.,. Todn!i nos viem como palll 
e'~mrlar cm n&1S~U condut:.a internucianal. em nC1111i1 de-
re ... u du L'UOpera.;"ÜU ipualit:1rll1. cm nOfiiU e!iplritO de inde
pendi:nCiil IIUiêntiC"ol. 

!'i. De-.·o rcssultar n pupcl dCM:mpenhadl'l. pessoal~ 

ment.:. pelo eminente Pre111idcnte Joio Fi1ueiredo nesse 
cuntt:'IO. llutadt, de qualidade inatas para os contatolt 
intemacionai!i, o Pre~~id~nle Fi!r:ueircdo. por !IUil rrunque-
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111 e objaividade, pelo ~eu tspiritu aherto e cnrdi;d cativa 
"cus interlocU\orn. aos quats cx.preua com claTeza os 
prupó1itCM du açilo bra1ileira c as haHC!I cm que propo
mas a inten~~oincuçàll do diAioJo entre 01 puvas. 
lmprcssiunou-mc rurliculannenle a alo...11~i•o pre!lidcn
dul cm CiuiM-Bi!i!I:I.U. quando do halcD:o do Pali1cin do 
(im.·erno diriJ!!iU·!IC' di rela mente uu fiO\"O JUinecnse reve
lotnd•' Ioda u 'Wa dimL"Ro&lltl de C'iladillit;.l c alcan.;omdu 
friiRC.I conso•.,:ru"iin. 

ft. A orientado da paliticu e11:tern01 d!J Ci c1vcrnu d11 
Presidente f"i(!ueiredtJ, lllillh 11 1erena oondudu dn ~1 im""' 
ln' Ciuerrciro. torn11 o Chcre de l-:~t:td11 hra!iiileiro llder 
nmur:tl do mcwimrntu dn!li JlOIÍ'iL'S que. cnn10 ,, Br:l.'oil. 
cmpenhum·~e n:a a•nstrudo de um mund,, m:.aiH ju'ihl e 
r:1ciricu e na cnnqui!lilil do dirt"iln inulitnhel dn dt!licn
voh·imcntu. 

7. O hil11 de~ot:.a viiiJ!Cm deve liCI" n1cdido nu l"rt.'_ie"'•i\n 
ht.,;tdric:1 que ela enet.orra. Eln wm cnro:1r antl!l e an,,. de 
e .. ror~r,"CJ'i diplnmútico"' de apl"&nim~iln. caraclcri7adl1'i 
in...-tu~i\c pel:.as ""iii(!CD'i que o Mini1trC1 Ciuerrcirn reali· 
/11U, Jlif"'Miillmentc, àr.~uelc L"'ntincnte. dc-~br.l\"llndn Cil· 
minh&l!o, csUthele~o.-endn rc,RIL'li de enlendimento. CliL"IarL'
L'CDdtl m;d-entrndidn,., firm:.andU proprco;"'i\"Umente nUS'iol 
irniiJ!em ClJmu pai!li o.,nfi:h·el COITh.l purceiru illiL-quotdo c 
r.::.~li.,;la. L'C)mn pilfs inten."!!l!lildn na hu!ICt~ de eml'ln-.=ndi
mcntu" f'OsitiY<I'i e mutuam .. -nte \·antaj\JSOJ'i. 

M. Históricll' 111mhftn serão a10 rerer~u:ck)C!Ii d~o."'isa 

viõiJem. Pelu )lrimeira ve1 um Pr.,;idmle tkl Br:lllliiltram;
põs 11 0L"eUDU Atliant1~u par11 e!ltaheiL"«r conlalu!li de 
nh·el maior L'\Jm 05 nCISSOSIImipos urricano!l. E!ilie pC!IitU, 
up,,rlun,, e sepuro. enL-erru em Heu !ii(!nificadC1, :.a dc
monstrit\;àu d:.a plena ,.-nnnunç;l na extraC1rdin1iria poten
ciulid:•dc d•l rtelaci•,no,mcnhl o\fru-bra5ih=irn ~.: ahrr a~ 
r•1nus de umil filse de c\Japera~ão c entendimento aindu 
mai!i L"Un~o.Teta e prLllicuu oo!l cumpus pnlfti~o."CI e ec()ni•mi· 
c''· foi com pra1er que te'ilemunhei ~o~ue eAAC C'ipirihJ de 
aherturil e .:onfiunça t plenamenle "-"Orresp&Jndidu Pllf 
Rcl!l!iU'i itmiFO.O.. 

9. .4. õl!o.'\Jihida proporLionad:a au Presidente Fi(!ucire
d,, e ia n!Jllsa comitiva foi ~emprc extremurnente caloru~il 
e :am i pu. t :m 1nd115 n'i p:dsL..,. visitildO'i, independentemen
te de sua!li orieniii(,'C."\e~o in1ernas n() cumpn rnlllico-&CICial, 
indepentemente de !liUilh dimcn!oÕC!õ fi'iil.."a~ e CL"nni1micus. 
inderendcntemcntc: de !IUlL'ol anti.,:us vincul11~i"1Cs ;:.,. dirc
renle!C )'lotenci:t!l colonizaduru5. pudemos t•Jdo:~~ )'len-eher 
,, rcsreitt• que merece o nostou pul!li. a oomprecn~iiu e u 
l.."nnfianc;:l em nu!iJa.o;, iltiludL"'i e o dnejo Ctln'ilildle de 
aprorundotr :1"1 Huus rela"'i"~CS L"Om o Bril!iil. Fnrum inlime
"'' "" demon!lilrações de 11re1u e umitade que rccehemu~. 
otoo .. im Cll!Y1n n~ munirl~hl~r,"C·~ao de 1'CC1mhc.:imentn e de: 
l.."uncnrd:indu L'\Jm IIli linhu~ hãsicas de n01sa a1ua~à11 in· 
ternilcinnill. 

10. <"<'m crcitll," que mais motin. 05i pai!!.Qi. arrica-
nnllli ii L"Unus~o."O di:dop.ar e CtJ~ar ~a dimensilu de inde
pendência ~ de equillhrio que irrachamus internacinnal
mcnlc. As Jiderun~WI dml pulses viHitadoa reconhecem
"'," com,, l.:t:itimos J'llR:.I·YU7ell e exe.:utoi'C.:Ii de umu 
polftica e1tem11 dL"!iimpedidu. que atende direlamenle 
:,a,,s inlen."""'~ do prnJre!iO e da t:ancõrdia, sem rivalida
d.s m~esquinbM. 

11. Conhecem perreitumcnle a nmau aluadc' e a 
UL'Citam. Aceitam-na e valnrizum-na. ConhL"L"Cm pcrrc:i
tumenle e respeitam o ruto de: sermm. a um só tempo. 
país du Ocidcnle c pal!l do Terceiro M undu. Entendem e 
11dmiro1m o ncM!IO desejo de diaJc,sar c: de cooperar com 
tudus !IC'jam de qualquer repi;lo ou de qualquer nível de 
de!oiCI1'VDI\.irntmto relativo. 

Foi pitr:.a mim um pranr especial ter verincadn concre
t:.amcntc: o mpeitu. u camprcunsio e a confiança que 
n&llillliU pal!l desrerla, internacionalmente, ruiU que tanlit!l 
\"el:e5 r11111!111 dcsupercubido a01 olbo!l dos brasileiros. 

I:!. Es!le!li result:.adm rurum obtidos, em prande mc-
didll.lraçaH a nN!Iia C.1J'ilcidade de a~mpra::nder il!i luta!l 
du~ nac;i'l~ urric:mus cuntr:.a o raci~~omo. o co1oniulilln1o c: a 
d&lminuçiao: c de ilpr&.-ciar, cm seu \"Uior real, o lliJliritn 
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sohLTtm'' L'\IDI que a ;\rrica dL'liCjil prnjetar-MC, ~~oenltiJ'il· 
ternuli~mu dc qu.:-m quLT quc M:jil, M!m ~ouhme1LT·~e ii 
L'llndi~l'ul de s;Ui:lite nu de {~rende influi:nci01 de inlerL"'~C" 
e!llrim(!eirn~. 

f:l. ("hoamnu-mc p;lflil.."ulur ;Uen\·1'1,, 11 \il:!,&•r di! 
L'C.ln'iciênciu urric:nlil, que cncnntril c\rres.,;ia,l nilidil nu 
carialcr rn,rundi•mente ilrrmJ!udu c ,.rl~&.'nl. du replid111 
fl!i mumrc~lii~ÕC~ du fiiLi~niO C, ~l1hi"CIUd11, ia rr:1111.."il ill'ili· 
tuc~nn;alit.ndn di! dt'il.·rimini~i"ll' ru~o.·inl. .:urill.."lt:rilildn pcln 
.,;i..,lcmil .. ul-:africtmi.l d11 aputlleld. 

1-1. htu i: unm quL..,.I:i,, que :.arelãl n pnipri;.a L,.,.,Cn-
~i;a d:~ idcnlidi!dc ilfrkanu. nil ~u:.al '' l'ICnlidu llt: ju"'li..-it 
une-M!' à ":lhL-dtlri:• pc,lllit::~ r:lril d.:1ern1im~r um:1 f"'lsk-,·iul 
de iDL'tflli\"1\CilllpUSi~,;iiO f1 \"itiiL,Ii"-'i\U d11 din.oiln ii ipU.II· 
d;.ade r:.acml c p;tru FL't.JULTCr ~o~ue ,, Rr.lo,.il, e'I(Ctnl"hl de dc
nl&l~r:IL"i3 r:tr.:inl e mtcrc!to'oiiCh' cm U"'M!'FUrur ,.~ ho1sc.,; 10,1-
di:lo,. que fund:1mcntilm 11ll'llo~il '\IJCiL"LLm:h:. m:mtl!'nh.a l'lrmc 
"'llil )'lllilil!':t d&! ~o.'tlnden:IIO.id :au r:11!'i~n1u ~i..,lenl:alil:ulu. 
:•inda cn1 \"i~Pir na .-\Jric;• dv Sul 

15 Se gmndL'' fnr:am ,, C\ihl c a imp1JnimL"i:1 d,,.. 
il.,;pechl"' JlnliliL'"''" p:l11h:1i~ lig:1d11~ 11 \i:l!!cm d&1 l•re!tlidenlc 
Jui\&1 J-"ipueirL'II&I ii ,\fricu. mi11 rl1rmn I!'IC"' mcnurC'i n&l 
que I.."Unl.."&.'rne ;an rel;a~.·i••n:.n•enlu L""rL't"ifil.."n dt• Bm .. il 
~o.·om ~01d.1 un1 du~ paf!ol" ,-j~ilildn'i. 

I h. .-\ Ni1~rio1 i- um Jl:.IÍ'i ~o~ue ~c de~liiCil n;a,\fric:a. 
pur ~oeu din:mn~mu. "113 pnlcMI.."Iillidoldt:. M!'U l!fiiR.Ic .. :twn· 
lin.,:cntc J'llpulnl!'i,,nul. S&l'iMI relitci,m~lmcnlu jia L' mtcn
ln, lendu a1inp.id11 ~~~ lmc:.a.,; ~o.'C.JIIIerciui,.. cm iamh''" ,,.. 
'il!'ntith~!o. ,, r:.att~mar di!' l.!i hilhàn de di1lõ1rC'i em IQHI. 

17. Tnmhi:m "'' cump11 cuhuntl 'ioiu muih" l,.. 
liii,;Cbo que nn' unem c que tiv.:ram e\pre,..,ii&l L'C.Incrct.l "'' 
dii•lupulra'tadol.."um a a1munidade nepr:1 de uripem hri'· 
~ilciru que relnrnu" ii L:IJ!Cl'i. nu 'lloéi!'Uhl p:.a~~~adn. 11.1 rc· 
cnn~Uiollil de !iUil libcrd11de, IM:iL'IIoiàn eln que 11 (•re'lidcnlc 
Fi.,:ueircdu c todos nc~l!.. hra~oilcin~ e nigcriitnll'i, riiRUI!Io 
tc1mudu~ de 'ti'tu tPIIIÇÕ.o. 

1M. 0 Pn"lllidenle Shcul Shutmri. rcLi-m-reeleiln romt 
n'"''' pcrfmlo prc"'idencial, demt1nstrou vivn intere"i.'\1: em 
eiC.pandir L\11. n:luçi"IC'i cnn111 Rrus.il. mn: mui~~o di .. ·crs'"' a'i
pectns. 1.."11nsden1e d:1 L'\1mplcmenturidud~ exislrnte L'lltrc 
it'i C!o.'\1Dilmin~ dos dc'i" p:IÍ!IC'i c d;t 11finid01de de "'CU"' iniL"
rL"lliSI."". 1-.m cun~L't.JIIênciu du .. ·i.,;ilu. :II.."IM1peruc;3o u.r:ril.."nla 
c iiJU\J·indu~lriid M:rÍI dinumilotdu. ~~~~~im L'C'mn 51!'r{t esli· 
mUiildil ii e\)'111rlUÇ;k1 de rrodUhJ!i indU'ilriais hritSileinll' 
e 11 roarli~ipnt;iin de RO'l'illllli firmas rornt"CL"CCIIriiS de 5CF• 

viiO'""'· C\\11\ril u1n :mmcn\tl d:'s. 'llotndus de ft&:lrõletl ni!!C· 
riuncl 11&1 Rril'iil. lmrnrliiRIC"o Cf.lM!iide-r • ...-I,Col rllfilm di'i
('Cn'illdil.,; iJ. DCCL""'toidadc dC' ~up:r11r ii rallil de liquidw que 
ulmpe ,, ncK'ill interL"".:imhi•'· alr;avL"'i de medid11s t.'\10111 o 
L''ituhelcc1menlu de mL"L'tmi~II11JS de t:ridito n"Lipr,,cu. 
que "is:1m a nurm111i1.ilr e re\il!''rllr 111 nossa'i m(IIUiiSir&1· 
CU' !o.'C.lniC:rt"i:.li'i. 

19. Toamhem na!li úre;as du J1Cinlquímica. da elelrici
dnde, dil pruduc,;ãn mineral. ~rim n,..·ig,mtdus m no5'ill5 
enlcndimcnlus e. nu selor d:.a l.."lk'pcruçàu industri:.al
militur. ter{, lu.,:ar h"~d•• um cnnjunta dr il1i'iidadl:,., en
vulvendu d~o."'idr 11 pn:para~i'iu de quudro!!. ati: a mttderlli· 
7il~liu dn rquipt~mentCl milit11r ni.,:eri:.anu. através da L'IIRl
pr:t de mitteri:d. ~o.'C.111Jlefilc;iao tt\:nica c cmprcendimenhJ5 
cunjunhbo L"'ipecífiL-u~. 

20. Trnla·'-'C de um01 dara demonstrdçiu du vi(lur de: 
n~oKsa c:.ap;~c:idõlde induslri:ll, neste CilrqJ&J, e da L"Unfiunça 
"" alilude f"'l!loith·il e rr:nernll dtl Rraa,.,il L'llm rel:.ac,;ã.u IIU 
L'C.'nlinenl.: 11rric:m11. ~i111 é e"'tro~nho1, ihJ descjn ni~Jeriann 
de L'CXlper:lc;:il1 milit;.lf, 01 p.dltica que lemll!l de5en\olllvidu 
Ct"nn rchlllià&J :n., Atlãmicu Sul. afirm.andu ser rH1õl uma 
ãnm :arel;l. primordi.dment~. au111 inten:sscs du'i paf'illtl cm 
de .. Cn\lliYimcntu que I) marJLiõlm. devt:ndn, ror i!IIIO. !ler 
munlidn ii sillvo de lcnwies rorianeus c servir. euiusivu
mente.uo inten.:iimhin J'iiCifiL'I) entre a..., nuçac,. O A.tliin
tic•' Sul dc-YC" ser vi!il&' IXlmu elemento da L"Uopcr:.açr1u hcl· 
,.,,,nl:ll e iJ:ualit:iriil enlre ii América l.alina e a ÃJril.."u e 
ni111 ,,:umo L-en6rh1 de L-unrrontac;fle!l, que \i!it"m u di\"i.Jir 
n''""" pni'IL"'i em hln'"'\JS ha11ti~. 
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21. Tamhi:m "''Senegal obti~eram-se cxct'lenta re
,;Ultad•'s. cup•ll~ de cnlucar em no,·o patamar os vincu
lo" billncrais entre os dois pai~~oL.,, Particular imponãncia 
ti~ram os entendimentos destinadOs u !1Uperar a limi
lm;ão d:111 compras M:nes;ale!i.Wi au Brasil, atra\·Cs de con
lraii'\JI que (1LTmitir1h, a ULJuisiçào de ik:idu fosf,\ri~ e a 
c:oordcml~àu du cnmcr~ialilat;ilo internacional de fosfa
tos. alí:m do de-=nvolvimento de projeto!!., no Senesal, 
que wntar&hl com a particii'I:ICi!liO de firmas hrasilcira5 no 
M:tor de infru-e!ltrulura. de seniças e de produdo mine
r:.ll. 

:!2. O Pre!iidenle Ahdou Diouf, húhil çandulor do!i 
inlei'C'i'ie'i de ,;eu pais. sahendo aliar a muderw,:iln an di
numn;mo. deu mo'ilr.n• de perfcilil am1(treensüo du ne
CC!OSidadc de- elevar O!il la\."OS entre os nos.sus pai!ioe!ii, a 
níveis comrutiveis com as pc:rs.,ectivas reais, que 5t abri· 
ram com 11 visita d,, Pn . .,;ide-ntc Figueiredo. 

.:!J. Nuti!õO relaciomimcnh> tom 11 AIJtlia. ror outro 
lad,,, j6 rc:vel:1va alto arau de- divenincaçãu, n:flc:xo do 
progn."S'iO de ambas as na~w'ÕC"i. A \'isita presidencial pro
duziu n."5.ultados c:nn\.':rclo!i nu e~mro a.-unümico., utrav&i 
du participação bru10ileira cm inumcrll\·c:is projetos arge
linos de desenvolvimento, ahrangL-ndO u Area dos tran5-
rortL..,, sobretudo o Ferroviário; de inFra-estrutura. rrin
cipalmentc n'' que oonccrnc à conllruçào de barraa:cn~: 
da siderurgia. com a comrra de produtos e cciuipamcn· 
tos br1U1ileir011 c nossa participaçilo cm obru de dcscn· 
volvimento dC55C setor naquele: pais. Tamhim serio pro
movidas as compras arplina!li de: produtos agrlcolas do 
Brasil. ICIIIfiR no1 linha da diveniific11çillo eomercial. que 
tanto nn1 interessa a nós. quanto a noua~ pan:ciros. 

24. O PrC5idcnle Chadli Benjedid tem lilbido condu
zir aeu p:IÍ!II. com preci~('l. neM assuntos internacionais, 
1.-omo o dden'Kn def,tacudo do nilo-alinh11mc:nto em r;,ua 
nprL"'!W.io nuu:ntica. A travá de sua diplomacia modera
da. l'rQmiitic-o~. coerente e firme:, a A,Piia tum pais cm 
a""c:ns:iu. que: !õUpera IUW. propurçc}cs propriamente aFri· 
c:ana~~o c: que dil grande reah:c: ü. c:ouperac;ilo entre 0111 pa(scs 
cm dL-sc:nvulv•mento em sua pnlltic:a cxtcri"r. A visita du 
P~idc:nlc: 1-'it:uc:in:dll u Argel Fui. particularmente, 
np11rtunu diomtc du prlhimu realização do conl):re!õW da. 
Frc:nlc: de: Libert;u;ã,, Nw:inmd AllJ:c:lina. quundo seri11J 
h~nçudn,; a.'i novas dirc:trizc:" naciono1is. as quait. darão ãn
r:.ase U prumod,, d:a ..:nuper;•dt, Sul-. .. ul. 

2!'. Foi nolávcl o clima de consrac;3mento que CJ.rac:te
riiiJU a vilila presi~ncial 11 GuiM-BiYu e Cabo Verde:. 
A~ pmfundus idcnt1d:adL"S culturai,; e ufeti .. ·us. que: im· 
prc=t~nam ni.K'Io n:h•Liunamcnt". re\·clam-sc: a Lilda mu
menhl e. p.,r vctC:!lo de: m:1ncira ali: surprc:c:ndc:nte. L"OIIK'I 
no• uc:a10iiiu cm que um 1rupo de cabovcrdianO!i cantou, 
pura nÜ!io. um:. m6,;ica uadiciun:.l de seu pais, na qual se 
di.r: t.~uc: t,,d,)!i, os .:ahuvc:rdianoll têm o Brasil no peit,, e 
que Cubo Verde: é um fled:u;o pequenino do Br:.sil. 

.:!fi. (: prc:ci110 que tenhamos a nu~ào L"'ncreta da im· 
Pl•rlfincin de no!LIOO Pais pura c:S!IIelll ntMisns vilinhu!l d&• 
uutrtl Indo do m:.u. L'('lmn irmiln,; de verdade. que lanlo 
!õC urpulham oom ac,; nofr.10:1s rro~hlaç& ..... 

:!7. Sã,, c:IL'S, Cabo Verde: e Guiné-Bis!iuu, pequenos 
pal'scs de: c:x.prc:ssào portUJ:Ue!ill. cuja impl)rtimcia tranli· 
u::ndc: em muito su:•• damemw.)e; llsicas. Cabo Verde:. JX'II' 
~ua elite int~cctual c por !luas c:.rac:tc:ril isc:as própri111 de 
p;lis in11ular. estratqicamc:nlc lnc:uli.r:adu c vi\·amente in
tern,;ad,, no diãlogn p;,m...:~Fric:mo. tem a:randc capacida
de: de: irradi:~ç:iC' p..1lltic-o~ dcntrn e Foro~ da ÃFrica. 

28. Ciuiné-Biss:.u ê um pais em que, oom n.>tursos re
lutivamenle rcdulido!ll, pude-se dcmomilro~r, com nitidez. 
que: a ~"tJoreraçãu hui-irontal prestad:. pelo Brasil t-elic:al 
C ig,ualilâriu. O que lerfi c(cito D1Uitiplicador cm toda a Á·, . 
rrica. Através di)S entendimentos mantidos podcremm 
adensa; mais ainda. uli, a nns.'ia cuopcr~à''· sobrc:1udo 
nu campo aJ:r(cula. dtra"·~ de noua parlicipado em 
pro)elo!l de ck."SCi.vol\'imento. que: contam, também, com 
financiamento multilaiC1111. 

29. ~ hur'u de L"'ncluir ena jfi longa exposic;io, que 
FU\."O com or1ulhn, Sr. Prc:lidcntc. Minha participaçllo na 

wmiti\'11. olic:ial dn Presidente 1-it:uc:irc:do renovou minha 
cnnli:.mç:.1 ~m noStoa cupucidadc: de atuaçào intcrnucio
nill. tà1J bem cnndu.r:ida por Sua Excdi:ncia .. 

)0. Tal oonli:.nç;a aumentil ainda por que sei que u 
indi•pc:nllfivci~~o m"-didw; de 11mmpanhamen1u. concrc:ti· 
taçfu.• c: evolução dO!õ lWOrdos. compromis11os e entendi
nlenhl'l :a QUe L-heJ;:Im,,ll já ellitin sendo tomada• com re
luçilo u todOlõ ot. p:.ises vi~r~itndos, através das reuniõcs de: 
OllliSIL"' cnmill.'r!Ue. miM:u; hila1c:mi1 e do interc:imhio de 
mi!>."i,'\c:s Jc: rspC\:iuli~u•s em divenw. firws mpc:cific:as. 

J I. Sãu er;.sas us razi1c:s que me le\·am a considerar 11 

\'i~~oilu de: Suo1 t=xcclimci:.. o Senhor PresidL-nte da Rc
rüblic:u à Àfricu. CllmU Um éxitu de prorurçÕrs históri· 
t:OIIõ. Silo t."!!osoas a,; ra.tr:3C!I )'Cia!l quais me )'Crmilo 
l."tlngr:.tular-mc, com ele e com o Mini!lltru Guerreiro. 
p:lo 01t:c:rta de sum• inici:Jtiva5 c pela sc:a:uranç:. eom que 
~~ Bro110il !IC: daenv•llvc IKJ'õ1."Umplexos cominhos du politi· 
C'll intcrn;aci"nal, •rmpre em ddc~ou du pal, da wopc
rac;ãu e du afirm:~çio crescente da= nos.sa idercndCncia e 
n1U!!oa idc:nlidude nacional. (Muito bem!) 

OSR. PRESIDEl"ITE (Raimundo Parente)- I' a pro· 
se-nte SL.""Nõào terminou o prazo para apresc:ntaçiao de 
emcndu10 &lt.l5 Prujelo'i de Raoluçilo nts 119. de 198.3, de 
uuturi:.t do Senador Itamar Frun~.-o. que extina:ue o§ 3• 
da nrtip.o 71 da Regimento Interno do Senado f'ederal: e 
120. de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, 
que ulter11 dh;posi~'lel ret:ulamcntui!ll utinenles hs comis
MlCii de inqu6rito. 

Aos pmjL'lus niln Foram oFerecidas emend111. 
De IIL"\Jrd~, com o di,;pasto no RCllimento Interno. as 

m:.uCrii15 serão desfla.:hadas à..'i Comissões de Consli· 
tuiçilo e Ju~õtiç;a e Dirc:toroa. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Nada 
m:.till huvcnd~l a lruuu. \'OU encerrilr a pre!iicntc !!t"Silo, 
dc:10i~n:.ndo Jl:lra a ..es5!1o ntr:.aordinâri:a, a reali.r:ar·!IC, ks 
I K ht,r:as e )0 minuto~~o, anteriormente c:nnvu.::.da, a 5c:-

g.uinte 

ORDEM DO DIA 

Discus.'ü"'· cm turno 6nic:o. d01 redução linul toFc:rc:r.:idOI 
pclu Comissilu de: Redaçãu em seu Parecer n' 1.06.3, de 
19KJL do Proja=to .te Rc:lll"lu~:i\o n" IIII. de: 1983, que uu
hlri/.a o Oo"·erno do f.,;lado de SlJ,,, Paulo, a contratar 
,...,em~:iin de: LTCdito "'' v:.lor de Cri :!H8.037.264.~ Cdu
lenaus c oile:nta e oito milhões. lrinta e sete mil, dulenlus 
c: .:~nt:. e quoatro cru.r:c:iros c "·inle oito a:ntavos). 

O SR. PRESIDEllln (Raimundo Parente!- Eotii 
cn.:c:rr:~da 11 ~s .. ~hl. 

Ata da 226• Sessão, 
em l de dezembro de 1983 

I' Sessio Legillatlva Ordinária, 
da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Prt!sidrnl'io do Sr. Raimundo Port!flle. 

.~S 181/0RAS E JO MINUTOS. A.CH.4.1MiE.PRE-
,ÇE.~TES OS SRS. SENADORES: . 

.lrili Ctli~- M.6.rio ~aia - Eunice Michiles- Rai· 
mumW Parente - Galvlo Modesto - Odac:ir Saarea -· 
Al.iysio Chavei- Gabriel Her!ll••- HtlioGutil)ls;...., 
Alexandre. cOiita - Joio Castelo - JoR Sarney - AI· 
bc:rtu Silv~ - Helvldio Nunes - Joio Lobo - AJR;ir · 
Pinto - Ja!d: Lins - Carloi Alberto - Dinartc Mãriz. 
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-Humberto l.u~.-c:n:l- Milton Cabral- Aderbal Jure
mu -Cid Sampaio- Marco Macic:l- Guilhenne Pai· 
meira ·- Ju!lo l.d.:io - Luiz Crvalca.nic: ..:.... Albano 
FrilnL-o - tau rival Baptista -· P..asso!l Pdno - Joil.O · 
('almon -Joé IJ1nlicil" Ferreira- Moacyr Dalla- Ro
berto Satumino - Itamar franco- Murilo Badaró
Alfredo Camp"s- Fernando Henrique Cardo10- Se· 
\Cro Gumes - Rencdilo Ferreira :...._ Henrique Santillo 
- l>c:,..·al de: P:.ha- Ga~slilo MUller- Josi: 1-'ragelli
Marcelo ~irand:.- Saldanha Del7i- A1Ton10 Cumar· 
gu - Jorse Burnhau11en - Lenoir Vargas- Pedro Si· 
mun - Q(:t;hio Cardusu. 

O SR. PRF$1DESTE (Raimundo Parente) -A lista 
de- pn."SCnça acuSO!" comparecimento de 51 Sn. Senado
res. H:~vend,, nl.imrru regimental, declaro abena a 5C5-

s.a,,. 
s,,b a JUOIL"Ç.ilo de: Deus iniciamos nOISO!I trahalhos. 
O Sr. Jt..Sccn:tãrin procedc:rti A. leitura do Expediente. 

E lillo o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDEI"'TE DO 
SI.:PREMO TRIBVNAL )'EDERAL 

N• S/ll. de 2 du corrente mês, enca.minhando cópia 
do acdrdilo proFerido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos. autos da AÇilu Penal n' 276-0, do Distrito Federal, 
do quul L-onst.a a decisão de inconstitucionalidade do an. 
I• du Resoluçilo n' IJ, de 4 de maio de 1983, da Cãmara 
dos Dcput:.das. na pane c:m que deliberou sustar o pro
c:e~so criminal c:m cuno no STf .• contra o ex·Deputa~do 
Domingo,; .4-nlunio de Freitas Dinil, designado n01 au
los du cit11d11 ,\çil.o c:omo Dominsos de Freitas Dini.z Ne
to. 

(.-i Cumbr~Jo dr C'mr.rtltui(ào r JwtlfQ. J . 
O SR. PRESIDENTE IR•imundo Parente)- O Ex· 

pc:dic:ntc: lido vai à public:~çi'i.o. 
Sobre 11 mcs;.a, requc:rimc:nlo que vio ser lidos pelo Sr. 

IY-S:c:c:rcl:iriu. 

Sào lidos o~ quinte:., 

REQUERIMEl!ITO S• 1111!1, DE 1!113 

Requeremos urgência. R111111crmos do an . .371. aline-a b 
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cli.mara 
no:o .:!6'1, de 191i3 (n' 1.41Wf8.~. na Casa de origem), de ini· 
.:i:.ti\'U do Senhor Pre5idt.:ntc: da RepúbliCII, que altera a 
e!oolrulur .. .tu Catc:l:'oria Fun ... ·iunal de t:ngenhciro Flom
t:.l. dn Gruru-Outras a~ti\·idndes de S(vc:l Superior, e dâ 
11utr .as providi:n.:i:J!i. 

Sal:1 das s~.~5Ões, 2 de dezembro de 1983. - AIO)'IIo 
CllaYes - Hambl:rto Lucena • 

REQI.:ERl!\IEl!ITO N• IIIJO, DE 1!113 

Requcremu.s urgênda. rios. lermos do an. 371. alínea b 
do RL'(!imento Interno, para o Projeto de Lei da Cãmara 
n' :!7:!. de 198J, que dispclc: SC'Ihrc a cnnceuio da perma
nêncna nu Brasil aUii estrangeiros rc:gislrados provisoria
mente:. 

Sala dali Scslll!,}c,., :! de dc:1cmbro de 1983.- Aloplu 
('haYeS, Lide: r PDS. - Humlwrto Lll~, Lidrr PM DB. 

O SR. PRESIDEI'iTE (Raimundo Parente) - 0• re· 
querimentos lidas serão apreciados após a Ordem do 
Dia da presente !ICSsla. 

O SR. PRESIDE:\'TE (Raimundo Parente)- Paosa
sel 

ORDEM DQ DIA 
Item único 

OilcuYàu, am 1urno úriico, da redaçlo final (ore
I'C<:ida pela Comiuilo de redaçilo em ac:u Para:er nt 
1.063, de 1983), do Projeto de Resoluçio n• 116, de 
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IIJIO, que aurori7.a o Governo do Estado de Silo 
Pi1ulo a L"Ontra.tur operação de credito no valor de 
CrS 2RH.037.264,28 (du7entos e oitenta e oito mi
lhões, trintu e sete mil, duzentos e ~eSH'nla e quatro 
crunoiNii e vinte e oito c:enta"·os). 

F.m di\CUs~~oilu a redaçiio final. (P.J.ulia.) 
Não havendo quem queira discuti-ra. declaro-a enL"Cr

rada. 
Em.:.:orruda a di!ioCUS!iilu, a reda!l'iio final t con1iderada 

dcliniti\·amente arrm.ada. nas termnli do an. JS9 do Re
gimenlu Interno. 

O projeto \':li à promulgaçio. 

i:. a seguinte a redaçio fin11l aprovada 

Redacio O.ol .. Prvjtta de Rnaluçio "' 116, do 1983. 
Faço iiaher que o Senado Federal aprovou, no5 termo• 

du art. 42. in~iso VI, da Constituição, e eu. 
Pnnudcnte, prumuJp,, a !ttg:uinte 

RESOLUÇAO Nt • DE 1983 

Aororlza o Go,.roo ü Eltado de Sio Paulo a ...,. 
rnrar operaçio de crlf'lllto ao nlor lle 
CrS218.Dl7-Z64,ZB (........,.o olt.,ua o oito •llhies, 
trinta e 11t1 •11. diiHIItos e 11111nh1 e •••tro CIUHI
ros e 'fiare e oiro ceiiCIWDS). 

O Sc:nada federal resolve: 

.-\rt. 1• ~ o Governo do Estudo de Sio Pu.ulo, nos 
termos do an. 2• da Resoluçlo n' 93, de li de outubro 
de I '17ft, do Senado Federal, autorizado a contratar ope
raç!io de credito no valor de Cri 288.0 • .17 .264,28 (duzcn
hJ5 e oitenta e oito milhões. trinta e sete mil, duzent&Js c 
~!illenta c quatro cruzeiros e vinte e oito centavos), cor
I"C5f'Ondente5 a 120JJ88,02 OR TNs, considerado o valor 
n11minal da OR"r" de Cri 2.~98,55 (dois mil, trczenlos e 
nO\·entu e oito çru1.eiros e cinqacnta e Linco centavos). 
\"l(l:ente em outuhmf82, junta à Caixa Eoonõmica Fede
ral, mediante a utiliação de recursos d•' Fundo de 
Apoio uo Desen\·olvimento Social - FAS, com fiança a 
5er pre5tada pelo Banco do F.stado de Silo Paulo S/ A -
BA~ESPA. destinada ao tt-rmino de obra5 que pcnniti
ràa u mclh11ria e ampliaçlo de divenas entidades hospi· 
talare~ sem fins luerutivru, naquele E1Uldo, obedecidas 
a-. condi"'"ÔC!i administrativas pelo Ranço Central do 
Brasil no rape.:livo prUC~."S!Wl. 

Art. 2" Esta Resoluçilo entra em visor na data de 
5Uoi publil.:açào. 

O SR. PRESIDENTEfRaimundo Parente)- Esgota
da a math'ia L"Dn!lltanLc da ~rdc:m do Dia. 

Puuu-11:. agora, à apreciaçlio do Requerimento J19 889, 
lido no F.xpedientc de urgi'n~ia para o Projeto de Lei da 
("ilmaru "' 269. de 1983. 

l!m votado o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

scntadm. {Pau11a.) Aprovado. 
Aprovado o Requerimento. pa~~a-se ilaprcciaçlo da 

mat~ria. 

Diseuuio, em turno 11nico_ do Projtr:o de Lei da 
CAmar• n• 2119. do 1983 ("' 1.4110/83. na Cua do 
nrisem). de iniciativa do Senhor Prnidenle da Re
pQblica. que altera a e1tn11ura da Calqoria Funcio
nal de Ensonhoirc Floratal. do Grupo Outru Ati· 
vidades de Nfvel Superior, e dA ou1ra1 providCnci11 
(dependendo de para:ora doa Comi.mos de Serviço 
PQblico Civil e de Finanças). 

Solicito ao nobre Sr. Senador H~io Gueii"OII o pa~recer 
da ComiHio de Serviço PQblico Civil. 

DIÁRIO DO COJI:GRESSO NACIONAL (Scçiio 11 I 

O SR. HtLIO CUEIROS (PMDB- PA. Para omitir 
p:1re~.:er.l- Sr. l1n.-,.idenle. Srllii. Sc:nudnrr!ii: 
~ iniciuti'f'a dc.'l Senhor Pn:o;idcnte da Rcp[lblica. noli 

termns d11 ;.art. !Iii. d:1 Coostituic;ãu. \"Cm a namc docta 
Co110:1. dept'i"' de e-.aminudo c aprov11do rela (";imnru do.o; 
Derut;ldUI'I. rr".ic.1u de lei, alterando H cstruturu da Cate
i!'''ri:l l'un~ion:d de F.nJ:enhcim Flnn:o;tltl, do Grupo Ou
lru .. Alividnde"' de Ni'f'cl Surcrior, c dando t1Uir:t5 rrovi
dên~.·i:ts. 

Quandn do seu envio li Ciim:m1 dos DL'J1UtadO!tlo, se fa1 
ac:ompllnhilr de F.lposic;àa de Motivw do Senhor 
Dirctor-Geral do DASP, csc:larecendo que '"Aiendendo 
a que fnr;.1m cumrridas tOdi15 iP fnrm:1JidadC!tio L'\1DL'Cr
nenle& au ll!illiUnta. inc:luo;ivc a cumprov;1çiin de di5pnni· 
hilidade nrtotmenlilriu por parte dt' ln~tituto Br:u;ileiru 
de O.."SCn\"lllvimentn fl,1restal- IBDF, órgiio inlcre-."ll· 
do, a malé:ria merec:cu manifes.uu.:àtl favonh·el da Sc.oçrc- . 
taria de Pl:mejan1enlo, L"nnforme A\·iso/GM/'S•477, de 
12 de maio de 19K.1.. 

r:ntrdanlll. face \) lempu decorrido. o anteprojeto de 
ILi ft1i reo;tiluido pela Gabinete Ci,·il da Prc1idCncia da 
República c a~te DL-partamento. para atualizaçiln. aara
vé. do A""i5u n' :!:!7, de 27 de main dn correnle ano."' 

O prujeto. "·;u:ido em "(5eis) artii!O&. eslabclet.:e que a 
Culei'Jria Funcinnul de EnJCnheiro Florestal, Cbdigu 
NS-913- ou LTSS-91l do OrupoOutra.s . .&\tividado 
de ~iveJ Superior, c que ,;e refere 11 Lct n' !'.645, de 1970. 
n~u ullcrud,ldC forma .a que mediante proJJI"CIIISUO funLiO· 
noll uu nutru"' formas lep:1i1 de provimento, as cnJ;enhei
n"" n,,reo;tais d11 Scr\·iço PübliC't' poSH:.tm aM:cndcr ati: 11 
dillist final. 

Det~rmina LJUC 05 li.CI"Vidurn atualmL-nle po5ieionadtJ5 
na"' referencia"' NS-1 u NS-4 li~am automaticamente lo
culi.nldos nu referencia !'I.IS-5. inicial de Cla•e A. 

Con~tderando que, n-,;salvada u nova J1(15idilo de refe
rênC'iu. não Krã alterudu a retrihuiçilo dos dcmai• ocu· 
pani.CIIi da ~.:alesoria. os quuis permaneL-erio na mnma 
referfn~ia de vcnC'imento"' nu !i.alariu~ c que O!i wus cfci
tnfl linun~o:eirNI n:k1 relroagiril.,.,, somru;, n.l ilmbito dCita 
Comi55i'iu J'C'Ia apro'luçào do pmjelo em e111ame. 

O SR. HISIDDn'E I Raimundo Parentt)- Conce
dn a r•1laHa ao Senador JoR FraJ:clli, para proferir o 
panoc:er du Comi11sãn de Finançil!l. 

O SR. JOSf: FRAG[LLI (P~IDB- MT. Para profo· 
rir parecer.)- Sr. Prelltdentc. Sr. Senadores: 
~a forma regimental. vem a exume da Comissão de 

Finllnça~o o Projclo de Lei. de iniciativa do Poder Execu
th·o, que altera a C5trulura da Catcaoria Funcional de 
F.ngcnheirn Fl,1restal. do Grup,,.Qutras Atividada de 
~i\el Superior, c dá outrao;. pr,widências. 

A ~fens.ilBem Prc:!iidcncial de faz aL"ampanhar de Ex· 
po!ioiçil.o de Mati\·os do Senhor Dirctor-Geral do DASP, 
que dC5tuca: 

""PoJa ~.posição do Motivos DASP n• 283. do lO 
de novembro de 1981. foi submetida à elevada con· 
siderado de VoiiU Exeelencia anteprojeto de lei 
consubstanciando prop.15ta no senlido de Kr altera
da a cslrutura da Cate1oria Funcional de: Enpnhei
ro Florestol, do Grupo-Outras Alividadcs de Nivel 
Superior, de que truta a Lei n• 5.645, de 10 de de
zembro do 1970. 

2. Atendendo a que foram cumprida todas as 
formalidades conc:erncnla ao assunto, inclusive a 
comprovac;Ao de: disponibilidade orçamentAria por 
p~~r&e do Instituto Bruileiro de Dcsc:nvolvimc:nlo 
Florestai-IBDF,óraiio interessado, a matf:ria me
receu manife~~taçio favorivel da Secretaria de Pla
nejamento eonforme Aviso GM/N• 447. de 12 de 
maio de 1983. 

'] Entretanto, face o tempo decorrido, o ante
projeto de lei foi restitufdo pelo Gabinete Civil da 
Preaidincia da Reptlblica a cate Departamento, 
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paru utuali1uçilo, atravi:!lt do A\·is11 n' 227, de 27 de 
maio du L"Orn:nle ano.'" 

Tramitando na Cli.mara do~~o Deputado5, o projelo foi 
apru,·adu em Pleni\ri,,, após receber pareceres favorbei5 
das ('omis5ÕCIII TCc:nica5 daquela Casu do Congresso NH
cional. 

A modili~llo lc1al propo1t11 vi~a a possibilitar ao11 
engenheiNs flore!iotli!i do Ser'f'i'"o Pllblico a progressão 
fund11nal. 

t-io que diz rc:speito ao u5pccto financeiro, vale re5Sal
lar qu~ os efeitos linancciroo;. da Lei 50 darilo a panir de 
sut~ puhlicaçiio. 
~tundo comprovada a c:xi5tÕnL.ia de: ret"ursos orc;a

tn~ntúrtos no I RDF. pura atender as providé:nC'ia5 conti
das nu pn.,jeto. nadu tc:mo5 a opor à sua apro\·aç.llo. 

FotL"<= dS ru.r:õa~ apresentuda5, manifestamo-nos pela 
apruvu~o:ãa do projelo. 

O SR PRESIDEIIiTE (Raimundo Pan:nto)- O. pa· 
reL-..:rcs 1ilo favar6.vei5. Completada a instruçio da ma
ttriu, pu5Sa-sc à discussão do projeto, em turno 6nico. 
(P..JU5D.) 

'\!;ii) havendo qu~tn queira usar da palavra. dc:c:laro 
eDL'erradll a di5CU5Sii.CJ. 

Em \"otuçilo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permano.:er 
!ientadtlS. C Pau!ia.) 

Apro\·ado. 

A ma1é:riu \"ai ê. 11.nçlo. 

F. ,, 5cguinle o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA cAMII.IIA 
l\o"9 1119, DE 1915 

N9 1.410/IS, na Cua de ......... 

D~ inil"ialiva d1, Stonhur 
Prnid~na· da Repúhlic11 

AI..,.. a elnltun da C.tqorla fuadmol do Ell· 
Jll'nhrl-o Floro1tol, do CIUpo-Ouonl Adtlclada de 
Ni .. J Superior •• 'IIII .. mo. •• L<l "' 5.1145, do 10 
dr dr .... bro de Jt"IO, a ............ - do .... 
mdnralrl. 

An. 1° A Cau'J(Oriu Funcional d~ Engenhrim F111ft'5-
tal, c'Õdi~ :'115·!11! nu LT-~5-915, do Grupo-Ou1ra• Ali
""idadc·5 de :'llh.-el Supt•rior, a c1uc se reiiTC a LC'i n° 5.64 S. 
dt· JD de dt'ft"'llbm etC" IQ70, fica ah«arla na lumw do 
anrxn dc·va h·i. 

Parãsnllu Unk·o. O preenchi1111:nu, dos r..._r·gu• ou ~rn
pn:Jto!lo da c:laMC r!opn·ial c das inr~ediiã-ias flllr·5C'·á mt>
dianlc progrndin l11nrinnal uu lMllras tOriDil.!o h'jtili5 dr 
pr u~.-imrnms. 

An. 211 O!tlft"vidOil'!ll a1ualrnernr posicionados nas rt· 

lrri'nc-ia!lo NS-1 a NS-4 lir.an1 auromaticarnentc localizados 
na rt*rhlci .. NS-5, inicial da da51C A. 

Arr. !I• Rl'511iialvadn o disposro no ar1igc1 anlf'l'ior, nlo 
scTá alu-nda a rrrribuiçln dos demais ina."Panle da CILr· 
goril, qUC" pcrmanc.'ll-erl.o na mcm~a rtfrltnda dC" vcnd
mt"rxn ou salário, ainda que raa rcfcrfnc:ia w:11ha a situar
k" rm rla.111r infninr il arual. 

An. 4• A nova Cllrutu•-a nio Pftiuclir.ari a Uilmirac;lo 
~ a sc1luçlo ele- pedido• dr nnsli:rtncia ~ movimrn11.çlo 
de stn'idon·•. aprt~cnladm a~ a da1a dt visfnda dela 
lei. 

An. 59 Es1a 1ti. mrra em vip na data dr 1ua. publi
raçio, incluliw quan1o a scw eti:ii'OI linanc-riros. 

An. &• Rt"VUprn-st u disposiçats nn am1r.irio. 
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A!lõEXO 

IAn. 1o da Ui nY , dr dr dr 19M ~ 

Grupo ea...
Funclonal 

C6dlso a.r.m.:;.. dcVcnrbncnto 
ou salirlo por das~e 

Oun.1" Ali,·idac.l~ ........................•..•.......................................................•... 
de.• IIÍ\1•1 1upcoriur 

C~S-900ou r'Enl{c.•nhrim Fio- NS-91J ou · Cla!owo úpc."<·i~l - NS-22 a 25 

LT-NS-913 Ll"-~S-915 

O SR. PRESIDEI'ITE (Raimundo P•rentcl- Pas'"· 
se. agor3. à apreciaçlo do Requerimento n• 890, de 1983, 
lido no F.xpcdiente, de ursência para o Projeto de lei da 
Cãmar-.1 n' 272, de 19ts3. 

l:im VL'ta\'àU o rLoquerimentu. 
Os Sn.. Sen:•dores. que o aprovam queiram permanecer 

M:ntadc.Js. (Pausa.) 
Apru..,adu. 
Aprovado o rLoquerimento, p115&11·5e l apreciaçlo da 

mali-ria. 

Discu!lsàu, em lurnu Unioo, do Projeto de Lei da 
Cãmara n" 272. de 1118ltn' 2.715/83, na CMB de 
,uit!em), de iniciativa du Stnhor Presidente da Re
pCiblica, que dispõe 50hre 11 conees5ilo da permanin
cia no Brasil aos estrangeiros tcBistrados pro\·isoria
mente (dependendo de parec:ere5 das Comilli5Ôes de 
ConstituiçU,, e Ju!rotiça e de Rclac.,'Ões Exteriores). 

Cl."ln~o:edu a 11ah.1vra uo nohre Senador Hf:'lio Oueiros 
para pnlferir o parecer da Comissão de Constiluiçil.o e 
Jus1içu. 

O SR. HI:LIO CUEIROS (PMDB- PA. Para emitir 
pam.-er.).- Sr. Presidente, Sra. Senadores: 

O projeto 1ob exame, ordinãrio do Poder Excc:"utivo, 
disciplina a1 oonL'e&.!io.io do pcnnaninchr no Pais, 101 es
trangeirai I"CJiSirados proviliuriamentc. 

'' medida fiJi al'lrO\·ada nu oulra Casa lesislalh11, com 
emendas aprc5entadas pela sua douta Comissão de 
Cun,;tituiçào e Ju~~otiça. 
· A!i referidas emendas procuram reabrir pruo para be

neficiar c5trangeiros ainda em situado irregular; simpli· 
Ji'"ar a L"OnL"C~!IIào de permanência ao5 nlhOJ menores da
quele:,. \jUC tenham obtido o rqistro permanente e, firial- . 
mente, ~tilhclccer normas quanto a procedimentos ad
ministrativos. 

A mat~ria não encontra óbices quanto ao aspecto 
jurldiL"D-constitucional e, no m&ito, como B!l5inala o 
E'm" Sr. Ministro du Justiça, na E:~po!iiçio de Motivos 
que acompunha a Mensaa;em Presidencial, vem IOiucio
nar o srave problema d01 estrangeiros registrados provi
soriamente, aem deixar de rcsauardur os intcrnses nacig.. 
na is. 

l>iante do exposto aomos pela aprovado ~Q projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, para 
prorerir o parecer da Comi11lo de Relac;lo Exteriores. 

O SR. SALDANHA DERZI (PMDB - MS. Poro 
prorcrir pare ... -er) - Sr. Pre'lidL.-ntc. Srs. Senadores: 

Com ii Men5apem n•424, de21 de novemhro de 1983, 
n s~nhur Presidente da Rep6hlica submete à conside
r~ã,, du CunfR:Sso Nacional projeto de lei visando 1 
p.H.IIiil:tilitar o obtençAo de vi!ioiO de perm:mrnC'ia definiti
\'~ r .. , P01i!io an C!iolr01ngeiro!i portadores de registro pro.,i
~~oúrio. 

Cla•C" U- N"S-I:.!a lfi 
Cla"'wo A- Jloi"S-·h, 11 

A f.xposid.o de Motivos, suh5Crita pelo Sr. Ministro 
do• Justi.;-:1. esclareL'C que de!ide o ad\-enhJ da Lei nY 6.81 S. 
de IQRO, \"Cm o l!OVCrnn ha~Cundu 11 I'IUiiti'"a de imi~uçil.o 
IK' princil'liD d11 •·protcc;àu d:~ mi\o-d.e-nhra nacional" c 
por '-'UM!ilt::puinte, e!tõlbc:le'"eDdL"i crit~riOR seletiV05 C:lll'll
ll:'i de evilar un1 in1resso indilllicriminado de alienlgenus. 

O Esunuh.l do!io Estran~~J'--iN!II. adotudn e111 I QRO, vetou 
ii repulari.~:m;ãn do imiprante \"i\o-endo clandestinamente 
nn Pads. Rererido diplomu le,al. entretanto, atento 110 
rõlt("l de que existiam in\imeriiS Jll:fl!iO:I!I nesla!io c:ondiçlJc:A. 
ruculblU 010 Pctder l:xecutivn nrm3r aatrdos"com 0'1 1;.~ 
tadn~~o de que ~jam n:~cionaiR os t:!ilrangeiro~ro que estejam 
em litun~,;àn ilepal no Brasil ... por rorÇII dos quai'l tal !ioi
tUaf,,':\0 S&.~u n:gularizuda". No ano !llel:"!uinte adotou-se 
prn.,idL:ncia IL'Iall permitindo a '"rcpulari7aç&,, prl1\i!iória 
du,; cstraneciros cm situ:~ào ilegal"' (lei 6.QM de 9-12-
Mil tendo em vi'itu 11 demnra na oonclu!io!o d115 ao.1rdns 
internaci,Jmti'i que viriam a dispor delinitivamente sobre 
U a~~Sunto. 

Surpn:cndcntemcnte. !le(!undo inronna a (."hunL"Ciari;.l. 
ncnhun1 Estado. ati: o momento. manir'"""tou intcre'lllie 
em firmar uju!rotc com a reuomcncionad:~ finalidade. 0011 
u iniciuti\·aora sob exame. Sr. Presidente, ..:uju e!iOOJ)Il é 
proricioar :1~ estrangeiros n=&istrudus pN\"ii'IDria.mcnte a 
obtenciio de \"i5to de permanCncia definitiva. 

R'",.,."he-51.' que 05 beneficiâricls putenciai111 du projeto 
j4 !ioe en~o.'llntram plenilmcnte integr:~dos no mercado de 
trah:~lho. r:uàu pela qual nit.o cabe raler qualquer exi
(!inciu quanto h. ati\·idade prolission:~l. Por outro lado, 
wmu bc:m oh5erva o 1ignitãriu da ExposiçiiiJ de ~1bl.i
VU!i. •• ••• a g.runde maioria dessL"S estr.mgeiro!i t geradora 
de emrrq~us com 111Ua1 P'-'QUena5 empresus comen:iais e 
indu'itri:li~". 

A proposidu insere-~~~e nu contexto de um tradicional 
csplritO bospitaleiro que sempre marcou a po1tura brasi
ILira em rcla..,·lio ao!io que par:~ aqui \·icram c:olaborar no 
noslllio de•en\"t.llvimcnto. De resto. cumpre acrell.-entar 
que nio seria jus1o, nem humano, deporlar iníimera5 
rõlftlilias que hã tanto• aDO!IIC encontram em 1errit6rio 
nu'"iunul. mntribuindu para o progrcuo c 11 prosperida

-de da Nado. 
No ãmhit(l da compethcia regimental desta Comis

'lilo, nadu há que possa IC."'" oposto li iniciativa, razio pela 
quul t1pinamos pela suu aprov3Çii.o. 

O SR. PRESIDEIIõTE (Raimundo Parente)- Os pa· 
reccres silo favor6vcis. Completada a instruçlo da m .. 
t~ria. passa-se A discusslo do projeto. cm turno único. 
(Paus•. I 

Nüo havendo quem queira usar da pala\·ra, declaro 
encenada a diRCU!Ii!l&a. 

f.m votuçio. 
O'i SN. SL"'Iadurc:s que o a11rovam queiram permanecer 

!ientados. c Pausa.) Aprovado. 
A mtlli:ria vai AI sanc:i:\o. 

~ o quinte o projeto aprovado. 
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PROJE1U DE LEI DA CAMARA 
N•m,DEI!I83 

(S• z. 715/13, 11 c .. .. orlp11) 

De lni..:'i:nha dl, Senhc1r · 
lln:!roidenle d~ RepUhlica 

Dllpile ..,n· 1 .,_noio u ,.....-. 10 Bntoll ... -..................... ,.................. . 

O Coni!F(S!ill ~uciunal dccrct11: 
Art. IY Os estranp.eirn'i benefici:ld05 relo regillitro 

rr''\"i'i!.\ri,, de que tr;Ua u art. 134 du l.ei n• 6.81 S, de I" 
de .1pnstu de I~HII. odter11dil pela LL-i n" 6.964. de 9 de dc
/emhm de t9RI. poderão uhter :1 permanencia no Pui'i, 
ufber\·nd:l~ õl'i di~~op.11i1w'"''""' de"'t:l lei. 

P01r:lgr:1r,, ímico. C"un'"-edidu o regh.tro permanrnte 
III'" r:,;llli. cts lilhC"I!Io mennn:" de 21 anos m:cberiio a rei"
nmnCncia. ind~o.-pendentemenle de '-"Umprirem a5 di5pu· 
si~õc11 du art. 2• de.;t;l ILi. 

.'\rt. 2' P...1ra pleiCe;1r a 11erm:mC:n'"ia. n cstran(!eim 
r.,rmuli.lr[l rL"qUCrimenlu lhl Dirc:tor-Geral dc1 Departu
mcntu h-dera I de J LL"'tu;:• dc1 M inil'itirio du J U\liça. in~~o

truidu '"'"''m n'i seg:uintc• d("IC'umcntas: 
I- L"t.\pia aulenticada da Cilrtcira de identid:uk.- prll\"i

~~o,\rill eli.pellida peln l>c.'J1:.1rlilmento de Pl"llid:~ F~o.-der;ll: 

11 - d~o.-...:lilritçü,, de quC' nito se eoquadra n,, iri ... ·i'il' III 
de, an. ft" de,.l:l lei: 

III - ute ... l:ldn pnlici11l de antcccdenles Jl''""""d"' peh1 
,\r~ih, COD!pctcntc de' lu~tUr de sua residência n,, Hr.1,.il: 
I\'- ate ... tadn de saUde fnrnecillu JIC."'o órp:'it, l!•,mr~o."

lenle do Ministt-rio da Saüde: 
v - rrn\"il dtl C'\crcicio dil profis.'ii111 uu da fll1"i""'" de 

hen'i "Uficientclll ~ IDi&nUlC'nÇi\0 pr6rriu e da ramili~l. 
\'I - o.1mpru\ anle do reoolhimento de ~"" ~.:••rr .. .,..

p,mdcnte :111 mainr \"Uinr de refen:n~.:ia. 
Art. 3t' Verifil"Udõl. u L!llillquer temrl\ a rul.;idmle 

idc(lh'IBIC':I. nu material d~ quulquer dOR dOC'umenh.., ele 
que tr:ll:l ,, urti~,., ;mtcrinr. sc:r:'l decl:1ruda nula .J.l'nn .. ·c"'· 
~àn d:1 permuni:'nciil !iocm prcjul7u du 31;ii'' penal C11hhcl. 

4. n. 4"' Cnn"'litui inrra.,:~o puni\·el ~o.-om Cli'IUI,.;i,, ,. 
d~o.>t . ."hlfiiÇ:io r:!l.;;l CD! prnC&:"'!ioO de con'"e"'s.iiO da pcrm;mCn· 
ci;1. 

4.rt. !'Y O requerimento de que traiu o art. 2Y dc ... 1.1 

1 ... ; de\·er:i !ioCr enln:gue nOJ Scn-iço~ de Policia Marítima. 
.o\\.-re:1 e de Fronteira,., da Surerintendrnciil ReBion:~l d,, 
l>el'l:lrl:lmento de Policia Federal na li nidade da Fede· 
tite3o em que re~~oicJir o inten:.;...,adu, ali: o diu 31 de muil, 
de l~R4. 

Pari1g.rufu llni~o.'IJ. l>uranle n perioch1 em que estiver 
suh cx11me do MiniRiiri11 d:1 Jwatiça o requerimento, 
prurrU~Jilm-!oC (l!io cf~o.-itu!ro, pura hld(1s Oli fim&, do regilatro 
pro\·i!iõrio. 

An. 6t São 5er_ü '-"Onc~o.-dida a pc:rmanencia_ ao e;"; 
tranpeim: 

I - cclnsideradn nn~ivo à ordem J'Üblica ou ao" inle
re..,llle!io nacinnai5: 

11- exruls,, dn Pais. sal.,u !iC.' a expulsão ti.,er rddu rc
\·ngada: 
III- a::undenado nu pruces5Hdo c:m outro )'tllis por cri· 

mu dulusu JlH5SI\o-el de extradição segundou lei bru11ilciru: 
IV- que nàu 5alisruça as c."l"lndic;&"S de ,;ulide e~~tahelc

cidu,. pelo Mini11tirio da S01Udc; 
V -que u requeira rara do )ll"azo c:stutuído no art. 5' 

destu lei. 
An. 7" Concedida a permanCnciu. o e~~otranp:iru de

verA reJislrur no llepartamento de Policia Federal nu 
prailP de 90 (noventa) dias, canadU5 da (lUblicaçia do 
ulu nu DIArlo Ollclal, sob pena de caducidade. 

Arl. 8• Fica reuberiO por 120 cccnto c vinte) diaa o 
prazo para que os ntnaQeirol em siluaçio irregular nu 
Pui11 pos!ium utili.~:ar .. IC dB!io f'U!I!Iibilidades do art. 134 da 
Lei n" 6.964. de 9 de dezembro de 19RI. 

An. 9" O; estran&eiros em situac;iu irrcaular nn 
Pai!ro, que inl!re.III!I:Jrllm em rerrilório na'"iunal no )lC'riodo. 
de: 20 de ill•l!rohl de 19ROa 9 de dezembro de 1981. pode-
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rào obter registro provis6rio. nos termoa do arl, 134 da 
Lei n• 6.964. de 9 de dezembro de 1981, dade que ó re
queiram DO prazo de 120 dias, a cuntar da data da publi
C"açio des.ta lei. 

Art. 10. Esla lei aura em vigor na data de sua publi
cu._.iiu. 

An. 11. Revogam-5e o arl. 133 da lei n• h.BI~. de 
19 de "~""'" do I !1110, alteruda pela Lei n• 6. 964, do 9 do 
dezembro de 1981, e 11 demuia di1po5içôe5 em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE I Raimundo Parente)- Eqota-
11 mattria da pauta. - Conc:edo a palavra ao nobre Se
nador Saldanha Derzi. 

O SR. SALDANHA DERZI (P~DB- MS. Pronun
cia o seguinte di5C'uno)- Sr. Presidente. Srs. Senfldores: 

Neste in1tante de imen5a tristr-lll nacional, quando a 
N11(;ào pranteia a morte de55C homem e1traordinário, 
por seu idealismo. caniter, austeridade e amor clvico, 
desse defensor inigualável e inca.n!IAvel da liberdade e da 
democracia, aostaria, a550Ciando-me ao sofrimento de 
todos 011o bra5ileiros, de lembrar as próprias palavras de 
Teotõnio Vilela ao caracterizar sua força, sua coragem, 
seu impulso vital pelo m~ndo exterior: '"Ora slo poeira1 
da e~trada, ora sio plh01 que caem em cima de mim, 
oru 6 o cf:u que se rassa. relimpagos que me arrebatam ... 
mas nin11u~m vai me impedir." 

Realmente ninguém o impediu, nem a ira dos podera. 
sos, nem a doença incurivel que o atonnentou em seus 
Ultimas anos. a se insurgir sempre, a batalhar sempre, no 
clamor de: sua paixilo, desde os tempos iniciais da politi
ca alagoana. quando se elegeu, em 19S4, deputado c:sta
duul, contra ()5 moinh01 de vento que: julause c:ntravur 
os destinos da Pâtria, que percebesse ncl'astOJ ao interes
se do povo. 

Reulmente ningu6m o impediu a prosseguir ICU cami
nho, na lula por seus ideais,1eja na Vicc-Governança de 
Aht.JOO.!I, seja no Senado e, mais adianle, por todo o Bra
sil. Caminho que trilhamos junt05, fraternamente, ape-
5ar da5 muilas c nuturais divergênc;iaR, desde 01 tempos 
du linião Democrática Nacional. caminho que o levou 
à5 fáhricus e uo campo, às prisões e ás univenidada, a 
difundir ~ canto, seu hino de: amor b liberdades demo
~râtic:as, a oferecer M'luç&s para 01 problemas nacio
mais, a propugnar por condições melhores de: renda e 
dignidade para o p&JV\l bNsilciro. 

Realmente ninautm o impediu, Teutõniu. Nem hoje, 
quundo desupan.oce o mene5trel, mas ni.o cesta o canto, o 
seu c:ant\l, que aflora aos lébi01 de: todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conc:o
do a palavra ao nobre Senador Gabriel tfermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS- PA. Pronunoia 
"seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A famlli.a paraense comemorou o centenério de nuc:i
mc:nto do Dr. Avcrtano Roc:ha, que: nasceu cm Be1tm do 
P.o1rã, em 27 de outubro de 1883. Paraense de: alta cuhu
ra. mi:dico, bacharel em Direito. Professor, destacou-se 
na1 duu proli~lles e brilhou como roeta, en58ista, acri
lor e confcrenci!ila. 

Mereceu " Prof. Raimundo Avertano Barreto da Ro
cha. cntrç 115 v6rius homenqens que recebeu a realill.da 
no Instituto Hi!itótico e Oeosrifico do ParA, na noite de 
outubro llltimo, quando, com brilhanti!imiJ, o acadi'mico 
Pedro Ja!il!: Martin de Mello proferiu a saudaçilo que so
licit\l sej;t uan~rila rara que conste dos Anais dnta Ca
Sil. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ào li) 

DOCt•MENTO d QUE SE REFERE O SI! 
GABRIEL HEIIMF.S. EM SEU DISCURSO: 

11\õSTIT\JTO HISTORICO E OEOGRAFICO 
00 PARA 

AVERTANO ROOfA: GWRIOSA PRESENC'A 
Pedra J_, Motnl11 •• Mollo 

da Audoalla Pontonoe olo Lotru o 
•• Jllllto10 Hlohirko o ~lka •• hni 

S;ln se trata de ver 111 vida de Oocthe 
,,:umo Ciac:thc a viu.,CI.\ft\ •sua v1siosub
jeti!o.'ll, mm~o peneirando Come~ bróarar.., 
no cln:ul('l migi~o.v de sua exi~tlCneia. 
purau,.i•nir ao lremendo aC'flnl~imenlo 
ob,telh.o que foi a 11111 vida e da quul o 
próprio Cioethc nio era scnio um inlre
dilrnte. 

ORTiiGA Y GASS~~ 

Os jo"en5 desejaria saber que penonagem 611se, cuja 
memória se eelebra, na pa1sagem de seu ccnten4rin, 
como uma divida hi5t6rica, 

O paneglrico nilo buta. Admirar i: uma forma de: 
oomprccnder e toda M comprecnsio 6 um jul1amento. 
Pura nilo nc:,sar, nem exagerar,aó se tomando as medidas 
.l vida que se interpreta. E e&S8 1:: tio complexa que tem 
de ser analisada nos seus trllÇ05 rundamentais, pondo-se, 
de parte. outi'OIIi aspa..'los exprus01 por suu variedade. 

A lotulidade bioa:rüfica, como a soma dos títulos de 
umu pcnonulidadc m61tipla, exc:ederia .l dimenslo deste 
trabalho. 

Do homem, pouça lenho a diter. Criatura nossa, do 
no!i50 tempo, da no518 intimidade. de corpo inteiro, 
como se rossc: prew:nte. 

Eu. lisura humana nlo se a.pres\8 para. \lm perfil movi
mcntad&J. O homem n\Jrmal pode ter uma hi&tória, mas 
perde o lii.lbor da aventura, de um piloresw que pudesse 
ser romanceado. 

Eru Ra)mundiJ Avertano Bamto da Rocha o homem 
de talento c o homem de enera,ia. Nuccu. em Belf:m do 
P.o~rli. a 27 de outubro de 1881, sendo filho do Prof. An
tonio Gonçalves da Rocha e de dona &albina Maria Bar .. 
reto, filho do Senador do lmp6rio, Camilo Jo~ dos S.n
lor. Barreto e sobrinha do Alrc:res de Cavalaria, Antonio 
Loureiro Barreto, herói do movimento de 14 de abril de 
1823, pu!iiO dc:ciaivo para a adeslo do ParA .l lndepen
dCncia. fato ocorrido em IS de: agosto subscc.iüc:nte. 

t.:m pc:quen\l, já demonstrava o ãnimo. Cursou o ele
mentar no Colégi&J dos Santos Inocentes, sob a desvelada 
d~rec;iln de seu virtuo10 pai. mestre de peregrinas quali
dadL'S, 

Estudante do Liceu Parac:nse, começou muito cedo, 
com nulas distinlas, a abrir aeu caminho. 

L:'ltimados 011 estudos em Bcltm, transrere-se para a 
capilal da RepUblica nusc:c:nte, onde: freqUenta o primei
ro 11emcstre da conceituada raculdadc: de Medicina do 
Rio de JuneirtJ e 1oma um võo. Anos depois. bacharela-
51: em c:iências juridic:u e sociais pela tradicional Facul
dade de Direito do Rc:c:ife. O nico paraense de uma turma 
de setenta e oit&J concluintcs, Barreto da Roc:ha obteve 
distinçlo e loovor em todas a.s disciplinas do turr'iculo 
ar.:ademit:o, o que L'Omprova outi'UA atributos positiYCJI, 
Para es.~ resultado. teriam que concorrer, tanto quanto 
a inleligCncia, o esforço e o melado. 

Com t\ldo o potencial de arandeza, o Bacharel de: vinte 
anos. rq.rc:s'âOu a Bellm, e "·iu-~e nomeado, pelo Gover
nador Auausto Montenegro. Squndo Promo&or Público 
du Capital. Cintilante. sua passasc:m pelo Minist6rio 
Pll:hlico: Suhpro..:urad\lr Geral do Eslado, por duas ve
tes; Curador-Geral de Orllos, Interditos o Ausentes o 
Mus.llil!lo Falidas e Procurador-Geral do Estado. 

A ligura humana de .o\venano Rocha projeta-se de: 
maneira acenluada, quando ele en\-erga as vates do ad-
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vogado. Mul11ido da escola. enceta a carreira profillio
nal que, por (orça do talento, conduziu-o ao sucesso, Sua 
inteliafnciu, seu bom 1enso, aliados a uma r61ida cultura, 
abriram·lhe o luaar que mereL'ia. C · .11'ado por Farias 
Brito e Augusto Meira, movimen.ou uma das bancas 
mais acreditadas de Bel6m. 

Em plena maturidade, Avertano retoma o curso m6di
co. Doutora-H pela Faculdade de Medicina e Cirllraica 
do Parã. Sua tose- Er/olorl• • Psiro-Paro/orto do Tit/io 
.Vórbkln- men."CC aprovação unànime da banca exami
n:u.loru. Obtlm o a:rau máximo, a 16m de: distinçlo c lou
vor. E fazendo \'&ler a YtXaçio,foi mrdlm tJ ,.sr o da rida. 
Clinlcou srm inlrrnll'(titJ. Alrt~fdo tUnda r .Jrntp,. p«a 
nli'nlr hwnallll. ~.,~,·iu/i:mr.fr rm Psiquiatria. d«<icando
·'r u r.r;~r c·umpo da mrdicilltl. (Jarba5 PaAarinho, Discur
·•• tk pu.r ... Bcl~m. RAPL, 1963, v. X) 

Objelivuu quarenta e um anos de sua exi1tCnc:ia no 
ma,ist~rio. A câtedra pa.racnse foi rica de revelaç6es. 
Muilo5 profe~sores P&Jderiam rivali1.ar com expressõea 
conr.u.sradas de outros c:c:ntros de ensino. Avenano, um 
dele,;, Se ns alunm. não estudavam -seria raro- estu
U11vam os mc!lo\re!li. I:.J\c:s enlliinavam a pensar. aasociando 
o es.pirilual ao matc:rial, conciliando o pensamento com 
a5 atividades Utei5. contribuindo, enfim, para fonnar 
uma civilizaçilo de trabalho orsanindo. 

llomem de feiras, Barre1o da R«ha emprestou valio
so ~onLribuoo ao werguimen\\l do Instituto Hist6rico e 
Geográfico do Pará. Ocupou a cadeira n• 3S, tornando
se ,, rull'f.)n\l, em 19M. Com Orlando Lima e outros, fun
d\lu olns.tituto l'antcnse de: tlistória da Medicina e Cii:n
cio~~a A fins. Por dois periodos conseculh.·tJ5, ex.etceu a pre
sidenciu da Academia Paraensc de Letras. Membro vi
tuUcio e per('étuo, detinha il dtc:dra n• 11. 

(."hefe de ramflia exemplar. as voze5 infantis areiçoa
ram o Mestre A verta no. Casado duas vezes, a primeira 
com Alex.andrina Vilar, de tradicional estirpe pernambu
cuna, e u squndu com a PNf'i Raimunda de: Macedo 
Barn:tn da Rocha, sua colega de masist~rio, teve prole 
numem!NI.. Dus nUpcius. deze5seis filho5, dentre os quais, 
snhn:s!lui-Re o r:onfrade Otávio .o\vertano, CKudeiro in
dnrmido da memória de seu ilustre pai. 

POCI.a, Bn~B.ilta. esc:ri\Or, confcrenc:ista, A.vertano Ro
cha. de conversa asradável e atraente, era sociúvel. sem 
ser mundano. Conviveu. não fui um ensimesmado. nem 
o Só, nem o t:u. do nervoso Aususto dos AJUos. 

Ei5 o relrato aizado de: quem foi maior, como adiante 
• verá. 

A Hora llo Ro,.laçla 

Se o positivismo dominava o eRplrito dos intelectuais 
do sul na antcmanhi desta ccntCiria~ o monismo cvolu
cionilta. nas penpec:tivas de Spencer. Haeckel e Nobt, 
foi a exprnsão do naturalismo filosófico que. após os 
ano• setenta ate o últhno quanel do Sl::c:ulo da Hi1t6ria, 
animou o ambiente cultural do nordesle brasileiro em 
sucessivos irradiaçiies partidas da Faculdade de Direito 
do Recife. 

Na visão de Clóvis Beviliqua, a rJro/a do R«(fr rtlo 
rnz um rfrltlo tonjunlo th prlnciplm, umaslsl,.tlzarlo 
drftrrltlo dr /dilos . ...... •lm. uma orlrNraçio fi/tntlf/ct~ piO
grrl!dYa. qur 11io imprdla a CtldtJ um lll~.,llpr por"'"' 
n»tUI r rrr ftlilas próprl111, ronJanro qw nontt~das clrnrtft
comr~~rr. 1 Hlsrórlo do Ftlt:llldodr dr DI,.. Iro do Rrr:ifo. 2 v. 
Rio, Franeilco Alvos, 1927, v. 2. p. 121) 

Ainda sobre a f.scola, informa Clóvis: Sílllio Romrm 
dmomi11ou Escola do Recife o brillran" movi,.nro llltr.o 
/r('rwal. queo lrW por INiro a rldutlr dn Rrdfo, qur foi pri
mrlnzmnrtr poillm. drpoiJ, crlrkn r /lltnóftro, r. por flm, 
/'llridln1, .fMdo, rm IOild., rlrs. figura prrpolldrrantr Tobitu 
Bai'I'PIO, l'tlrtio pr/a flllll Sprnar Vampri JP lltdlnaritl. 
.,.Ntlmtlu. pru/lrllltJ,.,..,r •• d úhllllll ./os<. o ;n/trlt • th
numlnaràfl dr escola de Tobias. (ap. cit., v. 2. p. 83} 

De: prindpio, a Escola apresenta umu expre!ido lite
rériu na poeriiu huauana de Tohias &arreio e Castro AI-
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WL Depoia, encaminha-te pela vertentel Dlol6ftcu do 
cvolucioniuno. do monino, do kantismo 1 do po1itivi ... 
mo, para, an •auida, culminar em naexpnt~slo jurld.., 
ca, aocial e econômica. Seu lnftuxo foi sianincativo no 
pais inteiro, notadamente no Nordate. 

Sem DIICI'OI, o meio jurfdico nacional 111pira a at• 
mosrera criada pela Escola do Recll'e. Doi oeauidorea, 
Bcviliqua, autenticamente nlho espiritual de Tobiai. 
torna« o jurista maior. Por IUI pena equilibrada e aua 
palavra aerena, a divul1açlo du id6ia• ftlos6rccao trazi. 
dao. debate pelo polêrnil:o rundador da Escola, tomaria 
um colorido todo oapecial. Porlloo, diri AnripeJ6nior: 
A obTd tk Toh/01.,. -• miol...,lllf,._, A .fllom}lll 
lllodrmtl 111/11 da1 rrg#MJ doi 1rtlfiW1 t •• trrrv-11tliM1 
f'IIM porlrtll' nos llfMfttJI .,,lls til lrmpmJIICYI r do 
•"""· Cl6vl• Br'llldqwltmprlm,_,.ltJIO • ,.,.,.tdtJ,dl th 
SUtl frtdolt. r como Htrmtmll Post, wm doi Mil tnfillo~l 
_,,..., ,..,.,_.,,., tlrldrJ ,.. /01111, •• dâmldt • .... 
rio/o Qrt&tlr:o. (C/611• Btvl/dqUil- lntr:oduçlo a Cl6vio 
lloviliqua - &boços • ,.,,..,ar. Rio, Laommen, 
1899,p. XV) 

Avercano Rocha l'reqOentou a Faculdade de Direito 
do Recire no inicio da quana rase do movimento - que 
vai da morte ele Tobiao (1899) at6 o paosamento de SOvio 
Romero (1914) -e caracteriza-se pelo abando~o da es
peculaçio ftl016ra. Os corifeus • dilpenaram tanto 
poaraficamente. quanto pela variaçlo temitica dos lm
b~oo de atuaçlo o intereooe d .. oobreviveniOI. (Cf. Ant6-
nio Paim. A fi/Dio.f/D' d• E•com do hclft. Rio, Sqa, 
1966. pp. 83-85) 

Em talambincia, Barreto da Rocha con101idou a 111a 
rorrnaçlo jurldica. Doo preceptorea, Bcvillqua, lente de 
Lqislaçiio Comparada e pai de Aquftea, o l'nlterno coJe. 
ga de turma. inftuiu funda e duradouramente em seu 
eopfrko, rato aarrado pelo pr6prio Avertano, em Qóvl• 
Br~l/dqutl, mat&ia publicada em um dos jornai1 locais, 
presumivelmente cm 1944, quando do falecimento do 
elabondor do C6dilo Civil Bralilei•o. Do anilo, vale 
tranoc:rito o lance: A• ltçiks th C/6vls Btvlltlqoo '"'"' th 
uno modo lncomptllfÍRis pfta ~rwliçlo qw dmrtJII.Jirallll 

o tlrrlndt mt.rfP, ptlt> '"' mlrodo di ex,.lçlo. tw/o mtJtlo 
"l"ro th txpnr o ,... lfldO<IJio, twl• ,.;,,... dt JtU 

oltar. pfto lrtlltmmtltJ amoo para com 01 uus dln:lpulos: 
por llldn luo C/6vl1 Br'li/6PQ ,._,IAtiWI tiMI,(a. IM
IrtiÍa • «iuca'ltl, por ls1o qw, ~,,,., a dlndtl jutfdlttl, 
<tJfff,..,.Ji-/Q, ,.,.,,...IJS.Ia ........ rifo'"""' ,.,, th 
clirrC'ia tldmiTd'ltimMit btla,lliio I bem o_,,. qot põ-ltJ 
.,. prtitlm, •,.;..la, lthotijlcaNJ..., com ti•. como já:lfJ 
Clóvis Btri/dqua. 

A oportunidade de lançar-se, teve-a Avertano no Mi
nist6tio P6blico do Pari. Uma criaçlo de acontecimen
tos ulinalariam-no como orador e combatente. Achou 
uma arma para realçar-lhe 01 m6rilol e VÍ\o'llr cm periao, 
na expanslo das reservas que lhe enriqueciam a mocida
de luminou. e ou11dL 

Senhor de verbo ardoroso, cleoconhOilOIIdo o medo, 
primou pela palavra exata. pela sl'ntese IUbll:ancial, pela 
precislo, pela limpidez. Tudo medida e clareza, 
animando-o a oratória e a ••tida aponlaneidacle da a.
posic;io. Abolira o verbalismo. O 16cnico da exprasio 
estava praente. Nada de livruco. enciclop6dico, ainuo
oo, abot111to ou daisual, dalinau•m embandeirada ou 
campda de uma erudiclo ocio11. 

Era. por excelênc.iL o araumentador. Nada de desarti
culado ou incompleto: e:~~.uherance na r6plica. aempre 
8bena e arrasadora. Eua forja levantava mntdha e cria
va uma 10lid• podei'Oia. Agipntava-ae Rm preci1ar de 
er,cenac:ÕC!i. in'dependente ele p~to1 e de ruldo• do clema-
101!0. 

Gnulrro Promotor l'lihllm. proclama-o Aldebaro 
KIHutau. fDtpn/mMID. Belim. o &rodo do l'arrl, edido 
de 28 de outubro de 19801 

Juri1ta de inCSfol.lvel recursos, HUI parece,., como 
aLudas de ronsciCncia. 1lo modelos no Foem. pela con-
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. cialo, pela valorizaçlo doo ratoo, pela 11udeza Intelec
tual, pela propriedade. Mais firmeza do que movimento. 
rtada de barroco, de rumo• de doutrina. Tudo objetivo e 
iricisivo. Prevalecia o velho oonceito: 6 melhor 1aber bem 
do que saber tudo. 

Nlo 111 quebrava asi harmonia com enurtosiWI.uo-
101. Nada lhe faltava em extenslo, nem em capacidade 
de rllciocfnio. 

Imprimiu cunho pasoal a01 seus "trabalhos e nlo 
abandonou o espirita dial6t.ico. Servia-111 du palavru 
para ser entendido e nlo para a ane de Fahricar mis
lilriol. Seu maior prosreuo. a tendâlcia para .. mplificar. 

Sob o Dumlnio do dlrriro, entusiuticamcnte preracia
do por farias Brito, e En1al01 dr pr«r.ullllllltlea trlml
lflll, mereccd.ore& daa referincias elogiosas do comedido 
desembargador Auguato Borborema. secundam a afir
m~lo. 

HA uma consciCncia. a religiosa, que nlo pode III" dt
bil. Reina a atraclo do absoluto, mas o verdadeiro rer
vor, o zelo mlstico freqUenta poucos eleitos. 0 que 1C ve, 
ati= hoje, f; uma onda de indiferença com o r6tulo de reli
silo. Antes a negado do que a R mutilada. Ningu&n 11 
obrifado a crer. Dom de Deus, f: uma fonte de amor de 
naturezas privilegiadas. Ponanto, a crença deve 1er total. 
Altuán se diil: católico praticante, como 11 fo•e admi•f
vd o catolicismo sem culto e sem ob&ervlncia doa man
damentO!I. sem piedade, Rm devoçlo. 

o homem f; eranero. tranait6rio. o livro da labedoria 
observa que ele deixa na vida um 1ulco idàltico ao de um 
barco. singrando 81 Aauu de um rio. 

A pas1age:m terrena de Avenano atA pontilhada de 
religiosidade. Mais que esperanc;L havia fl. R: vibrante e 
dlida. inteligente e 1oergucdora, lfmpida e firme. a 
iluminar-lhe a alma pan 81 mirada do invisfvel. FI: de 
corado humilde que o fazia tUoelhar, amU~de. ao~ da 
maa sagrada e receber abruadamente o pio da vida que 
dfl vida ao mundo. Aquela R indobrêvel e impivida que 
o levava 11 igreja na maili reverente deaobrisa dos devera 
de crente fervoroso e atento. 

Tirante o Cristo. Avenano. o homem recatado,jamai• 
confeuou a nlngdm a1 horas qra levadas de roldlo. 
Quem 10ube acaso das renllnciu, doasacriftcioa, das ne
cessidades. da pobreza, do autor de ,..,..,"' fl/o!Õf/· 
t"o.,.' Que corajoso e bravo que era! P111ou do muito far
to para o men05 farto com belo destemor. E foi vivendo, 
vivendo e criando a penca de filhos, que eram tantos . 
P011ula a ltoca ternamente fechada por santa sobrance
ria. Sobranceria. hoje, que 6 o orgulho doa que lhe her
daram o nome. 

Mestre Avertano pertencia • praçlo de 1900 e 
passou-a no Recife. prlnwlro pono ucJonal dtJta«<llo 
fltlrtl o «<dmlr, rsptn~ndo IIMitml~ "-' lftJnu do wrlho lftllll· 
itl- no r.Tprru/WJ dlzrr dr S11'llo RommJ. (C'f. ProWJ
tdtMI r drbtlrr., C'011trlbui~l fHIIrl o Estado do Bra1ll 
S«itll. l'orlo, Uvrari• Chrdnn. /910. p. JjOJ 

Seu1 colegas. todos acadãnicos, un1 filósofos. outros 
juristas. outi'CJS literatol, outrol poetu, ferravam discus
aaa de aluir c:h1 e terra. Nos quanos das repGbllcas, 
eni:alfinhavamo~e oaenudantes em polhnicu ferventes. 
Dabatiam. horu a fio, temas de determinismo e livre 
arbllrlo. Kant era citado com venerac:lo e deslumbra
mento. Discorriam multo sobre catqorias e lmptftll~o 
C'tllrgórlm. Repetitiva e enfadonhamente. u11.vam o vo
cêbulo ltrlnst'rlldental. Socorriam-R de Espino11, Rous· 
1eau e Schopenhauer. Cultivavam. ainda, u ldf:iaa de 
Spencer. 

O pecado t belo, a violencia f: bela. tudo que afirma a 
Wda f; belo- a mêxima que definiria. por si 116, uma filo-
sofia de viver. · 

Para musLrarouperioridade, d .. denhavam da relisiilo. 
Aplaudiam Voltaire- o Jdtlro divino, o mOnstro da iro
nia - 1obre o sacriflcio ·de Cristo: E Dru,, crudjl('(lt/o a 
Drus f'tlrtl ap/aC'tlr a nJirftl tk D1111. 
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E 01 poetaa'! A h. nlo eram •quecidos~ Fisguemo• um 
dda, Antero de Quental, o poeta fil6sofo transcenden
tal, cantando a ldf:ia, c::omplelamente dapojado de Uri&o 
mos e pieguices. Reconhecidamente ateu. os venoa de 
Antero pauaram a ser recitados pelos joven1 de 1900. 
Admiravam-lhe: a atitude negativista de Deus. Quental 
difundia o Nilo-ser. o Nada.· o Nirvana. com fim dnic:o 
do homem pensante: 

Jl provamo• os frotas da verdade ... 
0 Deus arande. 6 Deus forte, 6 Deus terrfvel: 
Nlo pas11 de wna vi banalidade! 

O vale lusitano. tambf:m, negava ao Cristo. por nlo 
mais satisfazer a humanidade sedenta de luz. Indicava 
outra opçlo. outra fonte. al6m do Nazareno. 

Pilido Cristo, a CUlto qora a tua mio tio doce 
lncerla nos conduz ... 

e a11im. 
Força 11 pois ir buscar outro caminho! 
Lançar o arco de uma nova ponte 
Por onde a alma passe - e um alto monte 
Onde 1111 abra. l luz o nosso ninho. 

Doce e brando era o seio de Jes111. 
Que impona? Havemos de passar, seguindo, 
Se altm da seio dele, houver mais luz~ 

Em mLiu a tanta dncrença. em meio llqudc caos de 
díavida,; e desC!Ipero, que bem refletia o estado de espirita 
de uma geraçlo, Barreto da Rocha permaneceu na 1!. 
sem um minuto de vacilaçlo. Nascido numa famllia fer
ventemente cat61ica, educou-se num c:olf;gio irrepreensi
vdmL'ftte católico. F.sforçava-se para marchar dentro das 
viu comuns e 5Cgllras da perfeiclo cristl. 

Pela vida toda. fiel ao seu credo, avesso llsinaularida
de. nilo compreendia a ml1tica extraordiniria. Quando 
do tran1cuno do 93• aniversãrio do Ginúio Plraense 
(:!li de julho de 19)4~ rui ando à mocidade eotudisoa de 
nOSiia terra. mo1trava o valor da prece: 

De uma feita. disse-me virtuoso sacerdote da 
Arquidiocese do ParA. em cordial palestra: 
- Quando me ordenei, meu amigo (e i1to vai 
pura ma.i1 de vinte anos). o meu desejo iuprc
mo. o maior ideal. era sair mundo arora. a 
converter os homens, pela palavra falada, pe
la palavra escrita. Se pos5l\o-el, desejaria c::on
vener as pedral... Hoje estou convencido 
que, reunindo os fifis e rezando, um Padre 
N0110, consigo efeitos benf:ficos c: duradouros 
do que poderia conaeauir com oa mrus lons:m 
diiCUnliOI, 

Ease sacerdote era cheio de aabedoria, quan
do falava a55im. 
Também L"U. já vou descrendo da orat6ria. 
A sociedade estA sujeita ao ritmo du mes
ma!l leis naturai1 que aovemam o c:o~mo. A 
cada tpoca. o 11111 tipo padrilo ... 

Realista por temperamento. BO!Itava de en~~:eraar a. 
coisas com muita nitidez. Corria da bruma que deforma 
o contamo da realidade. Conduzido por e&le bom senso, 
ele la realizando seu projeto vital. pleno de decepçaes e 
provaçl»es, 1uponadu com 1upcrioridade. 

Sofreu. 'COhl resiiJnaçio. todo o rude tnbalho do aper
feiçoamento moral. que aprouve a Deus confiar-lhe,. 
pura que merec:e55C a pai ma da vida eterna. 

Mantinha em di os suas leituras piedosas. lmitaçlo de 
Cristo- sc:u livro de 12beceira. Apa1CC11tava o apirito 
no prado finil das Elcrituras. mergulhando o olhar na 
feiç&:a de Cristo que ele amava tanto. Compreendeu-lhe, 
no verdor do1 anos. a voz cheia de encanto e a grandeza 
dn brando: Sr algllim rrm .,ttJr, 'hYIIItl a mim r lwha. 
Qurm ""' rm mim ... das rntl'tllllrtu. rlo.f dr cipa WWI lhr 
hirJ tk irlf'rtlf'. 
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A venano Rocha bebeu dcs5a Qua e ela se fe.t:: rio, a 
redundar-lhe do peito para banhar de confono o olhar e 
'' coraçlo de seus desccndenta., todos1Cdent011 du verda
de! 

O dedicado condutor de tantas geraçileo pre"!IOrlliu o 
diiCacolo da darldtN/r rtmrtl. E manleYC·IC lranqtlilo 
diante da morle. (Cf. A Provinda do ParA, cdiçlo de 29-
IO·MI 

Brn,_.Q,"Miuf'lllltu us qw rhutrlm ... Absorveu, na hora 
para tantos de tristeza, o significado dcua hem
aventurunc-a. 

Resigna-se a CliiU axpressilo dos dmlanioa purificado
res de Deus e aceita, confiante. a provaçio. 

Lá distante. o curado aculilado de OtAvio Avenano 
fundt-'ie neue mesmo ~ac:rificio. unindo-os a dor da se
parBÇào comum na mesma agonia. 

Um ano após tio doloro5o transe. Ot.ivio recorda-o 
em comovido pobre canto: 

Quando ele morreu, muiLUs falavam do profa
aur, do amigo, ou do CliCI'itor ... O filho que u amou 
por toda a vida, nada mais diase aos demai1, apenu 
lri5te. chorou amarsamenlc: a lUa morte. Orsulha~o 
do ~eu pauadn, sua memória cultivou em liO lidlo. 
Seu Cllrinho puardou, 111ua ternura, suas palavras fi .. 
caram inlac:tu no oora çilo do filho que o amou ... 

Quando Avertano nasce, em 1883, o Brasil vive, ainda 
an plena monarquia. Cinco anos depois, a Princiesa 118-
bel promove a abnliçlo da eiCravatura (1888). 

Quando Avenano morre, em 28 de outubro de 1960, o 
Brasil já havitl 111.raYCIUdo momento5 dec:i1iv01 de 1ua 
hU.tória: Primeira Ropllblica, Rovoluçi.> de 1930 o a Se
sonda República ji dava ainais de sua deterioraçio. E as 
folhas de Bclm, no dia scsuinte, deploravam o aconteci
mento. 

Aos setenta e sete anos. lutando pela aobrevivbcia, 
A\"Crlano faiC\.-eu, liCII1 definir. por que5tilo eiAria, 1ua 
condiçilo de professor catedr6tic:o de Economia Politica 
de nossa L:ni\-enidade, em face da inteara;lo a esta, da 
Fal!uldade de CiCncias Econõmicas, ContAbeis e Alua
riais do Parú. 

t:m compensa.çlo, ap61 o pauamento, ICU nome foi 
dado i antiJa Rua de Brqança, onde residira, por lar101 
anos, no número 140. Nea:rlo de Lima, no Rio, inaugu
ra, em Jaca.repBJul, a Escola Avcnano Rocha. E na,._ 
rrópol• du northsr.- Recife de HUI amores- no baino 
Cordeiro de faria, ê. ~cm implantaçlo, riiQ'anm 
visto5a avenida, perenizando-lhe o nome. 

A posidu polflica de Avcrtano 6 o refluo de uma pos
tura religio111. Se houYC55e mail f6 haveria mais conleiin
cia. A vida social e politica ICI'iam beneficiadas por essa 
itica purificadora. Por tudo que aperfeiçoa o carAter e 
compae a penonalidade. Pelo5 valores espirituais que 
emers;em de muitas origens. 

Lulava pela criaçlo de uma consclincia polflica, mes
mo como panidos vazios e emperrados a farejar circuns
tlincias. Reconhecia, por exc:elâlcia, aoarcauladores da 
conduta do cidadão, instrumentos de captaçlo de princf
pios, falta de conte6do para nutrir o upfrito pllblico e 
diriair uma atividade. que tem os destinos da pAtria nas 
mlofl, como detentora do u:erc(cio do voto, nas supre
mas decisões. Perguntava-se a si mesmo, como modelar 
o comportamento politico por qremiaçcles decadentes 
que abriaam, provisoriamente. candidatoa com auporte 
Jinam:eiro, às vczcs advindo de prélieu da ec:onomia ln
visível, eatranhos, ponanto, ao seu am~ente, para en
prdar lesendaa? Ou. entlo, pactuam as maia contradi
lórias ligações decorrentes de acordos lnconfesdvcis, 
numa trQua manhosa, a~ pa111.r a eleiçlo? O oponunis
mo nilo tem incompatibilidades. 

A consei4!ncia dvia~ de Avenano oio endouava a ati
vidade politica, nu aferas mais viciada, que M oeva na 
adminiatraçlo, absolve crimes e encobre acãndalo1. Att 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

inventa. por outro lado, entre nomes exponinciu, riJu
ras hebdomad6riaa que só duram o bastante para cenas 
aventuras. 

Altm do prestigio intelectual, Avertano revelava von
tade própria e uma coleç.lo de principias norteadores de 
seu comportamento. Sua fibra batalhadora nlo fora ate
nuada no trünsito por ambic:nte5 neuuo1. Avesso 61 con
ciliações cautelo~as, nunca ~eria prisioneiro de cenas 
convenii:ncias. 

Só admitia um compromi110, o preexistente, o consti
tuido: u conlllJrado: a mística da leaalidade. 56 adiante 
da lei, tomava-se RubmisliO. Seu controle era a disciplina 
lesai. AI, desaperac:iam u uturrm1 'IJiuntarltntu qw tl
nluzm f•ito os h•I'Õ/8 di BtJ/st« • StMtlhol. 

Toda revoluc;ii.o deldohra-~e em duas etapa1 iniciaiR: o 
upurgo e a fonnaçilo de novos quadros. A repreulo 
pode ser uma atitude de defesa ou um ato punitivo. HA 
e!!.c:e~~oiiOs. Prisões ~em causa ou que se prolonpm sem 
motivo. Para 1er fone. i predso ser justo: DA-se, tam
b6m, o que parece irüustiça, a~ prova em contrtrio. Nlo 
se pune a idefa; a pena 16 .se aplica ao crime. ~lo se per
quem princlpios. 

A Revoluçlo de 1930 onconuou Avcnano Rocha 
como Procurador Gerat do Estado. E. por ela, viu-se de
milido de tio reln·a.ntr:s fun.;Cies e dntituldo da cat!dra 
do Ginlsio Paraensc:. 

Se a Revolução de 30 quis impor a Avcrtano o trau
matismo moral de quem paga a ia;norar o seu destino, 
com ele, deu-se: o cantririo: ignorou-a, o aoverno do Es
lado perdeu a colaboração de um jurista de arande pone 
e as cwnadu5 populare5aanharam um compc:tenlc: mtdi
co, cm tempo intqral c dcdiçaçlo exclusiva. 

Em Carballo, depararam-se-me, certa feita, as ICiuin
teli clas~CS de pmfis5Ões: at"olhltltu r dr.mrolhldas, segun
do coincidam ou nilu com o eslilo existencial de um aru
po humano. A de médiaJ e uma das voc:açôea at'Oihldtu 
pela sociedade. A vocaçlo de poeta ocupa um lusar in
termtdio entre elas. Por via de regra, 01 poetas, pelo me
nos no passado, eram considerados seres extravasantes, 
e1~ie de ouu/thrJ. de dC5Iocado5. A vocaçlo do poeta 
nlo abriga nin1utm. Desampara, ati. Conaoante a ótica 
de Carballo, a primacial misslo do poeta ta de chamar a 
si a realidade total, ou ~~eja, reabilitar a vjpncia das cui-
51:1.5 pn::dmas que a soc:ic:dade, na sua estruturado do 
con..::reto, abandona nas maraens do seu 1istcma. Qual
quer b"m artista I: sempre um m.rsld•r. um deslocado. Se 
nlo for. de!il.:onfia-se de que nlo se trata de um anista 
verdadeiramente bom (CF. Juan RofCarhallo. MHidltll 
.v at•tMJad c.•m:u:/ura. Madri, Revista de Occidente, 1964. 
p. 256/259). 

Avertamo, bom poeta, atendeu as duas. E seria bom 
mtdico, como seria bom jurista, como seria bom enp
nheim ou em outra qualquer embocadura que tomasse, 
chepriu a pano 5eguro. Uma criatura que, depois de 
compor a cumi111slo examinadora pan a cltedn de ln· 
troduçlo 6 Cien..::ia do Direito, da Faculdade de Direito 
do Par6, aceita o desafio de panic:ipar, como examina
dor tambtm, a menos de quarenta e oito horas do con
curiO, da de Microbiolosia, da Faculdade de Farm.t.cia 
du ParA, destacando-se em ambas pro brilhante atuaçlo, 
revela tudo. 05 examinadOA - que ainda vivem e slo 
profiMionais de aho cotruno - podem confirmar o va
lor ex"pcional de Avertano, tanto numa Arca do conhe
cl~ento humano, como noutra, por mai1 dispares que 
aejam. . 

· Avertano nio desconhecia o desamparo aócio
ec:onõmico. Como m6dico, assenhoreou-se do problema, 
e, mais do que ninsuerii, sublimou o momento de annde 
beleza do ato clínico: o relato doa pad~imenlOI pelo 
doente, em resposta à cordialidade inqui1idora do mtdi .. 
co. O instante em que o abismo se abre ou nio se abre. a 
verdade vem i tona ou nlo vem, se realiza ou nlo se rea
liza o encuniN da aOiçiu com a piedade. O mtdico, 
como tal, nem pode fechar as portas da alma, nem apa
gar a luz do entendimento. 1:. todo o humano que o soli
cita a toda5 as horas: o que sofro, o que aimula, o que 
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teme e o que desvaria. E 16 a araça de cena dimensio 
afetiva e mental permite corresponder eficientemente a 
tantos e tio diversos apelos. 

O período do consulado Vargas, Avenano viveu-o 
alheadu. Fora, absolutamente fora. Jamais tentou -
mamo com o permissivo lepl que o amparava -a revi
do do ato que o demitira sumariamente do cargo de 
Procurudor Geral do Estado. Aldebaru Klautau, scu pa
rente e amigo, desejou ronvenci-lo a tanto. Avenano 
dissimulou polidamenle e n4o admitiu a hipótese. O caso 
mereceu o total desapreço de suas atençc)es. 

Com a queda do Estado N"ovo, Avenano volta A pol(
tica. Participa ativamente de comicios. Prqa as suas ide
ia!ll. Puana pela candidatura de Zacarias de Auunçlo ao 
10vemo Estadual. 1-"iliadu ao Panido Lihenador, de 
Raul Pilla. seu amigo pessoal, vemo-lo depois debater-se 
na campanha pela eleição de Jãnio Quadi"OI à Presidin
cia da Repüblica. 

Filósofo, Avenano nlo iJnorava que a liberdade -
pAu metafisico do homem - as mais das vezes haveria 
de conqui111tli-la na vida comunitiria, porque tuda e qual
quer sociedade acaba por desumanizar o homem nas 
sua1 qualidades fundamcntai1. 

Dar. a ob&tinação conquistadora do politico libera. E, 
como Mi~uel·ro..,a, neste pa110 do C"tinrimdo Homrm, 
eJLCiamaria: 

Livre nio sou, que nem a própria vida 
Mo consente. 
Ma~~o a minha aguerrida 
Teimosia 
f: quebrar dia a dia 
Um arilhlo da corrente. 
Livre não sou, mas quero a liberdade. 
Trqo-a dentro de' mim como destino. 

AFaceO..Ita 

A contemplaçlo do aeu admirAvel perfil intelectual e 
moro1l, vemos que Raimundo Avcnano Barreto da Ro
cha, cavaleiro da5 idtias de justiça e liberdade. com o en
tranhado fervor de um predestinado, cntrqou-se primei
ro à cauRa do Direilo, sem cobiçar prCmios ou pretender 
recompenKBs. 

Consa.,rando sua vida, deflde cedo, ao bem comum, 
nilu dc:serdava os seus devcrea civic:os e, assim, mcroc:eu 
projetar-se na imortalidade e no reconhecimento de seus 
concidadilOA, pelo permanente trabalho que daempe
nhou em favordus intereasc:5 do ParA e do ensnndeci
mento do Bra11il. 

Pelos atributos de carlter. pela aabedoria. pelos precti
cados morais, soube A venano refletir, aem intermiten
cia, a alma de seu povo, transpondo 01 umbrai1 e percor
rendo os caminhos da carreira do magist6rio com 11 in
confundível mar<:a do idealismo e do patriotismo que lhe 
compusera a fisionomia espiritual de homem p6blico. 

Pontificou na doc:incia doa mais tradicionais estabele
cimentos de ensino da Capital. Ligado, sentimentalmen
te, ao Col6&;io Estadual Paes de Carvalho, 6, no imhito 
da FCnix Caixeiral Paraense, que Avcnano firma-ae 
como emtrito educador. Diretor, por quaae dWii db
clas, da Escola Tf:cni..::a de Comircio, de tio preatimoaa 
instiluiç.lo educacional, ele sempre demon1trou acentua
da solidariedade com a juventude que, antes de pn:x:urar 
conhecimento, procura futuro. 

Concedeu ê 1ua direçlo, um toquo pcuoal. Deixou. 
para trls, 01 reacionlrios. destitufdos de sentimentos de. 
renovaçlo. pesados a uma poUtica de educaçlo usada e 
sastu. Deixou.tambtm, no isolamento, a politica de am
bisUidade e confulilo com u suas guinadas. 

Foi nesill fali, adolnconte ainda, numa manhl qual
quer de um longlnquo dia de fevereiro de 1945, que me 
aproximei de Avenano, 10b a chancela de meu pai, seu 
admirador e ami1o. O encontro se deu na Caa Slo Pau
lo, na conflulncia da Joio Alf'redo e 7 de Setembro. Na 
ocaliillo, conheci outrua dois homens admiréveis: Ar-
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mando Corria Pinto, o infatãpvcl presidente feniata, e 
Antonio Gonçalves Ba&lOI, o maia completo professor 
de contabilidade da quadra. A panir de entlo, cultivei a 
amizade dos trã at6 que Deu11 01 levUICm de nosso 
convívio. 

Àquela altura. ARamando. Avertano e Gonçalves 
Balstos tomavam 11 primeiras medida& para a cria;lo de 
uma faculdade de oconomia, no Pari. 

Com a inata dignidade e cultura. Avertano Rocha, cs
pí:cie de um con&ultor pral conriAvel para 01 maia varia
do~~o assun101 - jurldicoa e humanos: poUticoa e econ6-
mico5 - animava o projeto. Desfrutando de reconheci
da auloridade, Avertano estava acima de tudo: uma ins
tituição dentro da instituiçlo fenista. 

Foi 6rdua a batalha do5 idealizadores: uma 6frica in
alória, como sanava de dizer Avertano, ao caract.erizar 
o dispindio de eneraia em tan:fas 10bre-humanu. 

Finalmente, ""i a rundaçÀo d• Faculdade de Cienoias 
F.eonômicas, ContAbeis e Atuariaia do Pari, mantida 
pela t-·enix Caixeiral Paraen~e. Avenano, por unanim( .. 
dade de votos, f; e!ICOihido acu primeiro dirctor. 

Nova5 lutas do enfrentadaa. Áaora, oa da Flnix, sem· 
pre respaldado& na vida de Avenano, trabalham pelo 
funcionamento da Faculdade. lnvatem-te quase doia 
anos. Depoi5 de marchas e contramarchu, o Governo 
1-'ederal concede a autorizaçlo preliminar de funciona
mento. h10 em 24 de maio de 1949. O dec:reto estabelece, 
em cartu:r expax:ional. o inicio do Curso de Ec:onomia, 
em julho suhleqGente. 

Os exames de habilitaçlo ao primeiro ano, e~ivadoa 
em junho de 1949, permitem a realizaçio da aula inausu
r.al, em primeiro de julho ~esuintc:. ~m bc:Uasima ~aleni
dadc, no salilo nobre dasoc:iedade mantencdora, Averlli
no profere-a. Subordina-a ao tema: A lmporrdnt:la dos e.J
tutltu tcOIIÕirrito.r t 11 IWllitkldt bfflSI/elra. Cabe a mim, 
pelo corpo disc:ente, dizer liso. Discorro aobre a valida
de do curso para 01 jovens da Amazõnia. E o primeilo a 
ser detivado na regilo. Ao t~rmino da 10lenidade. Aver
tano me proc:ura. Troc:a impreuclelaobre a minha fala e, 
c:om um cordial abraço, deapede-se, afirmando-me haver 
aprec~ado o enfoque abordado. 

Do cuno, a primeira aula, deu-a Avertano Rocha, ti· 
tular da cadein de Economia Polftic:a. Distribuiu o pro
arama. desbordou de leu CGJIIC6do e cataboleceu, entre 
firmie e suave, para apanto da turma, a nara do joao, 
quunto A avaliaçlo do rendimento acadimic:o: dez para 
Deus;: nove para 01 livros: oito para o docente e sete para 
o aluno distinto. Quando da aferiçlo, ben6volamente. 
nl.o proc:edeu auim. Mu atinaiu seu objetivo. 

No decorrer do p"'Falado mil, ouf1e o Centro Acad6-
mic:o I• de Julho. Como seu presidente, estreito oslaço1 
de amizade com Avertano. 

À tpoca, certo, diftcDima, a oonduçlo doo dcatinoo de 
um 6raJ.o de repruentaçlo estudantil. Para reunir em 
uma das depend6nciu da escola, era neceuirio peticia.. 
nar ao Diretor, com antec:edinc:ia mfnlma de oito diu. 
rop.ndo-lhe a autorlzaçlo para tal fim, declinando-• 
lhe, por i&ual, o móvel da "'uniio. Ão vczca, oorr.pmen
te. diriaia-me a ele e lançava-lhe meu deupontamento. 
Ouvia-me, compallivamente, e lldarecia que, nu horu 
do u.pediente. eu poderia, com 01 coleaaa, utilizar u 11• 

las de aula para 01 eatudot. luo ele me prantiai portm, 
ma1 pan 11 reuni&n do Centro, somente cumprindo o 
rito, pois oua dec:ido era paulvel de aprec:iaçio do Dr. 
Edpr Pinheiro Pono, ti&oroollllimo no deoempenho du 
1\ançiles de inspetor l'ederal do MEC,junto l Fac;uldade. 

ln1reuo. ao mqiadrio iUpll'ior, em 1955, com a res
ponoabilidade de ...., a dilciplina Hislória du Douut
aaa Econ6mic:u da citada unidade de enaino, aob a di· 
reçlo do Dr. Antonio Oonçalvw Bastoo. Avortano moo
trava acentuado interase pelo conteddo do pfOiramAti· 
co da minha cadeira. Por iuo, dai para fnnte. pnhei um 
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extraordin4rio c:olep sempre dilposto a nOet:ir aobre a 
cvoluçlo da teoria cconômic:a. ~ quando aoube da ari
acm de sua preocupaçlo con1tante pela ciênc:ia de Say. 

Remontava ao tempÕ de estudante de direito. Nase par· 
ticular, mais uma vez, a inOu&ncia de Bcviliqua 11 faz 
sentir. Nlo s6 dele, mas, por seu turno, do terceiro lente 
de ECCJnomica Politic:a, Dr. ApriJio Justiniano da Silva 
Guimariles, considerado, por vêrios autore~, o precursor 
da sociologia no Brasil. 

Avertano Rocha, homem de io6iu, com o dom(nio 
. formal do melhor padrlo literério, sempre u.piUIOu um 
liberalismo em que resaoavam u vaze~ eternas de todos 
os pensadore1, dnde 01 BJ'CBOI, valorizadorn da peuoa 
como fim do procaso, nec:essariamente coletlvo, de 
cria~ilo e aplicaçlo do direito, do funcionamento do po
der ata tal e, enfim, da oraanizac;lo da sociedade. atravh 
dos pac:tos históricos de cada povo. 

ORecaolleclmeato 

r-.;estes diu esc:orrea;adios e de insegurança, nutel dias 
de c:egueira e de pcrplu.idade, precisamo1 exumar euas 
vidas edificantes como eapelho tutelar. 

Raymundo Avenano Barreto da Roc:ha 6 um aome 
que os pólter01 ret~m c:om seu instinto de aeleçlo históri
c:a. Uma fonna espiritual alimentada pela f!, a irradiar
se, dentro de um RaJio, elabonndo a c:onscii:ncia de sua 
projeçlo imonal. 

Evoco sua a~c:endência 10bre meua pa1101, eom 
emoçiln. Parec:e que atou a ri-lo, c:om um ar de tranqUi
lidade e 118Urança de quem c:onhec:e suaaenda, a repeti,.. 
se. a martelar n01 coraçiJel. para que jorra~~em a1 1uas 
fonia mais puras. 

Devo-lhe a aenerosa profecia de minhas continaentes 
a&~:ençôes: devo-lhe a palavra acmp~ amip e de confoJ"oo 
to em virias ocaaiões de inc:erteu.. Devo-lhe, por&n, 
mais do que tudo, na oportunidade em que falo pelo lna
lituto Hist6ric:o e OeoarifiCO do Pari, como seu inttr
prete, o que fez pelo F.&tado, o património espiritual qur 
nos lesou, sua sloriOIB presença na 11leria de paraenses 
ilustres. 

Ouvimos. exultantea, as vozes de Bel6m, de minha ter
ra, de sua terra natal, entoando 01 hinos do berço qUe lhe 
embalam a memória atremecida. Ouvimos, tranlfiJUra· 
dOA em 'ritmos, os ecos de todos D1Rntimento1 do torrlo 
antiao. elevados As alturas infinitas, onde aua alma se 
debruça para abençoar nossa fidelidade aos seus enaina
mentos e a valioaa lembrança de sua cxiatlncia terrena, 
com clnticos. em lupr de IAgrimas. com as aJea;ria• futi· 
va1 de aua bem-aventurança. 

O IIJL PRESID!Wfl (Raimundo Parente)- Nlo hi 
mais oradora in&eritos. 

A Presidenc:ia convoca ICISio extraordiniriaa realizar
li hoje. As 18 horas e 46 mintlloa, com a sq:uinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Diac:u•slo.. em turno 6nico. da redaçlo final (oferecida 
pela Comilllo de Redaçio em seu Parec:er n• 1.061, de 
1983), do Projeto de Decreto Lesiolalivo n' 7, de 1983 (n' 
128/82, na Clmara dos Deputados), que autoriza a ade
lia do Braail A c:onvençlo que institui uma Oraanizaçlo 
lnternadonal de Metroloaia l.q:al, conclulda em Paris. ê 
12 de outubro de 19S5, e emendada em 12 de novembro 
de 1963. . 

O IR, PRIIIIDENI'E (Raimundo Pamte) - Eoti 
encerrada a ~e~llo. 

( Ulltlllt,..H 11 lrUào lli.r 18 IHmu • 4J mJnurOJJ 

· Du.ombro de 1983 

·Ata da.l27•. Sessão, 
em 2 de dezembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA -

Prrsidhtcia do Sr. Raimundo Parrnrr 

ÃS IR HORA.S E 46 MTNL'TOS, .fCHA. M-5E PRE
SENTES OS SRS. SE.\'.fDORES: 

lris C~lia- MArio Maia- Eunic:e Michiles- Rai· 
mundo Parente - Gah,·lo Modesto - Odac:ir Soares
Aloyaio Chaves- Gabriel Herma - H~lio Gueiros
Aiexandre CoSLa - Joilo Castelo- Jose Sarney- AI· 
berto Silva - HeMdio Nunes - Joio Lobo - Almir 
Pinto - Josf: Lins -Carlos AlbCrto - Dinane Mariz 
- Humbeno Luc:ena- Milton Cabral- Aderbal Jure
ma - Cid Sampaio - Marc:o Maciel- Guilherme Pai· 
meira ~ João Ldcio - Luiz C&\'&lc:ante- Albano 
Franc:o - Lourival Baptista - Pas50s Pôno - Joio 
Calmon - JoR lan4c:io Ferreira - Moacyr Dalla -
Roben.o Satumino- Itamar Franc:o - Murilo Badaró 
- Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso -
Severo Oomes- BeneditO Ferreira - Henrique Santillo 
- Derval de P.t.iva- Ga5tilo MUller- Jod F1111elli
Marcelo Miranda- Saldanha Dcrzi- AITonao CamaJ"oo 
ao - Jorp Bornhausen - Lenoir Varps - Pedro Si· 
mon - Oc:t1h·io Cardoso. 

O IIJL PRESID!i=NTE (Raimundo Parente) - A liota 
de presença ac:usa o c:ompurec:imtnto de SI Sn. Senado
I'CIIi. Havendo nCimem rt:~imental. declaro aberta a ses
oio. 

Sob a protcçio de Deus iniciamos n0150s trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimento! que vio ser lido1 pelo Sr. 

lt..Secretirio. 

Si.o lidos os scguintC5 

REQUERIMENTO Nt 81, DE lta:l 
Requeremos u,.Cncia, nos lermoa do art. 371, alnea 

"do Rqimento Interno, para o projeto de Reoo
luçion• 113. de 198l,que ••autoriza • Prefeitura Munici
pal deSumar6(SP)aelevaremCrS 1.746.SS8.000.00(um 
bilhão. ~etec:entoa • quarenta e 1eis milhões quinhentos e 
cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada interna"". 

S•la d•• SeMilos, 30 de novembro de 1983.-A
,_- AI.,... C __ -~'--

REQVERL'IIENTO Nt 82, DE 1!1113 

Requeremos urgCncia, n011 termoa do art. 371, allnea 
""b"' do Rea:imcnto Interno, para o Projeto de Lei da Cã
mara rt' 267, de 1983 (n•94S/83, na Cu• de Oriseml, de 
iniciativa do Senhor Presidente da Rep6blica. que fiu 01 

valores de retribuição da Cateaoria Funcional de Artlfi
c:e de Confecção de Roupas e Uniformes, e dfl. outras 
providencias. 

Sala das S..sões, 2 de dezembro de 1983. - .u.,.1o a..- Hllo G..._ 

O IR. PRESIDENTE (Raimundo Parentel - O. re
querirnentOI que rim de IICr' lidos aerlo vo1adoaap6s a 
Ordem do Dia. nos lermos resimentais. 

.O SR. PRESIDENI'E (Raimundo Parente) - Palia
se ll 

ORDEM DO DIA 
li- lllioa . 

Diac:uulo. em turno llnico. da redaçlo ftnal (ofe
rec:ida pela Comisdo de Redaçio em seu Parecer n' 
1.061, de 19R3l, do PMjeto de Deaeto l."llislativo 
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nt 7, de 19Kl (nYI28/82. ns. Cimara do5 Depula· 
dt1!toJ, 1.1ue auturi.~~:a a adc."'ii" do BruHil à con\"Cnc;iio 
que in:~olilui uma Organi1:1..;lo lntt.:rnm:i,,nal de ~h:· 
lmJ,,pi;• Le.,:al, C't,ncluldu ern Parill. ii 12 de oulubro 
de 19~~. e emendada em 12 de nn\embr,, dto 1963. 

F:m di~u!O.'iàtl a n.-dui,;Ü.,, final. tP..tusa.) 
~i.tl h:I\"Cndn quem ~o~ueira di!Õr.:uli-la, deduru-a enc:er

n•du. 
1-.nccrruda 11 dilo4.:u~àn. u rcda~àtl fana1 é tonliiderada 

dcrmitivamente upru,;;~da, no5 lermo!l do an. 359 do Re
!!imC'nlo Interno. 

0 prnjeto Vlli ii rrC'mUI@IU;àtl. 
f: a 10epuin1c a redaçào final aprovada 

llotloclo ...... PnoJtto .. Dlcntu 
LoPIIIIho ., '· .. 1983 (., 1:18/ll, • c, ....... ~ ..... >. 

Faço ""'~r que o Cunsm111n Nacional upru"·nu, nos 
termu.. 00 art. 44. inciso I. da Conslitui..:iLo. e 
eu, . Pre!iidente do Senado Fedcnl. promulgo 
'' M!'tEUinte 

DU"RF.TO LE(;ISI.ATIVO 
S• • DE 1983 

Aatodla.- .. llnlll. c .. -r~ •• aelootl
.. - Orpnlzocio latomotl- .. Mllrolol" 
'-lo .... afdO .. Parlo, O 12 .. OOIUrDdo 1955, O 
_ ... .,. 12 ole -bn> de lf63. 

O Con~n..,Stl ~acional decrda: 

·"n. I' F= o Poder he~.:uti\'0 uuturi..:ado a aderir à 
C"n,em;ilo que institui uma OrJUini,;u;ilo lnlcrnudtmal 
de YJetrtllog:ia l.epnl, (."\lnl:lufd:l em Paris, :1 12 de nu
tuhru de 19~~. c: entendada em I~ de no\·emhro de 19(;3, 

"n. 2'' F11te Decuh, Lt•g:i!dath·o entruem \ii!"'' na 
d.tt.l de !iUil pubhc:;.tçà"'· 

O SR. PRESIDE.,TE (Raimundo Parente)- l.:"'gotu
d., ,, mnt~ri:• constJ.nte da Ord"""' dt' lli:1. 

P:tl''"ll·,.e. agora. i• ••Pr'--ciaçi\o do Requerimento n" K'll, 
de IQlc.J, lido no Expediente. de urg:i!ncia, paratl Projeto 
de Re .... ,lu(i'i\J n' 11.~. de 19M.1. 

1-.m ,.,na~;,., o requerimento. 
o, Srs. Stn;•dure. que o urmwam perm11n'-oeum !ienta-

·\J'lfll\:ldcl. 
·\rr••,.ud,, o requerimento. pa..,u-se ã 

lli~usMiu. cm turno ünico. do Projei!J de Rek'l
luc;iin n•.o I B. de IIJ8J (apre-;cntud,, pch1 Comi5!J5u 
de [~o:on•'mia r..'lHnll '-'Onclusiiu de seu Pare~:er n" IJ6K, 
de 19HJ). que t~uturiza a Prereitura Munidpul deSu
m;.ni:- tSP1 :1 clC'\"ur em CrS 1.146.55RJ0),00(\.Im bi
lhoio. :!lietC\."\.'11hJ:ol e .:juarenta.: ~~eis milh3e .. , quinhc:n
IO!oo ~ L'int~Ucntu e ~,ih• mil cru,n:irmu o monlanle de 
sun di"·ida r..•nn"'olido.d:~. tendtl 

PARR"ERf.S. S<>b n'> 9ff! o 970, do 19bl, dus 
Cumis!ll'e": 

-De C_.bllcio • J.rlca, pela con5liluciona-
1idude e juridicidade.: c: 

-De M• .. dplol, rn,·urã,·rl. 

l:m di~u .. 'iàtl o projL'lo. I Pau"'il.) 1-:n"-.:rrada. 
t:m VUt~IÇÜU. 
Os Sr,., Scnad,,n."" que o urr,,·am rermaneçum senla

dus. (P:IUSII.) 

1\J'f\l'iõld,,, 

A m:né:ri:1 \:li à ComiMi\11 de Rc:da~;5o. 

O SR. PRESIDESTE IRo. imundo Parente)- Sohrc: iii 
mCii~l. n:duçfin finul que \:li ser lida relo Sr. 1'
Sa:ret;'•riu. 

f· lid.1 a sep.umte 
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PARECER N• 1.10!1, DE 19113 
Do Comboio de Rttloclo 

Rtdoclo llool do Projeto * Rlllllucio ., IIJ, .. 
1!1113. 

Relotero ....._ Soldo"'" Denl 
A Comis5ào apresenta. li rL-daçào fintd do Projeto de 

RICliolu"ão n' 113. de 1983. t~ueautorilu u Prefeitura Mu
nicipol do Sumalt {SPla clovor cm Cri 1.746.558.000.00 
(um hilhiW, !Jetr..ocentos e qut~.rent::~ e seis milhõe1. qui
nhentu~t e dnqUerna e uito mil cru..:ciro!l) o monht.nte de 
suu divida oonsulidada interna. 

Sala dus Comi!lsões. 2 de de1embro de 19U. - Jaio 
l.ollo, Praident: - Salda•ba Den:l, Relator -- JOié 
Lias. 

ANEXO AO PARECER N• 1.109, DE 1983 

lledaclo flnll do Plajllo do R..,.uclo ., 113, .. 
1983. 

faço saber que o Senado Federal aprovou, n01 termos 
do art. 42. inciso VI. du Con1tiluiçào, e eu. 
----·• Pre~tidmte. promu'sn a Rp.uintt 

RESOLUÇÃO llõ• • DE 1983 

Autoriza o PrúoiiMo MualdJII .. Sounon, Eato
do 4e Sio Pulo, a ooolrOior operoclo de afdiiD ao 
••lor do CrS I. 746.558.000,00 (om blhlo,lti..,..IDI 
e ••reata e seis mllliet, ••11111•101 e clatil•ta e 
oko mil orozolraol. 

O Senadl) fll'dr..Tul moh·e: 
Art. l< t • Prefoilul'll Municii'OI do Sumali, E•tado 

de Sàn PuuJ,,, n,n termal do art. 29 da Rcsolu~lo n' 93, 
dr li de outubro de 11176, do Senadl) Federal, autorizada 
a contra1ur oreraçà~• de c:r~ito no valor de CrS 
1.146.5~R.OOO.OO (um bilhão. lliCtecmtos e quarenta e seis 
milht.ies, t.:~uinhentD:'I c cinqUenta e oitc1 mil l!ruzeiros). 
carre~pundmtes a 600.000 UPC1. considerado o \'alar 
nominal da l1PC de Cri 2.910.93 (dois mil, novecentos e 
de1 cru..:eiros e no,-enti:l e uis centa,·os), viJe"nle em ju
neiro/83, junto ao Banco do Esludo de S;i,, Paulo S. A .. 
este ~ ... qualidade de atrente financeiro do Banro r-tacio
nul da Habitação- BNii. destinada à exec~Au do Pro
jeto CLIR.'\ I. naquele Munidpi(l, ob.:=t.k-cidas ~~~ con
dições admitida!l pelo Ban""'' Central dn Bra.;il no rr.."!lpec:
tivo pn,..:e!i!lll. 

Art. 2" E5ta Resolução entra em viji'!orna data deR ou. 
rubli(.'lll;'àf.l, 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Purontol -
Ac:handt'·!le em res:ime de urgêndu a muté:riu cuj3 n:
duçlio final ac:abu de ser lida, deve esta 5er suhmetida 
imediatamente à deliherm;ào do Plr..'11ârio. 

Em discuS~~oiio a rcda~;ào final. (Pausa.) 
,_.üo havendl) oradore!l, declaro-a en.:erruda. 
Em "Ot"'iàu. 
011 Sn. Senadores que a arrovam t.~ueiram penn:tne..:er 

.:omt.l ,;e acham. (Pau"'..l.) 
Arro\·adu. 
A muLé:ria \'ai à promuJs:açitl). 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- PaS>a· 
5C, a.p.ora. A. a.prec:iaçio do Requerimenlo n• 892, de 1983, 
lido no Expediente. de u~cia. para o Projeto de Lei da 
Ci1mara n• 267, de 1983. 

Em votaçilo o reque-rimento. 
(); Sni. Senadores que o aprovum permaneçam senta

dos (PaU!13.) 
Aprl)\:ldo. 
Aprovado o requerimento. puua-se b apreciaçlo du 

maté:riu: 

Di~ussào. ern turno Cr.nico. do Projeto de Lei da 
CJ.m:~ra nt' 267. de 1983 (n°94Sf8J. na Casa de ori-
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gem), de iniciati\.·a do Senhor Presidente da Re
pllhlica. que fixa os valores de rctribui\.iD da Cale
goriu Funcil)nal de Arllflc:e de Conrecção de Rou
pas e llnifl)nnc:s. e dá outras providàlcias. (Depen
d.:ndn de parr..-c:em;, da!l Comi"'!ÕIC!il de Ser,·içn Públi
C\1 Civil e de Finaru;m1.l 

E'itando 11 mat~ria cm rq:in1e de urgência e deprndrn
do de parecer da Comi5!1lu de ServiQ.l Públ&:o. e 
vrrific:ando--se a auRncia temporária da maioria de ~~eus 
n1embros. esta Pre5idé:nc:ia, nos termos. do RIC(limerno ln
temo. dc&igna o Sr. Senador Hélio Gueiro& como substi
tuta eventual da rererida Comissão, para pr~rerir o pare
cor. 

Concedo a palavr-..1 uo n~hrc Senador H~lio Oueiros. 

O SR. HtUO GUEIROS (PMDB- PA. para profi:. 
rir par«er .) - Sr. Pn:sidcnu: o Sro. Scn•dorcs: 

O projeta de: lei !iOb ex.ame, de iniciativa do Senhar 
Prc"'idente da Rcpüblica. fixa o,; valores de rctribuiçll.l 
da Catep.oria Funcional de Artífice de Confa.~ilo de 
Roupa5 e Uniformes e dú outro~:~~ rrovidencills. 

.~cnmpanhu a Menaagr.."ll1 Pl'edidenc:ial Exrosiçiio de 
Moti\'CIIIi do Senhor Diretor-Geral d11 DASP. que afirma: 

"Pela Exposili:iO de Motivos de!itr De(lõlrt.umento 
n' 45, de 4 de abril de: 198J. fi.li submetido à elevada 
conRiderlll;àl) de VoS!JOI Exc:elenL-ia projeto de decre
to ~:onsubstanciando proposta formulada pelos ór
gãos de peR!IIoal c:h·il dos Ministi:rios da Marinha. 
Aeronáutica e Exér..:iw nu sentido de !ler c;riada, no 
<iruf\\)"Arle.to;.mahl, de que trata 11 Lei n• 5.645, de 10 
de de..:emhn.l de 1970. elltruturado relo lk'C'rcln n' 
7:!.JJ6. de 5 de junho de 197.1. u Cate(!ori:J Funcio
nal dr Artffic:e de Conre\:çào dC' Roupas e Unirur
mC',.. 

2. Fm conl'ormid:Jdc: com o di111pus1o di) an. 4• 
da Lei n• 5.645, de 1970. e tendo rm vist::1 os estudds 
re:1li..:adm pti1JJI órgào!il té:cnictni deste Departamen
to. ltlma-se neCC'S!Iiii.ria a edição do in!ltruma:nlo leg:al 
rara adequar os ..:argl)s I)U emprcso!l que irilo intC'· 
grar a nO\'a cuteporiu funcional ii e'SC:Jlu de refr..Té:n
eia que estat'lc:lr.."L"Crã Cb n:!lpec:ti,.os Y".Jiore,;. de rctri
hub.;:lo. 

l. A par diuo, a retribuição ora. proposta ubje
tiva m;mter 1imilitude com a jii fixada para outras 
categorias de i(!u:ll n(vel de cnmplexidude e difiCul
dade. 

4. Conrorme fiCOu esclarecido no item 4 d::1 Ex
rllfoiçàn de Muti\'O!i n" 45. de 4 dC' abril de 19MJ, a 
medida !iiÓ se tnrnarii efc:tiva ::~.pó:!i 1 ne'-"CSsária libe
raçiio dos recur5oR on;amentArios própiO!il para Se
cretaria de Plunejamento d:~ Presidência da Re
plhlica." 

Em sua tramitsçào na Cdmara dos Deputados. a ma
téria ohte\-e pareceres ruvorüveis das Comi!lsões Técnicu 
daqudo~ Casa legislillt'iva. sendo ap6s c:Mill~ manift:oo
tuções arrovada em Plenirio. 

Truta o projeto de estabelecer vut.uao de rctribuk;ilo 
para uma no,·a Categoria Funcional, criacl3 nos termos 
da Lei nv ~.645, dt 10 de du.embro de 1970. 

Sob u~r~opc..:lo nnanceiro. devemos aulientar que 05 estu
do!il realizadC'I!I no àm hito do DASP mostrum que a retri
buic'illo rropoRtu Juarda 5imilitud.e com as ca.tesorias de 
igual nfvel c: atividade. 

Prevé I) artigo 5' do prujl:to que a1 diC!iJ'e5&~ decorren
"'"' da apli..:ac;ào da l.ei 'ierio alc:ndidas pelas dotaQlC'i 
conslanh:a. do On;amL'I11() da L:niào e das autarquias rL"
derailil. 

.o\ \'i!lta d11 exp(1!ito, ,,rimlm\J."' pela apro\'ilçào do pro
jeta.>. 
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O &11. PRESIDENTE 1 Raimundo Porenle)- Com a 
J'llllavrao nohre Senador J1lS6 Lins. para proferir parr.:er 
da C cWJ.is,., • .li(l de J-"inançali. 

O SR. JOSt LISS IPllS-C~. Para emilir pam:er.l
Sr. Pn::!r!id~o.onlc. Srs. SC'nudnres: 

l>e inicialiva du Sr. Pre"idente da República. nos ter· 
mn"' dn ar1. SI. da C&ln~~otituiçiio, vem u exame desta C'&!i.a, 

up6"' teor ,;ido euminadoe aprovado na Câmara dos De
putados. projeto dr lei, nxando Oti \"UIOtn de retribuiçio 
da Cuac..,oria ..-undon;:ll de Anifrc:c: de Confecçc'\a de 
Roup&15 e ünirorma;., e dando outras pruvidL.'11cia1. 

Quando du seu envio A CCmura dos DeputadO!õ, o pro· 
jctn se fel iiL"Umpanhar de Ex.ro!i.içàn de Muti\105 do Se-
nhnr Din:tur-Ger11l dll DASP, es.:lurcccndu que "'em 
1.:unfonnidade com o dispo~to nu aniso 4Y da Lei n• 
~-~.a~. de 1970, e tendo ~..-m \oi!ilil Ofr. estudos reali7ad&'l5 pc· 
l1rs pelos ÓI"I'ÕO!i té(Oit.."'S delite depunarnentu. tarni.l-sc 
na:~itria a tdiçr.o do imi\rumento \q:al J'i.l.fi.l ;~dequi.lr us 
cnr_p,"tC nu emrrepadu~~;, que irBo inl~rar a novn categtJ
ria runciun;.ll. 11 cs~alu de rererCneiar. que auabelec:er;i "" 
rnrL"Cli v&» valoreli de rctribuido. 

A p.:tr di'ilio, ii rc.:tribLIK;:àu ora prupO!illl ohjetiva mun· 
\cr Mmilitudc com "jâ líKv.du pura auuas ca\qur'IL'i de 
i8:Uitl ní~tl de comrlc'li.idade C diliculdadc. 

Cunr urme licnu. C'idarecidv no item 4 da 1:.\J"'flido de 
mc.'l.ivc."" n' 045, de 4 de: abril dt lql'.). a medida só ,;c tur
mmi crc:1ivu ilpós ii necc~âria libcraçilc.' du,;, rec:un;us 
on:umc:ntáriu" própriol pela Sfcretaria de tJtancjamcn\c.' 
da PI'Clloidi:n.:iol di! Rer"6l'llic:1". 

1\ praJul'liçàu, Ytl/ltd:l cm b fsc;s) artitm•. c!llahclcc:e 
que ã" clol~""" inlqrun1c:s di! Categoria f'uncional de 
Artífice de l'nnrcc:f.'\"';c,."'i de Rour"a" c Unirorrncs. induidas 
IK' Grut'u - Artc.'!r!.anulu - ART .. 700. designado pelo 
a.\di,1!1""71(1, ou l T-ART-710. rorre•pondnn :11 referên
C"iu" de Yl:'nC"imentn nu ,~;~lirio ror clao;.:ec, estabelecidas 
em anc,n. 

1-:!ilahclc.'CC que o ing.reo!NJ nu Calq:oríu runC"iunal rur
"" ... r' na clil!iSC: iniLiõll. mediuntc «'11CUt'50 pllhlioo, no regi
me de IL-gi,.,la-.;àu lro~balhistil. ubservuda1 a1 normas lcgai!l 
FL'\'!ul:lment:~n."!!i pcninentCH. exit;indo-sc hahilituçilo lef::ll 
C.'\lllh:lleniL' à 4• Sé:r~ dr: em.ino de Jl' grau. 

f: que à conc:g:ofia rercrida conoorrcr~o prcrerenciaJ .. 
menle. mcdiomte ursc;àc.1 por transpu"i~Uo. os OC'Ur"antn. 
em lJ de fJUlul'lro de 1974. do carao ou cmprcf:O de ai· 
rui:1t~ ~ CC.l!iiUra, nilt' rw:endn ju1 à dirr:rcRIOU de venci .. 
m~nh' ou !il:ll(lri,, Ct1m ef'eil•' mr,,u.IÍ\'''· 

Trun~>~~:rL"'-C u an. 49 do prujctu que uo ser\·idur inclui .. 
dc1 Rói Cõtlc.-,oria f'unc..;oruaJ de Artificr d~ Confe.:ções de 
Roupil"" c Uniformc."5.. mediante transra5ido dn rl:llpcli· 
v,, Ciupo ou emprcg''· uplicar-sc-â :1 rtrtri:ncia de \'lllor 
de.· \'cnC"imenlt' nu sal6riu iJi!uul ou !IIUJ1c.Th'r mais próximo 
ao perccbidc.' nll data da vif:C::ncia do alo que o lranlpu
~~oer. 

Considenmd" que as dcsreSi.ls dc.-wrrentcs da .suu upli
~a..-aic.J seniu ut1mdid;•s p:lu" dutaçôa conslante:e do 
Or~amento da llniilo c das uularquilll federais e nuda 
vendo que o J'kl!i.'iol.l invalidar snm()s. nu ãmbilo dL.,.ta (.'o

mi"""rau. pelu ilprovaç;.iu do proenle prc.,jctl.". 

ANEXO 

O SR. PRESIDENTE IRa~imundo Parenlc)- 0• r•· 
rcc..'Cn:!o ,;,i'm ru\'urúveil. 

('c,.~mplelotda ii in~~olruÇàll d~ moué'ria. rii,'Sa-5e a dis
t'Url>l"'iiU dc.J r"rujelo cm lurnl, llniro. 

Em discur'i:iO. (PuU"'ii.J 
Siiu h:~vendu qucn1 peça u palavra. en\.'Crro a dillcur-

liÜc.J. 
Em \'Ul:tÇão. 
11s Srh. Scnadon"i que ar"ruvam queiram pernlilncc.."Cr 

liC'tlladus. (P.o~u5a.) 
Aprt1VõldO. 

.ltr. multTill \'Ui à sanção. 
t u 5C~uinle u projck1 apnJ\'Udo: 

PROJETO DE LEI DA C AMARA Nt :161, DE 1913 
(N• 945/113, u Ca• de ..tpm) 

~ lnldatfwJ dCI St~~hor Prf.ddMII dtl Rrpfibli~tJ 

PI .. DI ......... IOCI'IIIolcio •• Callprla r ••. 
eloul •• AriiJioe de C""'ocde •• IIOIIpu e Vrrll'or
mn, e .. 1111ru JII'O'Idlnclll. 

O Consreso Nacional decTC\a: 

An. 19 Às classes integrantes da Cateaoria Funcio· 
nal de Artmoe de Cont'cc:c;ilo de Roupas e UniFormes in· 
clulda no Grupn-Ar1e111nuto - ART-700, designada 
pelo•'ÕdigoART-710ou LT-ART-710, correspondem ls 
rcrcrêncht'!i de vencimento ou salário por classe, estahelc· 
cidus no anexo dcsla lei. 

An. :Z. O içrt5..'SO no~ catesoria func:ionaJ lar-se-ii na 
claJ.w inicial mediun1e concurso público. no rqimc da 
legiilau;üu trabalhisla, observadas as nonnus legais c re
sulamcntares pertinentes. exigindo-se habililuç.io legal 
equivalente à 4• série do ensino de I' arau. 

Art. Jt Ã. calegoria de que trata esta lei concorrerão 
prdcrcncialmenlc. mediante opçl.o por transposição, os 
ocupanres. em 31 de outubro de J974, do cargo ou em
prego d:e Atruiale e Co&tureiro, niio razcndo jus .l dife
rença de vencimento ou saiArio com efeito rtlroativo A. 

dala anterior 11. da viJincia desla lei. 
Pll.r.lgraro Qnico. Aplica-se o disposto IIC!itc artigo aos 

.CI'\'idores que tenham sido aprovado5 em concurso 
p6blico para insresso na Categoria Funcional de Auli
liar Operacional de Serviços Diversos. na Arca de costura 
c alraiataria. 

Arl. 49 Ao servidor que, mediante transposição d~> 
rt!ipc.\:'tivo cargo ou ernprego, for incluído na Catcs.oria 
FunL-ional de .ArtU'JCe de Conrccçlo de Roupas c Uniror
me5, aplicar-se-á a rercrência de valor de vencimento ou 
lidá rio igu&~l ou IIUJ'Crior maU. próximo ao perc:chidCI na 
dala da vigência do ato que o transpuser. 

An. St A despesa decorrente da aplicaçl.o des1a lei 
a:ri atendida pela1 dotaçõn constantes do 0FÇHmento 
da Unido e das autarquias rederaifl. 

An. fi' &ta lei entra em vipJr na d11ta de sua publi
caçio. 

Arl. 1' Revogam-se 111 dispo~içõa em c:onrrArio. 

(Art. I• da Lei n' , DE de de 1911) 

A.n.esanato 
(ART-700au 
LT-ART-710) 

Referências de vencirnento ou salârio dOI CBIJO& efetivos e emrrq;os permanenta 

Artlr ... de eonr..,. 
Q~o do Roupau 

Unifonnes 

ART-110ou 
LT-ART-710 

...,.,._, ... v-... ... llalirlo 
. parCia- . 

Especial 
Mestre 

Contramatre 
ArlffieeEspe

cialiDdo 
Artlrlee 

-NM28a30 
-Nilo! 23K27 
-Nilo! l7a22 

-NMllal6 
-Nilo! 7ol2 
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O SR. PRESIDESl'J.: (Ro~hnundo P:mmle)- Cc.>ncc
du a f'ilh.l\'ru à nuhrt Scnadorot l:.unic..-e Michilts. 

A SR• Eliii;ICE MICHILES (PI>S- ,\M, Pmnunci11 
'' lii!:&Uinlc di!IC'UrliU.J- Sr. Pra.idC"nle, Sn. Scnildo~:o: 

hnplc'lllcnladu a 16 unlJs ulroi"' 11 nmdclc.' d;a lunu 
Franca de Manuu•. ro• oricnlad,, rara 1er um :ournrle 
eoonômiC"I) e dt inlcJi!ruç-Jo de umu \at~la ReJ:!iolt'. uhrJn· 
f:Cndo tnda a .o\ma1ónia Ocidenlal. 

Alé- a:rcu ck 1511001 alr,;í~~o o E-ilUdo du Amal'i'm:l., .,,,. 
rria 0 J'CIIII' de Umd Cllmr"leta 11111gnaçilu CC'Unc.lrni..:;,r, 0 
ahJ que ~riou a Zuna Franc..:a de Mun:au1, dcmon,trnu o1 

di:oJUl!oh:Uu d11 ll""'ernu de. atravh de uma "mL"CCidu hcrll· 
iC"a", acronur 11 descnvolvimenlo CC'unútnic..•u daquC"I:a 
:ireu. 

t\lrolvi'S de \'ll.l1l.:IS:Cn!ll fiSC"ais. cmprno\rius ror:1111 alr:IÍ· 
dull. Jli colucand,, 5UJ'ii c5pcran.;al e !ICU truhalho. 

Manausquccra cm \l)70 uma cidMded~puuC"o mui-. de 
1,., mil hobilanlos hujca~rigo perto de um milhão de ha· 
hilarUCll. ·"" indúlllriall ali in:atalmlas ,:eram mai!l de ~ 
mil cmrrc(!Oll dir~ld"', alé-m de IS mil nu comarcio c muis 
de .35 m1l empreg,,,., gcrad''" indiretamenlc: n6mems que 
par si \I>Ó ate'itam a imf'l'rtU.ncia da ~na Fr\\nca para 
al{UCIJ kel!iih>. 

Sellle m•,menlo, Senhores Sc:nudun:~ este modclc.J eslá 
iiJTicaçud,., enlrc uulrOll muLi\·us I'ICIHii restriçün. L"amhiai" 
e pelll ~nntinscnciarncnlo às importações. A fim de per
mil ir Uma Vi5ol.U de .. s:.t realidade~ f prc:c:iao registrar O im· 
J'Ut:hJ ~o.·uuftildu pclil reduçii~ da quota que cm IIJIS2 era de 
USS SOO milhiie!C, d~oocrc5cendo no corrente ano pnra USI 
4(KJ mifhc.\e,., de dc.;lares, o que rcpreRCnta a mc1ma quoto• 
de 19'71J; a 5ÍIUa~oln C."ilo\se tornando in&U5tcnt;,\vcl rara O 
cnm~r~iiJ e u ind6s1riu ali instuludm; e lcnde u agravar-se 
.:a!itl medida" urgcnl~.~~ niiu venham ii ser udc..~ladus. O 
mc.xh:lu daZoni.l l,.r.1nca criado pcl11 Decreto-lei n" 288 é: 
emincnlemenle imJM>Fladc.Jr, o que u lorna inleirumcnlc 
dependente e aretad•> pela~t medida111 restriti\·as rec-ente
me111e adnladas pel11 Gu\·crnn FcdL-ral. A grande inda· 
J:lç;i,, que permanece sem mpOAia é-: qual1crã o destino 
da Zuna Fran~i.l dt Manau!!.'! 

l::nlend~mt"S qu~ o P...1i1 rodo vem ultdvtSJando m"" 
men1us difiL"Cis que exigem de cada bra5ileiro uma cota 
cxlra de saC"rificio. f.: nos!io de\"Cr no1 de!l\'cncilhurmos da 
~ursa dispens;hcl ,,p supí:rflua !ii quisermo5 chc,ar sal
vos ü outri.l margem. malÕ não pndcm01anirar o molor dc.1 
barco ãs liguas c as ind6strius que: se implantaram cm 
Man:IU!> sàCI hoje o motor 'lUC imr"ulsiona n dc"C'nvolvi
mcn!() du RegiiitJ. 

1-.n\cndcm,lS, repi\u, o ai'\Jrço do Govemf• que: buSt:u 
··surtravit" na bulunçu L"t.Jmen:ial c que não lcm medido 
csJ'orçnll paru molver o grande prohlcma du dividu ex
lernu: C5Se csrnl'\'0 inclui, i claro, t'C."ilriçcles as impor• 
taçõeo mas não ('Odem''" csquec.:cr que a siluaçolu de ~1a
naus a 1'\.'CUliur e ~uc o imrmc:to dessa.,. medidas rCIIrili
,.aJ v.io tsmJgar ii Zona Frunc:1 de Manuu1. 

Se as re.'iilri~w"t.'\c'io alin(!em a oulras ind6strill'll r,,ra da 
7.onil Frlln~u. tiieu impaclo K dilue, pois as im.hi!tlriõl!i de
pc:ndenle"" de comron~nteos imporlõldOS Ião cm nllmLTO 
rcdu1ido cnquanln que em Manaulllj er.sas cmpmas. res.
por~dem ror c..'CI"t.:'U de ii:O''i- da CC'onumia da Reaiio. 

Nolli,;,n modelo 11:10 surorta um processo receuivo. O 
P"''' Cc..'OnUmi~u de: Mano~us pn:ci1a se con10lidar e para 
i55o i: nC\.-eswinu que o Bu.nco Centr11l lhe d~ um lrata
mcnlt, ~llmr"alivel C11m suus caractc:rflilic:as própria5. 

Na."' l'ec..'l"ntn rcpon:JBCnl publicudas ,xlcJ Jarul ft 
Bn1DI1 c: ti\u bem cscriti.l pelo jornalista Joli: Osório Na
YC'i, tro11.em cxprcu.os os punt05 de vis111 dos dirip:ntcs de 
órt~àc.l!'o de clauc. indu5lriais e pelo Superintcndcnle da 
SUfR,\MA: as pusiçõa; ali expos1111 deixam-me muito 
apreerllli\·a vis1o que hxiil5 apontam para o riJCO de um 
colap50. Nilo podem"s pcnnitir que isso ocorra poi5 não 
1: ju1t-' que o delrino daquela Resilo seja n:leaada l 1ua 
própria sorle. c cua~ venha 11 ocorrer um desmorona
mento da!IIC modelo os custos e os sorrimentua Rrio in· 
a~lculúveis para toda a área. Serã pior do que o fim do 
ciclo da bnrra~hu no inicio do s6culo. 
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Qu~rem"'!i. por outro lado ro.:onhccer que muita cousa 
prct:isu ser meJh,uada e ajustada para que os objeti'IOS 
re.ai,. da Zuna t-ranca lr.CJam alcançados. 

O P.o~rque lnduslrial que se instalou cm Man01us, o rez 
mo .. ido por uma grande concentra~u de estfmulos gu~ 
\·ernameni.Ü!t aLru .. ~s. e:apLocialmente, du SGDA)i e da 
St.II-"H.A\1.-\. [>t:i")i~ de I !i ano1 de in:~talaçãu. os resul
lildll'i ob\i\1\))o si7u\ já b"o~~lan\e mensurA.\·eis e embora n:
":onhe~arnus que u pruCCAAu Qtoi ainda em maturação os 
reotuhadu~ oblidos c:sul.o muito aquem da~ e~('L'\:lativilS 
ini..:iui~ c,o.pccj;.llmente D\l que IC: rererc: U repcrcussi\0 
Mlhre o aparelhtJ pruduti ... ·o da re(!:iilo e em relação com :1. 

\"Oç,uçàu n.'l!lllDIII. 
De .. emos lcmhrar que a prc:ucupac;iln c:om a inte

grllçào da 'i indústria5 i: h~Jjc de ~arãu::r nac:ionul, quando 
exige índi~.~ de na..::ionaliza,:lo, q"amdu deverá exigir 
1ndi~o.-.: de rctti,lnalitn._ãu. pura c'ritar (IU.C os oompunentcs 
us..ado~ tenham qu.: a1ravessar u Brasil a1C:" Zuna fran~ll 
r dcp11i~~o voltar C:1Jm1J pi"04Juto linal para serem oomerc:ia· 
li1adoJro no~~o sr .mdc~ c:ontro5 de consumo. 

Dados da CF.AG- AM- dão L"Onta de: que as indd• 
1ri.1s U!loam um valor lnfimo de insum01 bésico1 do &ta
do do Ama~:onali. 

Ro.:onhaa::mos, par" finalimr. Senhor Presidente e Se
nhore~ Sc:nadoi'CI. que o modelo da Zona FranL"& de Ma
nuuli tem sido a alavanca que tem pado propesso para 
o ."-mat.onal, mas por outro lado. rec:onhec:em01 que 0!1-

tà!J havendo di!itorçcles que poderio gerar renex.os nep
liYO!Ii panl a o:onumia e o drsenvolvimento do l:ltado. 

F.stamo1 na metade do período de vigençia da Zona 
Fran~a; cn:io que é a hora de avaliarmos os seus resulta· 
do~ro e redin::cionannos sua pulftic:a. 

.-\~o.ik"' oronuno sugerir ao Governo feck."ral a c:riaçlo 
im&."\liuta de u•n Grupn de Tr01balho dr alto nível do qual 
purticipem 11.li=:m das. autoridada;. da irea F.conàmic:a, 
SI·PL.-\N. ~tinistêri,, da Fu.tenda, Minisli:rio da lndds
tria c du Comércio. rern:~ntantc du SUFR.o\M.-\, Cen· 
tr,, de lndú~~otriils d,, .-\ma7,mas. A51lh:iaç:lo Comercial 
de ~lunuu ... 1-edcra~Ao da11 lndl1slria•p"lilico5, l!mprc· 
11!1rios etc. "'iS~Ind,, pmpor ,..._, Poder E'eculh.-o a ad,"Çi.IJ 
nncd1a1:1 de medidas 'Iuc ii .:-uri~J rra1o rermttam fC\'ita
litar c n:.nri-entar \t tn\\Cicl,, d1. z,,na. Franca de M"'naus. 

.-\ mvel de Conpresll!l' ~ad,,nal, propondo atra~vh dd 
PNjelll de Resuh.~t.,•.:io n"' que se in'llale uma Comi~ 
~" f."'JM!'dal composta de Scnadorn c llcputudos com o 
uhjeli\·,, de: estud~lf a'i ~IIU5alll du fr:lgilidade do modelo 
d.t 7.1.'111il 1-rancil..lc Mo:~ nau ... lslo diamtc da preocupação 
de tnd1t!i IJ'i set('II'CS pela g;.arunt•a da continuidade: do pro· 
c.-e!lo'n de dt:M:n\·,-,1\imenb-, da\fuehl Rqiào, prac:urando 
idcnuficar us a:uu!hls dos pn.1hlemas ocorridos no pas!ia• 
d!J c L(UC' .. -cm ~roCDd,, projetados para u futunt.tornando o 
modcl'' da Zuna Franca de Manaus sempre expC\5lo ~ 
\"ulnerü .. ·el Ü.llii cri"'c"' econ,;mia:a~~o, ao me.mo tempo que 
sugma mcdida~~o no sentido de tornar !JS rc!iultados da 
Zon:t fruncu dr .\lanilU!i mai5 efetivo~ c reai~o. 

l-rit '"~que tinha a di1er, Sr. Prr'iidcnte.l~tuito hem!) 

IJOCTME".\"TO .f (lt'f." SE REf"ERE .4 S/10 f."t;. 
.'\lCT .11/CI//LF.S f:.lf SEt' PRO.\"L',\TJ.4ME"JV. 
TO: 

RF.QUF.RIMESTO 1'0• 

R&.-quciro, ouvida a Casa c com fundamento no an. 7!'. 
ulinea c, in tine, do Resimento Interno do Senadt:t Fede-
ral. a c:riw.;i.o de uma Comislio Eipecial Mista. compos
ta de!' (cinco) Senadores e S (cinco) Deputados, para no 
pri170 de 90 (no ... -c:nta) dias avaliar !Jii resul1ados da Z"'na 
f-'r:an~a de Miln&tus bem oom!J propor medidas de rco
r.entação de sua polflic:a, examinando ainda 01 motivo1 e 
CilU5ilS da rrasilidadt- do Modelo da Zona frança de Ma
naus. 

Sala doo S..oilu, 2 de dezembro de !983. - r.ur.. 
Mldllles 

O SR.PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Conc:o
do a palavra à nohre Senadora lris C61ia. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO!IIAL(Seção 11) 

A SI\' !RIS ctUA ti'I>S- ... c. l'ronuncoo o oesuin· 
lc diHCUI'S\1.) - Sr. Presidente:. Sr11. SonadiJI'U: 

Hoje. prcstu um:1 homrn;qu:m nilo 11\uitu e.pec:ht.l. 
propriamc:nlc, mas disumo5 que e.5c:ncialmenle justa, a 
Cfi5e se:r Iii o di5cutido. aPunlo polémico: a Mulher. 

A clil. ch11mada "se~~:o fra\pd''. ma1 tão ror1e, e 'lUC lan
lu lcrn lutado com hru"·ura indómita alra.,.és do5 tcmpn!i 
"~'''r umn Jki!Oidu dip:n;.~, equitativa dentm da snciedade, 
dedicrJ mmhw; pah1vrn~ro. 
~ dificil c deli~ada a tarefa de f"'lar sabre a mulher c 

~oua luta por um lu,i!.ar ao Hnl. !ll:m" ampan1 da coragem 
de enunciar O'i r:tto'i e a ~o idéias rom dclas~onmhr.l c vera
dd:ulc. O futu i: 'lUC, hUJC, f'1Jdcmol0 ~•firmJ.r que clu pus
sui Un1:1 piirticipu~;ilo e-.-prc•h·a no ~o."ante,ln SOCI;:d &.'Omu 
f''-"'~ou. &.'Umuscnl~ uma ~,,nquis1:1 qu~ vem do5 primdr· 
di,l!l d11 ~i .. ·iliza(;'iio. Um sofrid'' guisar de dc1rauo;, Uma 
CO.J'IG~t ;lti'ta. 

.-\tu;llmcnlc us mulhereli cnmpõcm mui.., de um tcrÇ(I 
du porula~;íu CC.::IJnomicamente ali'-'8 du mundo e 4tt''; 
da" mulhereS cnlre IS C' 64 anoH fazem parte dn fOI\'11 lO· 
I ai de lrahalho mundiul. Hü. cnlretllnlo, 111do um pil!illiil· 
d'' que delineiil o.o; J'llllikl!ii da mulher rm dire.;lo a um ru· 
~rok:innamenl,., dis;nu como 'ler atuanle c partlcire da 50· 

c:iedadc. 
.6,5 mulhC"''cs não prrmanecerõlm omi!lisas nu pU.s5i\"alli 

ao 1,1ngo da hi!it6ria nacional. Na verdade.. u pcfiQuilas 
n:alizudas 10bre a cundiçilo feminina dc:mnn5UIIm que se 
tratou mrno• de um silinçio flOr parte dus mulheres. do 
que dn siléndo imposto pela rewnstruçio hi!itóric:a. pela 
au!iiênciu de doc:umcntaçllo uu sua pracnça cm docu
mentos e manuHcritos de dificil MCell\!10. 

E· inlereso;:tnlc res:i5trar a expansão de jornais aliladC\5 
'Pl"~r mulherC'Ii, ao final dn 1él:ulo passado em Silo P.o~.ulo e 
nu Rio de Janeiro. l:ntre eiC'I. deoitii.Cli·SC: ··o Sexo Femi
nino" (de IMM:' ii IR901 diri1ido rela Prnf't mineira Fran
cioic:u Senhl.'lnnha d~ Mula Dini1. que trahalhuu pclo!i di· 
reitu'i da mulh&.T em prol da in!itru~u fen1ininu e pelo di· 
rrito II!J V('hl. 
~u c,,meçu du Kc:ulu. ac:orrer11m &!i primeir11.'1 mani

fc'iluç(Jc:'s de opcrúriu'i em &.'fiD5CqUéncia dn pr•J~"C'i.'IICI de 
indu!rolriali7m;iill, 'IUif' ulilimv:a a mãu-de-etbra femi11inil 
na." p"u~ cundh.'ix::"'-. lne,istiu. umalcp:isla-.iiu que r-rote
(!&."S~roe 1:t!i intera.sc'i d:t clali5e opcrãria. 

Surar:e. então. gh~ricUo.a. a figura de Rena l.utt 1.1ue 
;tc,>mpilnhildi.l r"'r Ol~..t. Pai'-'il, r~rcM:ntarqm, em IIJI9. 
'' Hrou;il nu Cnnselho Fe1ninm'' lnlemaciunal da Ol'r. 
Tr-.uuva-se n1.1da mui1. n11da n1en!JS. d11 'lUC a mulher hra
silcir.t esluhci&.'\"Cndll, mundi:~lmcntc, rela primeira vct. 
um marcn na "uu lulit ]leln direitl) afl voto. que finalmen
te lhe fcti it'i .. ep.urado. no Br:~~roil, n1t ano de I 9.14. 

A parlir a:nlth1, dC"Jrotu. vitória. a'i em.mcirac•onitola." 
pa.lli!iaram a lutar por no't'U!i e não menos 1mpor1ante111 ob
jelivns. enll'C" eles: ma1ur ac:e-50 li edua:uc;iln: mclhol'f'!i 
1lporlunid11dcs de Lrahulho: mdhnr remunera(;'il!J. Em 
a:onst\1Uênci11. foi aprovadn em I Q.14 n "Eslatutu du M u
lhcr"". 

"i111 podem''" d&.-iii.Oif dt cilar aqut. "''me~~o outru!ii de 
[!mndt!i pen;,tnalidild&."S femininas. mundialmente filmO· 
~u .... que c•,ntrihuírllm pura a ",'nsuuçru' de um mundtl 
m"oJhur, com,,: Jnamt D'Arc: •. o\nita Ciarihaldi, Ana ~eri 
e t;mt.Liii mo•i:o. que in&.-omrr&."Cndid;l~ro na su:a époc-a. hoje 
!iilll 'rulnril:td;.p. e ~conhecida' ettmo 11tr:uralii de inegável 
vnlur. 

A 'J)TO'f"\!iiUl, a mulher tem 111ido ao h'nl'-"' d11 sua hi'I
Wria. incumprcendida e suhliitimadu. Para algun!il f'O'-'<'s. 
nu antiqaidude. o seu na"~>i.mentu &.'OftStitula uma infcli~i
dudr, e o chefe da (amllia procurava compen!l!t·lo com 
iiiJum nrpúeil" rendl)sa,cm qur a filhu aiUBMC' ~orno ob· 
jelo nu men:-11doriu ne1nc:iA"-c:l. · 

A tradiçio religiosa 50b a inftuinclajan!iiiCIIista hoje rc-
lincada, 'estigmatizou a mulher e»mo srr inferior. ~ co
nhecido o fato de que a mulher quando dava lr!lur. ao li
lh•"~· C'l';l proibida de .ir A ig:rej11 durante o seu I'CI(!Uardo. 
Finda c1na fa!roC. poderia retornar ao seio da comunidade 
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rciÍ!,!iC1!iU, dl!liide que f(,SSr, anh,;, purificadll pel.:l bmçilO 
du AIIC\.Tdllle. 

H dit.ill Sàu r \lmÍI./ \JUe \'\ homem ft.~ fe;l\'\ :. liieme· 
lh:tn1.'11 de Dttl~ro. mas n;io u mulher. 

A Rihliil r'clui C!lopecificamenlc ali mulheres d1"~ 1111cer· 
d1'K'in. Tratu·R". enlào, da dimcn~roà'' panicular du dnm 
d,, !liiL'\.-rdt"'do dcl.ididn l'h•r Deu:.. E ne'iHa deci!ilào. ii,, 

1.111e -p;ln.~e. ii mulher rliit:l excluid;t, 

So entanto. a lsrcjil, m;1i~ro 'lUC qu;ll'lucr tlulrll 1nsti· 
lui~àu Sl'l(iul. ten1 \ivenciild!J c hu!ll:'llf.lu ultera~õe!i a c"le 
rc:.r~o.-iln. Atualmcnte. a d,,utrina Cr•stã L'Onccdc ã mu
lher. umu [!r:lndc uhcrtura no C'ipu1,'1t social. 

O Sr. llenedlCD Fernlra- Pcrmilc V. 1-.,• um aparte'! 

A SRo IRIS CtiJA - Poi' niio. 

O Sr. lleHdlto F.-relra - 1-.u ~C'If.tumo dizer que 
l>eu:.. @.C:n&.TO!Iamcnte, ror entender O lanta que eu (!O!ltu ~ 
de mulher. me fo filho de n1ulher. t. nós. oH a-i!iilàQ!I., so
mo:o n=almcnte pri\"il&..,iadns. pri\"ilee;iados em fazer jUJro· 
li!Ot~ üs nll!i/1135 mie;. cm fatc:r justiça à Mãe d:• lipmani
d;tde. 'luando m\!i u enlronilamus, com!J cri5tào!lo, na 
C11nd"':?1o de M!ie de ])eus. na altar que maio; condi1 c:um 
a imr~mãncia dil mulher pnratndns nós. F. i: tio liignifi
cali .. a. til<t i"'I'Ortant.e .... -..a. "'"~rru."nq.em que a nohrc ~ 
nudnr pre:sta às mulhere!l que cu, hoje. jai interferi lanln 
nos dehales. eu que jü me rrcpurava :at~ para hus.:-ur um 
ranklio rara minha t:arar:anta, nàn pude me &.'Onter e qui~ 
JUntar a~ minhas pula"·ras c: oc meus aplau11o0s pela !JJk•r· 
lunidade do ~eu pronunc:iamcnlo. A nobre Smadur alu
diu. r iriu mui lo lonp:c 11r fó~cmn,; ICI1Umerar o quanto u 
Humanidade. n quunto o h~Jmcm. ~c hicbo brub'l, ~tli· 
nul. teve ulcnuuda a suu hru1ulidade c 11 sua condição de 
;mimalidade. no momento em que Deu"- muito sa.biu
mcntc. entendeu que n:kv eru h.tm que ele- flca~o.o;c W. PCII' 
i'l."''lo rct·lhc llmll ~'l'mJIUnhC'Ir:l [ nll ~Uil 'iahedoriu infini• 
ta, DC"u .. tc .. ·e a cautel:a de f:t1cr c.-um que .:1 mulher. illê 
J"'CI'-' .. rmh,'llll di! mat~rÍ:I·prin1U. fll!ro."'C O !iU'ilenlãcul11 du 
estrutur;a d'' h1tmcm e. mais dct que iJro"ii', a ,.uardià d11 !tCU 
~o.'l.tra~,:W.'I, d11 seu lienlimentu. fa.t:endn-a .Ja a1stelil do lk\
mcm. s,, n\'l'"'' caliiQ, ;.1ind11 h~' pnuc:.o. cu alinh;a\·:.wi.l ai· 
g'UI1!ro d:td,,...s,thre 3 pnrula10!i1t Ca:OnltmicamentC' iliÍ\'il, C ii 
prc'i\,:n~a li;t mulher hm'iileir~1 nn n,I'I).IJ de!it;"R'-'lllvim~"RIO 
C nl, n1\JroSl' pr.t[!re'i!ll\, é' illgntfi.U m;trc.:ante C' tii1"1 Dl1(;i\el. 
"'ohretud\1. nns !1him,,., \'intc anns quC'. realmrnte. im· 
rre.!l'iiun:t. \'ej.t bem. :.1 mulhern;t Jll'"f'Uiil~ilo CI:Un!Jmla::l· 
n1rnte ;Ui .. ·;• cm JQhO., em 19 milh1le" e 990 millup.tr~"" 
ll\.'UJ'õiÕO'i, eh101 tinham um.t rrc,.t:nç;l de 3 mil'h~ e '700 
miiiUJ!iln...,.. J:i a!,!oru, em IQtcCJ. cl:l'i ocur~l\'iiMI 'IUa"'-c O 
milhiic'i de IU!Jilflo."'lii na fun;a-trah:dho cfcliv:~memc o~u
pi!d;.l, En13u. C'i.'ll' dt!icmpenhn e\tr;anrdimírio qur nó'i 
npcrimC"ntamL'~ro. em term1,., d&:: dc!iC'n'-·ul"·imcntu, em ter
IRII!ro de prugr~"~•' no nUJro'ill Bra!Od. inquc~tionu\"t"lmf.."Rte. 
dc"·Cm,l·k'. cm (!rande rurte. ao trnh:~lho du mulher. 
.1\(!!JTil, n &~Uc é mJ.i!i nulÍI'-'a:l, c es~roC i: o p.mlo realmcnle 
'lUC' eu queria ~o.-hegar e res"';alt:lr. ~a pn:10enca du mulher 
na"' fahc.a\\ .. alariaifo mai'i alta01. 1= Rlll:Í\'el, "'' traha.lhu in· 
tclc&.11&.:11. a qu;mln :1 nJulher !oC' i_,:u;ahl c alio ~~ourc:r:1 o hu· 
mcm. em que pc.;e adjeti'-'ilrmO!I, t:!l.,·c:.t: alio por elc@!:inch1. 
a mulher com" '111:11.1) fr:1co. \1.tli. como s;t,, rurles as mu
lhrrc~o~ (\tnht s.:1" IOrle!t. a,, petnlo de ~~o~o~portarcm. all:m 
de amforlarem. 1.1Jro h,,mcn~ro. ~!uito ,,brigado pela npnr
tunid~lde que me: ~-oncedeu. 

A SR• IRIS dLJA- Quero IIJrodec:er, nobre Seno
dor HencdihJ Ferreira.,, aparte de V. Eu, que vei~J acre5-
centar m.t meu diHcursn considerac;õcH espetac:ulare!i ac:cr
ca da mulher. nntudamente quandiJ V. Ex• se refere à 
mulher mile de todo!i 01 homen~. Maria Santisstma. 11 

quem llcus mtrer:ou à H umanidadC' com canto carinho. 
Naturalmente qde o Rll«.liiO c:sp(rita religMJSC'. tradicianal
menle devolo • • ..., mulher, ,\ Mile de Deus, 6 Mile da 
Bra,;iL fica sen1ihilizado cm vc:r V. F.x•. um homem tio 
oa:upad,, cum os problemas que o cercam. ter me cari
nhfto &:'1\il pHniculuridade. esse cuidado tilo rntimo em rc-
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H'rvar. no liCU cur.açüo. o Ido e o amor pela M ic de to
dm m\.s, NOMa Senhora. Que ela o proteja e o abençoe. 
cumo 11 tcxlo5 os bra~ilciros. 

lfoje. herdeira de um acervo de sofridas conquistas, a 
mulher vivenciu liiiUUJ.."Ôft di,·ersus: 

Notoriamente siiu prccll.rias Wi mndiçltc:s de sa6de no 
BraYI, a mulher, c sit:nilit:anivamente u de condições me
nos privilql!iuda~~.. quando nilo é bem alli!itida nCiise &e

lnr. [! c~pTC5Si\'o o n6meru de doenças genilais de toda 11 
""ff('éc'ie. o que ocorre a:raças ao rarw atendimento p6hli· 
co nCI!õC M:ntido. e à notl\ria faltu de orientiiÇitO. int:lusi
,'C. nu que RC rcl.:u:i,,na ao uso dOA antiçnnccpcionais. 

A mulher i trunlifnrmada. pelos meios de comuni· 
c:uçtl,, de mu'i!la, em ohj1.10. i disse:radu no que do mai!il 
lnlimo c invit,ldv.:l que~ o ser viv.., denlro do SL"U cnero. 
quandu envolvida em campanhw; abonivus. 

t: bum lembrar'' que a mestre du Obsoti:trici::l hra5ilei
ru. 1-'crnanda de Mqalhi\L.,;, jll definiu: ••oembriila i um 

• ,;uj..:itn de direito e. pelo (.'óditw Ci"·il, toda sujeito i um11 
pe55m1. (: um individuo. e alp.uCm e. pelo Cõdis:o Penal. 
matar alp:uém i crime". Lemhramo,; ainda. "Hnlacausto 
0: um Inocente" de: Luillli015, referindo-se aa embrião: 

"Não &.'5tai5 prote!-ido cnntru o periao. 
Nüo c:1tai~r~ i.\ento de sofrer viuiCncius. 
Nii.o estai• livre de mio; ali5355inas, 
Não és tido c.:umo pe550a ne~te mundo PD!-uni.t:a· 

do. 
Nilo is respeitado ntm pelos quejul1am d&:fender 

a vida. 
Não tenL L"nfim. aMe!-urado o direito de aistên· 

~iu'". 

Quanto ao en1ujana:ntu du mulher na fol"(a de traha
lh•' evidenciamos que qundo a OIT dois terço1 das ho· 
ra~,; de trahlllho do mundo sUo reprnentada.• pela mão
de-obra feminina. n:a:bendo somente 10§ da5 rendas 
uferidus, num n.'limc: de suhemprqo. sendo rrsponsAvel 
rur ~da rroduçãa de alimentos segundo informaçõn 
da FAO. 

Rt..,;'itdtamos ainda que no• Pulses subde!lenvnlvidos 
hil nlilhõL.,; de mulheres obri!-ada'S à aHumir • condições 
de chefe de fumnia. com inteira re5JX'nsabilidade eoonó
miC;,, r10anc:eira. e educ:uth·a dos nlhos. 

No Brasil. a parlir de 19~. período em que a N:ação 
a~r~ooistiu a um ripido prua.'li!iO decrescimento económico, 
ucompanh11do de industrialização e urbanilaçia acelera
das. mostra_que. R por um lado houve e'l.pansiln na1 
oportunidades de emprqo para o sno feminino. de ou
tra parte. c:5Sil5 oportunidade~ liC limitaram a poucas 
oc:upac;Ues. em geral no selor de serviços e, na maioria 
d.iL"' veze."i nas pastos mais baixos da hierarquia oc:upacio
nul. onde as c:ondiçõa;. de trabalho, (entre ehar.) e OS III· 
ICuios. nilo silo 01 melhores. 

Dado,; nos mostram ainda que, mai5 de 8'"- do c:on
linJc:nte feminino ativo dediL"U« a um pequeno nilmero 
de: oc:upaçõei, con1ideradus de baiu rcmuneraçio: em· 
PrL'Indas domi!iticls, 27%, trubalhadoru rurais 19%1. 
runcionilriao p6blicao (8'lo) e costureira• (~I etc. 

l'li"Uia-se portanto. que embora tenha aumentado a 
partic:ipaçlo du mulher na força de trabalho, perliste 
ac:irrada sepc:Jaçiko ocupacional. com pequeno nllmero 
de opununidada de emprego. 

N:o campo du microec:onomia. mais espec:incamente 
Dil 6rea industrial. a presença feminina,~ hoje. bem me
nos exprc:Miva do que já o foi. As ft'idCnc:iasli.o muito 
claras nu sentido de mc.trar que. a transformaçlo das 
empresas rabris modernas, constituiu uma ronte de ex
publào da mio-de-obra reminina que, em pral roi 1C lo· 
c,.izar em a&:upiiÇÕc:l desenvolvklu a donic:Dio. Estas 
mulheres int11ram os imensos c:ontinaences de COAturei· 
ras, bordadeira. serzideiras c empreaadas domáticu. 
que em 197S. atinaiam mais de 50'J. da populaçlo remi .. 
nina econõmicamente ativa. f.vidà'lc:illl CIIBI, de um re
char de portas para a mulher de baixa ac:olaridade. no 
•oc:ante a mais uma oponunidade de emprego. Em 1940. 
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tlnbumm no Br111il 6Sif da populaçlo feminina brul'ilei· 
rn economic:umente ativa atUtlndo nu indíastriu. Hoje este 
d11d1l caiu p11ra 30.11". 

J;\ no c11mpn educuc:ional, ~ not6riu a presença da mu
lht.T. No Bra1il. em 197R. 86fl. dos integruniC5 do corpo 
docente ck1 lt 1rau, eram mulhere!i.. A partir dai, R t.'OO· 
clui que, aJ'IC!iõlr da baixa remuneruçào. ~a mulhLT qur. 
c'preMivumenl.e. se dedico à tarefa de enlinar. 

Na dn:u du 1a6de. regi1tra-5e 111mbém. prande pera:n· 
tua I de médiOOJ e principal mente de enfermeiras. Ei11 por 
c"n~uinte. lutente. a fndole feminin11, que rt~palduda 
nu perlinllciu, !i.t d~taLõl ne,;a."i duras árdull5 1arefa1: 
educur c: curar. 

N;• antUi~ d;1 partici.,açiln do sex.o remi nina no mer
cadt, de trabalho estatl,;tic:al da ONU nos inform::~m o 
full' de milhiit:~~ de mulheres estarem 110frendo e'au51iko 
crtlnicu o LJUC i=, em SUil opinião um dos muiore1 pmhle
mil" de 111Í1dc da mundu. 

Q11;1nto à Pollli!:u, u mulher 'lem assumindo. paululi· 
namenlc ne,;,;e cumpo a ,;ua f'O!Iiçiln. 

A Sr• E11lao Mlchlln - Pennite-me V. Ex• um apar
te"! 

A Srll lrls CfU. - Pois nlo, nobre Senadora. 

A S.. Eomke Mldlllos- Scn•dora lris C61ia, creio que 
pelo menua eu desfruto, ne1te momento, de um privili=aio 
no mlnimo raro, uma Senadora apancando uma outra 
Senadora. Quero BSIOCiar-me l.s suas palavras nesle mo
menlo an que presla uma homenagem • mulher. Vejo, 
como V. 1::!'1.1 que a mulher, hoje, começa a disputar seu 
CIJiilço, pois em todos 01 ramos da atividade humana es
tA ela pres&."DIC, ainda nlo com a força que esperamos 
dentro de pouco tempo ela possa alcançar. ainda sofren· 
do. aqui e ali, di!IC'riminaçc)es. Quando V. Ex• citava o 
nome de Bana Lul7.,lembrava .. me de que. há mais de 50 
anos, pelo trabalho daquela mulher extraordin6ria, con· 
sea:uimos o direito de voto. Mas em ma~ria de politica 
nilo pmsredimDA muito, Nós ainda precisamos proaredir 
muito, 10mos qua1e melalde do eleitorado brasileiro e te
mos uma representação ainda numericamente insignifi· 
cante. Acho que do nosso trabalho nnta Casa muita coi· 
sa poderá mudar. Ooslaria, Lamhi:m de usoçiar-me a V. 
1:'1.• no momento em que se pronuncia contra o abono. 
Associo-me inteiramente e pana isto tenho lutado e por 
uma bandeir-.a que t o planejamento familiar, aquela 
bandeira de levar a toda& as mulheru, npecialmente as 
de baiAu renda. os recursos de infonnaçio para que as 
mulheres p011am ter 01 filhos que acham ter c:ondic;lles 
de c:riar e alimentar. Nobre Senadora, 01 meus mais sin· 
c:ero1 parabtns. Para terminar, aostaria de dizer que a 
mulher prc:c:isa ocupar um espaço muito maior no Poder 
F..xecutivo brasileiro. Por exemplo. na Colõmbia hA, ho
je, 4 ministras e todas u aec:retarias de minis~rios. na
quele puls, estio na mias de mulheres. a exc:eçlo apenas 
das forças armadas. No Bra5il, nlo tem01 sequer uma se
cretario de Minist&io. Felizmente. temos uma ministra. 
Vejo por isso que ainda temos um longo espaço a percor
rer. Tenho •UJerido rrcqucntcmente que a mulher ocupe 
luJo"" toio como a COBAL, SUNAB, COHAB. Quem 6 
que entende de hahitaçlo, se nio nós., quem t que enten
de de preços de compras de abastecimento. N6s entende
mas. A noiiB atividade milenarmente tem sido voltada 
para C."i!!U a1pec:to. para esse campo. Repetindo palavras, 
de uma politica francesa, cu diria que, na medida em que 
um Pufs nio sabe aproveitar o trabalho da mulher, a mu
lher. perde. Ma1, perde muito mais aquele Pais. Muito 
obripdo, Sr• Senadora, por esta oponunidade. 

" S.. lrlo c•• - Quero qradecer o IOU apanc, 
nobre Senadora Eunice Michiles e, neste momento, res
saltar a no11a presença notadamente como uma homena· 
aem minha, • sua presença no Conareuo Nacional, 11 
primein mulher que aac:endeu ao Senado Federal, numa 
demostnçio espetac:ular de abenun deste Pais. De
monstnçio de reconhecimento pelo valor da mulher. E 
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V. Ex• tem prcx.-urado prestigiar essa dádiva, correspon· 
der a essa connanç-.a do povo brasileiro, notadamente do 
povo amazõnida. 

Estou tambtm muito feliz pela a oportunidade que me 
roi dada. Junta!l poderemos fazer alga. embor.a em pe
quena ncala ainda mas. aiBO que seja como o plantar de 
uma semente, o despenar de uma eonsiCnciu no nosso 
pO\O. Nilo de movimentos extremi5ta5, mas de uma c:on· 
siL-ênciu de que a mulher tem pndertllllu isuais quanto a 
homem: ii mulher tem raderes. tanto qullnto o homem. a 
mulher tem ~etndições tanto quanto o homem de admi· 
ni!ltrar. de repn.'5Cntar. de orientar e de exercer tudas as 
a1ividadc:1 du vidu. Por isso ela tem obri1ac;ilo de al!i.U· 
mi r. de eslar presente. Na;. I e sentido l a no~a luta, 111 
lado do homem, em igualdade de !:ondiçõe!f, em ipualda· 
de de po;drr lutar pelo desenvolvimentu da n011sa Pá Iria e 
da f'rópria Hum11nid11de em si. 

Sr. Prelrlidente, eu e5lava ta.-endo comentirio1 50bre u 
e'pn:!ill:iu d::1 mulher na ""ida rolftiea, eomu Deputada,; • 
Senaduruoo, Prefeita,;. Primeira-Ministra, pelo mundo 
aforu. Neste f'arliculur temos o extmplo de Golda Meir 
que deixou à posteridade IJrande leB::Jdo de imponanles 
deci11ões e L"Onquislaoo, sesuida de outras. Na adminise 
tra~;àu permilam-me c:ilar a nos!lil querida Mini1tra da 
Educação, Professora Esther de f. Ferraz e5le mt,nslro 
saarado da Educução brasileira que tanto no1 diJnilica. 

P..uticipundo de maneira exprc:Riiva na vida pilblicu do 
Pais. qualitali\·amenle, ainda que niio quantilativamen~ 
lc:. a~~o mulherus, nL"Sies illlimw ano1. estilo criandn enti· 
dade5, pru~o.-edimentos e espaço5 novos para a &ua 
atuuçiio. 

A verdade i: que a Mulher. C:!ohl criatura fn\8-il fili~a
mentc:. tuiV\.'Z. ma1 um f1Urlt.'11ck1 de: &."Urii!-Cm. apCI'ar de 
llldu~~o us diliculdadL.,; ent.-untrada~~o uu lon1o da 1ua his
tórin. it dcspeilo dillll L"plicitas ou mnn111 discriminaçÕC5 
!k,fridils, tem sohn-pujad11 .:~olas boun:ira5. Vem lulitndo. 
!lml 1ri11ua, p:lo direito de ip.uai~o opnrtunidudes li lut da 
lei. da JUÍidc, da educu..,ii.o e do lrahalho. 

1-.lu, que em 1962 11inda era c:onsideradn pelo C1\disn 
Civil Brasileiro. n-lativamrnte in~uro•z. 1uiu à luta. em 
bu!K:u de lrub;dho. CC'Iahoranda para u 5U5tento du sua 
f11mnia. ombreando-se c:om u seu companheiro, não divi
dindo rc5ponsuhilidade. mWI Rim. acumulando-as brav;•
meni.C: CSf'OSa. mãe. dona-dc-ca5a e tr ....... IIDn IID Ir• 
oiL 

E a vcx:é mulher. qurjamllilde!i.i5tiu, ofenarms o nos
lU caiL"IroMl aplauso: por vocC. mercc:idõlmenle, reivindi· 
cumuR nnte momento: 

I - iJualdade de chances em todos os setui'CI du so-
ciedade: 

2- in1trução C5)lec:ificamente diripida: 
3- melhore-5 sal6riD'i: 
4 - mtlinr B55i,;tCncia e orientuçlo na campo da sa6-

do: 

S -oponunidades 1enerali:r.adas de empregos: 
6- c:rec:hcs para~ seus nlho5, para que possam traba

lhnr de5prec1CU.f1udamente: 
7 - A busc11 da paternidude respon16.vel, com o res

f'aldo de um maior amparo da1 autoridades e do• texlos 
lq:uis: 

8- Incentivo e apoio • pe5quisa no tocante ao con .. 
trole da nutulidade, a nm de que mkodo11 muis humanos 
e di1ninc:anta. venham a .- des&.-obertos e implantados. 
prm.epndo-a. na de<:i&io sobre o que de mai1 belo e lin· 
pulur lhe roi c:onc:edido: 11 maternidade: 
9- Equiparaçlo ju1ta no ~~eio dos no!ISOII textos le

pil: e. finalmente. direito flleno ii vida em IOC.iedade 11 
fim de evitar us vdada1 ICII"Ciaç&s e preconceitos. 

O Sr • ........., ,....... - Permito-me V. E'!.• m11i1 
uma ob!lervaç.ilo? 

A IR• IRIS ctuA - Poi• nilo, nobre ScnKCior BcnO. 
dito Fermra. com muito pram. 
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O Sr • .-ao ,.,..,. - Eu nlo ICi bem. MM5, em 
realidade, me usulla o que vem ocorrendo 001 Estados 
Unida5., onde a omisslo dOl homcna.. de um lado, e nlo 
sei se dizer a ousadia du mulheres do outro, mas, cm dc
~o."fJrrãlciu da omi55lo dos homens. n6s c:~tamoa veriracan
do um Cenõmcno realmente muito trisu: nos Estad\JS 
L:nidos. Sohrec:arrcgaram tanto 11 mulhere5 que aquela 
,..~oiu. no fuiJnr do seu de5C11volvimento. caminha, a 
c!lemplo de outra"' 1randc~ civiliza.\o'Ões que ai cslj:ia nas 
púginu1 da tfist6ria, muito rapidamente para um esbo
roar. As nnli~o.iu5 que eu tenh,, do número de mulheres 
enrartada!O e com probh.om":Vio de estómapn ~a. inacstã.n 
continuada de aspirina 6, realmente, uma coisa preocu
pante. 1:. a aspirina ~ tomada na tentativa de evilar o in
far\o. Na. tealidade, observando matlsticas • re5peito da 
CCIJnomia americana sobre a localizaçilo da renda e da 
capital, nos Estados L;nidos, tive uma informaçlo reaJa 
mente surpreendente: dos 20 milhões de a.:ionistas da 
Cionor.ol Mnton 4/S. em n6moros mlondns 16 milhl>a. 
eram do sexo feminino. l!nlio, houve es'SC pa55ar da res
ron,;ahitidade, da adminhUaçilo da C\."<tnomia por L"OmOa 
dh~mo talvez do homem amL'I'K:an~. sobrecarres;andn a 
mulher. muito mait1enslvel pelos seus sentimentos. muia 
ta mais delic'llda. E conseqUentemente paga num preço 
muito mai5 alio pchu; emOC:ÔCK. muito mais lea.l aoa 
prin.:ipins, muito mai~r~o apes;ada ao' valores ea:pirituai1 
CtJmo silu as mulheres. l.embrarlamos no\l'amente. Maa 
ria. quilndo Cru11o. tão carinhoRO. tio amurflvel com 
.seus aróstoiO!I iiO ponto de lhes lavar 05 pá., Ele C'ruciria 
c;td<tlrl no madeiro. 116 ~filria. 116 a mãe i' que ali permaa 
n~eu ao ~ da c:ru7 .. p<trquc lodos os seu11 amad011 após
tolo~r~o. possuídos pela fraquCla, inerente a 1ua condh:io 
de homens. de~naram. ra:eio505 Uth-ez de serem tama 
hém imoladl'lfl, ou por razões outras que a!ll anotações 
bíblicas não noticium. Ma5. em verd~dc. es.1011 lealdade da 
mulhtr. L.,.,o;a dedicuçãn rm ser mais et~ril(:iO e alma do 
que mati:ria. pelo menos nus F.llitados tinidos, nilo tem 
sido boa. sobretudo em termos de preserva~Ao daquele 
pnis. E: "·erdadc que. no Brasil, talve7 por nus.o;o sistema 
p:llrian:al. in.:orris;i\l'elmente arraipado no latim. o noRa 
5C\ legislador. por ceno, ror innucncia tambim do muna 
th' nii.o LTi"tão- eLI ni1o diria pagão, miiR do mundo não 
crio;tii.n - L"tilahele""\."u, no5 DU!illl'!il códiso5. eo;se difercn
..:i:tl que. (1&11'11 muit"~· poderia parecff uma min•mi1.acão 
du \olllor da mulher. Ma5. eu tenho p11ra mim que a in
tl!!n(ii" reul era prote,er a mulher. ante~ ck apequen;i, .. Ja. 
Mas, P.'deria.. tamhCm, 5er J'l.'' innuência. porque- a pró
ria Bíhli:t, "''Velho Testamento t lumhém no NO\o·o Tes
tamento, M: refere ao homem c nunca it. mulher. 1'4l'lflsa
hemus.. que. no mundo mukumano. cum rari«simas n
L"etr,'Üeo;, muo; na mai,,ria dO.!ii rafii."S. as mulhti"C!I sio quase 
C11mo um animal domto5ti\."O. Não tem a mulher es511 dis
nidadt que. tem entre nár.. araças a Deu5 e para glária 
nu!l~a de C'l'i'ilà•'· ela não de5fru1a eSRC conhecimento que, 
re:tlmente. nós. crislào5, lh\."5 lrihut:~mns. Dar puque eu 
'\OU um 1-rande admirador do Senador ~elson l"ameiro, 
upeR:tr de di\o-ers;irmos, \l'i5C'Cf"almenle. em als;umas llllpe..:
tu!'. mus ror S. ~:;,, eu tenho um carinho todo especiul, 
maior d,'"l que, muit:u. veLe,;, n,; menos avisado5 pOS.!iiam 
",n~.-eder. cm vinude do!l W:riC\IIi alrilos que nós jb. tivt. .. 
m"~ aqui 11&:\ld Casa mw;. evidente-mente. dC"Iutrinârios. 
pela óti"-u que S. E" tem q11an1l1a determinado!' upft. ... 
tu"' de direih1 de famOia. Ma5, em realidade. não hã 
c:omu n'-'Pr: o Senador Ndson Carneiro devri ter no 
coração de cada um de nó,; e. de mndu particular. duJc-
ru.;àes atuuis e futuras du mulheres brasileira!~, um eRCB
ninho tOOo apecial, porque puueN, nu Parlamento ~a
cional, da qtocu em que- me tem sido pc:rmilido acompa
nhar. pnuefll se pontificaram tanto c:om a preocupação 
L"Om a fumflia e. sohretudo, com a mulher. Ali: mesmo. 
puque. prcucupar-5e oom a famfiia. di1.er-~e preocupar 
com mulher. liCria quase como que pleonasmo, porque 
niio hA ramnia. como nio hA civilizado. onde nio hA 
mLIIheres. dCRrmpenba.ndo o seu magnifico papel de 
mAs. ~ L"Om eSRu observaçilo que. mais uma vu .. interfi-
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ro nessa homenqrm, justlaima. sratiricante para todos 
nó&. RObretudo nesse apqar de luzes deSK perlodo leais
la.ti.,o, tln conturbado e. lamentavelmente. tllo pouco 
proveitUJO, porque-. meu Deus do &.tu, quanla coisa at6 
0011 rc:Rtando faLer neste PalA. e que. lamentavelmente. a 
e"'iJOidudt do tempo, a nossa ptrda de tempo. muita'S ve
Le-5, na periferia do,; problemas. impediu-no11 ati aqui. de 
encontrar caminho5 para tanta5 QrUri15, para tant.tll difi
ruldad~ que no~r~o visitam e que nos infelicitam. M uilo 
obriJad•' a V. Ex• pela tz.enero!lidade com que me ouviu. 

A SI• IR IS ctuA - O aparte de V. E•• iniOJ'OTi n 
meu di!iltun.o como realce. 

A Srt Eulee Mlddl.- Permite-me V. E'• um apar
te'~ 

A SI• IIIS CILU. - Poio niin. 

A SI' ........ MioU• - Eu J!OSiaria do lembrar, 
nobre Senadora, que a fras;ilidade da mulher i: muito 
mais uma questlo de ararinL;a. porque. na verddde, as 
ellilatiRtÍC'as pro\o·am que temos uma sobrevida de cinco 
ano,;. f.studnR ra.'lnlefl dcmonRtram que a mulher, mem
so submetida ias mnmu'S pres."õa !iOciais que homem, ela 
não~ 1iio acometida de en!ilema rulmonar, mQmO fU· 
mando como o home-m. ela nilo i: ummttida da doença 
nn m5m:a rrorruç:iu, enmlltamb~ elu nilo é acometido 
de enfarte na me5ma rn•rorç;t,, dr maneira que o mito 
da frasilidadr feminina. d:.t infrrinridade hiol6gicl:l e- al
gumu &:oit~a que- alã ahsolutamcr11e 5uperado. AL"11o qur 
o;omru ati: 5ureriures. ltiulop.icamcnte. 

A. SR• IRIS CI:LIA. - Muilo obrigado. Deus que-ira 
que ~jamos. n:ulmenle. um rouco fone-5 me~mo a esst 
puniu. 

Sr. Presidente. Sr5. Senadores, neste fim de tarde. de 
mandntu. inclusive, cm que- ra~er"·ei um momento de ho
menap:m à mulhtr. à mulher brasileira, eu quero, lam
hém. ao mamo tempo. pn:5tar uma homrnag:em an 
Conpi"CIIIiCI i'iacional, notadilmentr ao Smado, cm cujo 
ambiente eu rennaneci, f:\('r dois me~ e mcin, em sran
de reli..:idadr na minha vida. E muito trm a ver uma coi5a 
L"<'m a uutr:t. Niio sei se mr senti mai5 rolftica, mai111 ali· 
va, nu mais algun1a t1'risa, mUl\ sei quemeRntimai' mu
lhi!!r. milio; mulher e mai5 milc. talvez porque aqui eu le
nha vi5to mai11 irmAo~J. muitu rr.uernidade e muilo amor, 
sohretudo. em tempo Wo pequeno que rns1ei, ma'i que 
rude apreciar momenlcw lilo da intimidade- da vida da 
ramllia. como u aninl'56.rio de alsutm, qur comemora
mo.. t R mane-. que choramm. f.u me IC'I'Iti muito mai!ll 
fortalecida como pe5!00a humana. F.. quando aqui c:he
'uLi.quand,, entrava no Plenârio,tinha aR pernas tri:mu
W.s e a cahc:.,;a atardnuda só em ptn5ar que eu iria perma
na:er alpum temru ao lado de !1C!II!k.14:15 cuja hiogralia, 
cuj11 currlculo eu wnho.i a pelas tele-visões e pelos ráldioR, 
a eficit-ncia dr tr01batlho, a prande caracidadc de trabalho 
de muitos homcn1 e dr uma mulher que aqui est~tva. 

1'4ão ~ti 1e de\l'erialembra.r nomC5. mas me preocupava 
em aontsr perto do Aderhul Jurema. da Academia Brui
leiro~ de LL·Iras. o Imortal. Mu, é verdade que L"ll vuu fi. 
cur rtrtll d,, Srvcm Gnme5"! f. me diueram: "Vai ser cu
lq~a dele"'. "('alega C dcmuis!" Safa a L"un..-rnar cnm ai· 
puma' P'-"!!.'iOils 1."' u indag.ar !iobre cada um. O que era, o 
que razia e c:om(l era. Lembro-me bem que- perguntei H 

Lllttuém: "f."""e homem. ~ilo Coelha. que i Presidente
a cujo di,;cuno de po55e ru Hlfiislira, com uma L'Crta !SIItiR
fa~iio. pela leleviRÜo. ainda. quando crilic&\l'am tanlu a 
te..:nOC'racia, e sobrelevava a polftic-.a, a imrortãncia c ali
d!:runça do poUtic:t1 - llucm ~ eMe homem? 1-:!lliie ho
mem, reulmL"IIIe. ele fala \."Um a gente?" "Fala, mas í: 
muito Jl:rio. Repreende-u alio um certo alguém, que pma 
vucou tumullo5 em Pern11mbuco, e prendeu Frei Cane
ca." Ma~s, quem !ilo es!ielll homrn"' No dia-a-dia e no 
L"'Un\·ivin. eu pude ver que sio me~mos ~ homem• e apenas 
humL-n!ii: homens que cresceram, que sobrelevaram-se 
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nu ati\l'idadeR polfticu e administrativas. mas não deill.l· 
ram de ~tr 1ente. nio perderam o sentido do amor. da 
50iidariedadc. da fraternidade-. E i: por isso que eles estio 
aqui, porque conseguiram • queridos de todos e ser vis
tos pela comunidade. Atê o Adcrbal Jurema, que eu pen· 
sava no imortal da Academia, eu o vi quando fazia um 
(laliantrio para u Eunice. Ah~ ele- t tilo simpiCR assim! 

Na Rimplicidade de lodos \I'CK.is r na demonstraçio do 
rodcr do homem, do rndrr dr fazer, de desenvolver, dr 
intdLoc:tuali.tllr. e às VC'".mi ati: dr represnnar, mas, sobre
tudo. dr serem ju5101i. i que tambán eu consolidei urn 
tanto maiR " minha pcnonalidadc de mulher, e mudei 
um pouco O\ meus poi'I.O!I de vista ea:tremistBII. O ho
mtm e a mulher. na ma~ma dimen5io, amando-se, cotw· 
lituem ,. essência da vida e da humanidade. Nlo pude
m08 lutar por um lus;ar de dblaque. nem de um lado, 
nrm du outro. a mail um do que o outro, mu por um lu
pr de igualdade. para junlos caminharmos na conJ
IruçÜc) de um mundl) novo. 

A nossa re5ponsabilidadr C tü.o imensa, sobretudo nes· 
5e momcnh' rm que o Palll, o nos.llio Pars e o mundo intei
ro alraveuam Krius dificuldadL'5 t problemu muilo sr•· 
ve.. I: que nlo no5 esqueçumos dt que sumo,; ac:nte.. que
somos homem. e nos unilmO.!ii nes~t amor. porque so
mente- o amor con!ltrõi c pode Kr a arande arma na 5\J· 

luçicn d1'1 rrohlcmaR e das 1randes suerraR. t-: neste mo
mento em que homcnaJeio a mulher, quero homma~r:ear 
tamhtm o" homen!il dr todo o Brasil, 50hretudo aqurl~.-s 
que aqui representam as famfliatlli br:eiilriras. Qut os SL .. 
nhora continuem tc:11dn a força de lutar. a coraaem de 
ralar, uoo; omiRsOR nilo 1Cm l'erdão. a coragem de falar 
relt, hem e pela \"erdndc em favor dt' que i: c:eno e da que 
i: juShl. ~üo se aquet,;am daquele51.1.UC são menores, pora 
que inrcrinr nilo hã ninJu~m. mao; aquele!il que- dependem 
de nós.. do n0S50 raciocínio e da nos.,... decida. Aquele5 
que j.i. tomh:1ram qur Deus oo; tenha. Os scuslus;aresjo
muifl Rra,, C"ICUpados. Di1.em que o lu(l:ar de um homtlll 
nil.u pc.ldc 5er OCUI'I&dC"I em momento al~r:um. O tmmem 
)'udc :tt~ ser 5Ub"ituldo, ma5 hnmen5 como Nilo C"arlho, 
..:um1' J"entóni11 Vilela, COm\1 tantn5 OUin'l!lo que aqui ras
"aram c aqu' tC"Imharam na luta pelo \."\lmprimento do de-
VLT. pc:lu conqui,;ta do bc:m e da verdade. pelo de&envol· 
vimento d~1 Pal5 e da humanid:~de, pelo bem-e5l:.ar de um 
'f'IWO, n\1."1. não tem sub'i\ituíl;io e jamMis telio os seus 
lu,:an."i n.:ur;ldoo;. Q11e Deuli 11s tenho• num lugar 5ll@:radu 
e nu 1:1nto RJilCO da eternid:J.de. e que nlt!i, cli na terr:l, 
vivnm•l.'~ felii.C5 os seus e:umrh'"l!õ. 

Era o 4.1ue tinha a dizer. Sr. Pra~identc. Muilo obriga· 
do. (M uill' bem! Palm;u;.J 

O SI. PIIESIDENTE I Raimund<J P.•rente)- E•tã os· 
~r:otada1 d li5t:t de or11dores. 

A Prcsidi:n..:1:t ron\\"oca sessi.a ulraordinfl.ria a 
realitar-se amanhii.lls li haras. ne5te plt:n.i:rio, com a se· 
puinlc 

ORDE.\1 DO DIA 
I 

tl::m regime de urg.i:ncia- art. 371~• .. do Regimento ln
te-mo) 

Diflcussã,,, em 5e1Undo turno, do Projeto de l.ci da 
Citmara R' 210. de 10M3 (n' 1.4"N/R3, na Ca5a de ori
(I:Cm,, de iniciativa do Senhor Presidente da RcpQbliea. 
que di!IIJ'ÕC M1hre a renrsani1.ac;:io da eslrutura da Justiça 
Federal de Primeira IR,;.tãnciu., e d&. uulra5 pruviden\.;as, 
1end11 

PARKER. oob n• 1.1011. de 19U, da Cnmi,.ãa. 
- .. ledaçlo, ororecendu • Rcda.;iln do •encidu. 

Di~r~o~:uRsio, em turno {mico, da Redac:io Final (ofen=ci
du pela Con1iuiio de Redaçio em seu Parecer n• 1.062. 
de t9K3). d,, Projeto de Decrelu l•islalivo n• 21. de 
19Hlln• S/Rl. na Cãmara do• Deputados), que apro•a o 
texto da t'unvençilu lntemueional sobre norma5 de trei
nam.mlo de marltimos. expediçio de eenificados e ser-
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viçu de quarln. ad&Jiada durante a conferencia diplomi
li.:o• re;lli,;,tda cm L11ndrcs "'" ma;.es de junho e julho ck 
197K, ~o~1h l)!r, au1picioli da Or(!anizado Marltima lnter
p.u~crm•mental - IMO. 

O SR. PRESIDE.'IITE (Raimundo Parente) - Nada 
mui'i h;~~endu que '•ralar, declaro encerrada a HS~ilu. 

ll.l'I"IIHIII-.U' u .n•ntiu ,;, /0 h11ra.' r 4S mlnutu.f.' 

III,ÇC"I!RSO I'ROIV(!NC/ADO PELO SR. Jo
SF. 1./NS N.4 S'fiSSÃO DE .IMI-IIJ E Qt1E. EN-
1"Rf:CiU~· Ã RI."VI.UO DO ORADOR, SERIA 
"/'t'HI.IC'ADO I'OSTiiR/ORMENTF.. 

O SR. JosE UNS (PDS- CE. Pela ordem,)- Sr. 
Pn:l'loidente, dcs.ejo. c:um b~t~e nas disl'">sições do Rega.. 
mcn1u. pmtotar mntra a falta de rapeito que. durante 
tndu a 5e'tllàu ded.a noite, tem 1e verincado contra o Pre· 
liidcnle do Me;.a. 

O SR. PRESIDENTE tlomanto J6nior)- Nao me 
!OÍDIO L"C.ImO Iiii. 

O SR. JOst UNS - Quero pedir taml*m a V. Ex•. ' 
~o~ucrn prnp~u ao Ph:n.liriu. que ~jum limitados. ne55e 
c;,5u de urp.~nc:ia, os parecere~~, a I !li minuto5. ~ o que 
prnp1tnho a11 Plem'lrio. 

DISC't'RSO I'RONt'.VCIADO l'f:I.O SR. JOSE 
I.I,'I;S NA SF.SSiiO Df." .111-11-HJ F. Qt'E. E.VTR/iGt'E 
-~ Rn'mÃn no OR.4DOR, SF.R/.4 l't'BI.ICADO 
I'OSTF.R/ORMF..'tll"F.. 

O SR. JOSit UNS (PDS- CE. Pela ordem,)- Sr. 
Prc5identc, Sn;. Senadom: 

"em mesmo nos tempo5 da oh!itruçilo dos dois anos 
p1U1Hadm, em que um dos nOK501 colesas. praticamente, 
p;.mlli5U\'U u açã,, do Senado. ouvimos tanto5 asravo!l., 
tnntu."' inju~liç;.t~. lantw; J:WS5el'ias com um colega n11 
Prc!iiidência da Me511, eamo hC'je. 

l:u realmenle não entendo, Sr. Prc!lidcntc.jâ que a hoa 
.. ·nnludc de Ioda a Casu para apreciar esta ma~ria ~ pa
lcnlc. Rc:cunhemo."' o dircilo dlklueles que lentum ob5-
lruir u vutuçào, mas s.ilu chegamos a IK:eilar os meias pe
los quuis o fu1~o."m. 

Qurro. ~r. Prc ... idenlc, ju1tilicar u 5Upcstio dos I~ mi
nuhu •. 1-.la esui hun"Uda no art. 16 do Rea.imento Interno 
que lha o pra1o durante o qual os Senadom podem fa
har. Em cud;t C'aso. quando lhe asli1tu C55C direito. o art. 
lfJ, III. lelra a, n' 2. R:J:UI3 a di5eu!i!iào da-; propo,;içlie5 
de qu;dqu~ nalurc..:a. 

En~ndo. Sr. Pre5idenlc, que a meia hora ai previ5la 
rara o aulor e pura o relator du mat~ria deva ser reduzi· 
da qu;tndn 5C lrutar de matf=ria em resime de urgênda. 
Or11. nurmulmenle a rcduçilo 1: de ~'i. c:onforme se ob
sen·a d11 Rcpimenlo lntc.:rno. 

A minh11 propo!lta. que foi ab50iutam~o."J1le pell!loal. de 
cum."c:§.'oilo du pruzu de IS minulos para o relator proferir 
u seu rureccr. nc'iht noilc, é. portanlo. ab1olutamente 
coerente C"nm O!il termos do Ra,imcnto. 

AJ;ura. atendendo an pedido de V. ü•. Sr. Pr~~~idente. 
comn Vic:e-Pre1idente da Comisslo de Finamça!l, Indico 
o Sen01dor Almir Pinto pa.ra imitir o parecer dC51a Co
mtR\3u. 

f.ra o que tinhu a di1er. 

D/Sct'RSO I'RO.'Vt'NCIADO l't."/.0 SR. JO. 
.~t L/NS 1\"A SESSÃO DE J0-11-RJ ~- Qt'E, f/10-
TRECW/i À REVISÃO DO ORADOR. SERIA 
l't'BL/C.4DO I'OSTfRIOR,\/E.'tiTE. 

O SR. JOSit UNS I PDS - CE. P•ra emitir pon:cer.l 
-Sr. Prcsidenle. Srs. Senadores. a Comis.'iilo de Econo
mia se manifesta favoravelmente III l:mendHII D'S I e 3, e 
pelu inconnni~ncia. punanto. pela rcjeiçio, da Emenda 
n• 2. P. o nos50 parecer. 

ATO DO PRESID!tNTE Nt III, D!t 1!113 

O Pn:oidcnle do Senado Federo!, no. u10 das alri
bui._àe!l que lhe conferem o& artigo5 S2. item 38 e 97, inc:i-
50 IV. do Regimento Interno e de acordo com a dcle
ll.lli:ilo de compet.incia que lhe roi outoraada pelo Ato nt' 

2. de )973 e revigorada pelo AlO"' 12. de )983, da Ce>
mis.~~;3o DirebJru, e à vista do disposto na Resoluc;lo n' 
130. de 1980. resolve autorizar a oontrataçio. sob o regi· 
me jurídico da Cnn5olidaçii.a das Lei1 do Trabalho e do 
Fundu de Guranlia por Tempo de Servi\.'0 de Helion 
\1 on:ira Sih·a, para o empre(!o de A.!I5C550r Tknic:o, com 
o 5al;\rio mc115al equivalente a,1 vencimento da cara:o 
llAS-3, a panir d~ 2ft de ouluhro de 1983, com lolaçàu e 
nercícia nu Gubinele do Udcr do Partido Trabalhi,;ta 
Bra~ilciro, Scnud,,r Sel5on Carneiro. 

Senado Federal, 2 de dezembro de 19113. - MGUJI' 
DaDa, Pre.'iidente do Senado FedLoral. 

A TO DO PRESIDE.'IoTE N• 119, DE 1!113 

O Presidente do Senado federal, no um du atri· 
buic:ões que lhe conferem 01 arligo5 52. item 38 c 97, in~i
so IV. do Regimento Interno e de acordo com a dele
g:t.;ào de compeiCn.:ia que lhe foi ouLDrBIIda pelo Ato J19 
2. de 1973 e rc:vi(l:orada pelo Ato n' 12. de 1983, da Co
mis'ii.io Dirctaru.. e à vi~~ota do Di,;poslo na Re50iuçào n• 
130. de 1980, resolve autori1.ar a contrataçilo,sobo regi
me jurfdiaJ da (.'onwlidaçin dus LeiR do Trabalho e do 
l'undo de Garantia por Tempo de Serviço de Fli>rida 
Mariana Acioli Rodrigues, pua o emprcJ:O de A55155or 
Tb:nico. com o ~t~~lârio mensal equivalente ao vencimen
to do carJ:o DAS-J. a partir de 21 de outubro de 1983. 
com lutaçilo e n.ercit:io no Gabinete do Xnador Almir 
Pinlo. 

Senado l'o:dL'fal, 2 de dezembro de 1983. - M...,.. 
Dalla, Pmlidenle do Senado Fah:nl. 

A TO DO PRESIDENTE N• I :III, DE 1'113 

O PI'C!iidcnll: do Senado Federal. no uso dU!I atri· 
buic:ões que lhe conferem 05 artiJ,Oii ~2. item 38 e97, inci-
50 IV, do Rcp:imento Interno e de acord&1 com a delc
p:m;:ão de Competencia que lhe foi outorsadal pelo Aro n' 
2. de 1973 c ~·iJ.&lrnda pelo At-1 nt 12, de 1983. da Cu-

l>~~~:embro de198j 

mi 51 :lo Dirctnra, c fi vi5ta do· dispU!~ tO na RC!ioluc:ão n' 
130. de 19RO, n."KOive autorizar a oontrataç!lo. sob o regi
me jurldico da Con501idação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Gouantia par Tempo de Sel'\·iço de Drault Er
mmny de Mello c Sii\'U Filho, para o emprego de A5llic5-
sur Ti:cnico. cum o sahirio men5al equi\·alcntc ao venci
mento do cargu DAS-J. a partir de I K de no,·embra de 
1983. eam lutac-ào c cxcrdcio no <iabinete do Ter<:eim
Secretãrio, Senador Milton Cahral. 

Senado Federal. 2 de de.cembm de 19M3. - Moae,r 
Dila - Pmddente ~o Senado Federal. 

PORTARIA Nt 53, D!! I9IJ 

O Diretor-Geral do Senado .Federal, no u&O das atri
buio;õc:s quelho conFere o artiJo 21Sda Resoluçlo n• S8, 
de 1972. Regulamento Administrativo do Senado Fede
rlll. rwolve, daisnar os ~ervidoi'C!I Vicente Sebastiio de 
Oliveira, Contador, Ci.,.e Espc:ciul. Rel"erioncia "' 2S, 
João Bosco Alto~. Contador, CIWJSe Especial. Referen
cia n• 25. 11 Francisco das Ch&J:U Medeiro5, Adjunlo Le
siRialiva. Clus C' nica. Rcfrincias n• 17. tod05 do Qua
dro Permanente, para. !iOb a pre5idCncia do pri mciru. in
leJ;rarem a ComiMlo incumbida da Tomuda de Conta~ 
do.'i Almoxarifados do Senudn Federal. relativa ao 
exerclcio de 19HJ. 

2. A Comi~sào de que traia a prc:w:nte Portaria fiC'a 
in~umbidu de adutar a~~o pro,·idência5 rtc:ee5d.ria5 ao cum
primento do di5p05IO no5 * l'e ltdo art. J•da Portaria 
n• 50. de 1983, do Senhor Diretor-Cieral. 

Scn;~do Federal, 2 de dc1embro de 19RJ. -AI••• N• 
•eira lia a. .. , Diretor-Cicral. 

GRt:PO BIIAS.ILEIRO DA UNIXO INTUPARLA· 
MENTA R 

Reullo ola Coloiulo Dlnlura, 
nollzada • 1'-12-413 

Às dei hora5 do dia primeiro de dc1emhro do ano de 
mil no,·c •. :cntos t oitcnla e tri:!lo, retine-fie, em 5ua Sede, a 
Cumissão Dirctura do Grupo Bra!tileiro do1l!niilo lnter
p.ll'lamentur, presenlC!i os Scnh,,r~o."'i DLTIUiiuJo l:di110n 
lobth,, Prbid-=nte: Senad1Jrcs José lins, Primeiro Vic:e
Presidcnle. e Humher111 luL"C:na. Segundu \'iL'i. ... 
Prcsidcnte: e DL"PUUtdn Sebastião Rodriguc11 Júniur. Se
crctitri&,, .o\uscnte. par moti .. ·o ju5tilicado, o Senhor De· 
putada.o\frf1io Vieira lima. Tesoureiro. Havendo nUme
rn les:al. n Senh,1r Presidcnlc d~o."Ciara abcrLU"' us truba
lh'"' e submete 010!1 prcsentc'i o pL'Ciido de lilinçào formu
lado pelo S~o.'11hor Senador João l.obo, o qu-= ~aprovado. 
Pr&,5111CJ:Uind,l." Comilli!ii1'1.1 l'f'IK1h·c 3utnri1ar, no11crmos 
d,1 in.:i"'u VIl do artigo l S do Resimento Interno do 
Grupo. a ~onf~o.'\.'\:ÕU na lirm;1 '"Rclc\'U .~ruúju" de: a) 
ICXXJ C mil) C'itrtÕe!'i de na1i1l, com enveloreR, no \'alar de 
Cri 370.000.00 (lre/ento~ e 5etentu mil cru7.eiro5); e 11) 
1000 (mil) C"artües de \'i!iita, em nome do Pn."Hidente do 
Grup11, no vulur de Cri 150.000.00 l~cntu c cinqUenta 
mil LTuteiro'i). 'i ada m:.i~ havendo a uatar, 5U5pende-5C 
11 Sc5.11ii~O pari.l que se lavre a Ata. Reaheri\1S U!l trabalhu5, 
à5 dc:1. hora"(' trinta minutns, ~a mL'!tma lida c apro"·ada. 
r:u, Seb:tsliiln RlxlriP.Uio."'i Jr .. SL-crctúriu. lavrei u rrcsc:nte 
Ata, !.lUC irã à rublic:tçit\1, 
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LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

L2.1-R..,...._ 

- N• R93Jl.'l. de autoria doi Sr5. 
Almir Pinto c Raimundo Parente, 
""licitando que nàn RCjum reuliza~ 

das !ie!fiÕCS no Senado nus dias S. 6 
e 7 de marçu de 1984, nem haja F.!!.· 
rcdiente em sua Secreluriu. A,... ..... 

- N• 894/83. de autoria doa Sn. 
liumherlo Lucerm e AIO)"Sto Cha
VC!l. de- urgi'n"ia. nofl lermos do arl. 
371. ulineu •· do Repimr.."lllO lntc:r
"', para o Projrto de lei da C.ima
ra n• 27~. de 1983, que ~o:oncede 
pen11io espeL.illl a Maria J~ da 
Silva <."O!ita, e dá outrus providCn
~o:if.l..;,. 

- N• 89!'i/R3. de autnri11 dos Sr5. 
.-\h,ysio Chaves e HumberliJ l.ua.-.. 

SUMARIO 
nu. de ura.Cnciol, no" IL"rmo5 do art. 
371. ;dinea •• dn R~o.1Jimentu lnter
"',· p11ra o Projeta d.: Lei da Câma
ra nv 276. de IQRJ. que c.:on..:ede 
~n~~o:io ftl\\.-ciol à Sr' Enr1\:a Cer
quc.11i Michailnw,ky (Vera Cirn
hin .. ku). 

- N• 8%/K3. de uu\mia da Sr• 
f.unice Mi..:hile11. solicitilnd,, a 
cria~;lu' de uma C omiutio E1ptci1ll 
M i!llll. mmptl!illl de ~ Senadores e S 
llcputadQIII. para no prU7.a de 90 
di:1" avaliar os re~ul111dus da 7ona 
Franca de MolftOU5 bem como rro
pnr medid~ de reurientaçiiu de sua 
polili~o.il. e1uminando ainda os mo
li\"Os e cuus:u; du frap.ilidade do 
Mtxlcln da 7.nna franca de Ma
nau,;. 

- !\IY H97/Rl, de auloria do Sr. 
Rui mundo Pnrenle, de dispenso de 
interstrcin e prhia distribuic!o de 
ii\"Uilon5 paru o Prujell' de Reso
luçlao 11" 127. de 1983. que ;IUioril:l 
11 Prercilura Munidp;ll de \'ar1.c-

bindiu lMGI. ;1 clenr em CrS 
2'1.4S4.9SO.On o montante de sua 
divida '""t.1DikJiidadu, il fim de que n. 
f:un= n11 Ordem du Dia da AC'iliil'' !IC

~uinte. ,.,..., .... 

- NY HQ8/M3. de ault'l'ia do Sr. 
Rnimundn P:tr<:nle. de dispen5a de 
in\!:t'S\fcil1 c prlvia distrihuidn de 
U\"UIN'!õ pura o Projeln de Resn
luçàtJ n1111 128. de 1983. que aulori:za 
a Prere•tura Municipal de Paruhl= 
IRS! a elevar em Cri 11.131.1411.00 
a monlunte de sua divida con'k.lli
dada.A_.. 

- N• 899/HJ, de auloria do Sr. 
Raimundo P..aNnle, de dilipcn,;a de 
intersH .. iu e previa di!ltrihuil,."ila de 
a\·ul~os pura o Projeto de Ran
luc;il,, n• 129/Hl. que autorit.a a 
Prrr~iturol Municipal de Pan,hi: 
(RSl a elevar em CrS 
23 .III'JO.ooo.on. u nwntunte de !t.U.a 
di\·ida l."t.lD!W.'Iid:.d;t. a lim de 'lUC fi
f:Urc Di.l Ordem do Diu da !ics-.l"u.l !iC· 

guintc. A.proYIIdo. 

SEÇÃO 11 

DOMING0,4DE DEZEMBRO DE 1!1113 

. Ata da 128• Sessão, 
em 3 de dezembro de 1983 

1• Sessão legislativa Ordinária, 
da 47• legislatura 

- EXTRAOROINARIA

Pre.dJênt"iu do Sr. loltJUC)'r Da/la 

.fS 1/lfOR.fS •. fCIUM-St"I'RESt".VTES OS SRS. 
Çf.".\"-tDORES: 

I ri,; Célia - M6riu Muia- Eunice Michileli- R.ai
mundu P..arcntc- ClaudiCIRiiF Roril- Oalvilo Mudc11tu 
- Odacir S.>:lrc!i - AloyHiu Chaves -Gabriel Hcrmn 
-liélio (iucir.>~~~- Alcmndre Cnsla- Jnilu Castelo-
J''"é SarnC) - Alberto Siln - llclv,dio Nunn -João 
Luhn - r\hnir l'intn- Jo~ l.ins- Carln5 Alberh• -
Din:trle M:lfiz - tlumberlu l.u~o.-cna - Milton Cahr;ll 
-- Alierhal Jur..::ma- Cid Sampau1- Mar~o.-o Mnci..::l -
Guilherme Palmetra - Joiln Láciu - l.ui.t Cavalc:mh: 
- A lha nu 1-"runcn - Lourival Baptista- PaSIOI Pür111 
- Ju:lu Culmon - J.:.s\: lg:n:ícin 1-"crrcira - Mnucyr 
Ualla- Ruhc:rtu Saturnino -Itamar 1-"ran~o.'O- Murtl., 
lladaró- .'\lrrcdo (.'ampns- 1-"crnando llcnrique (·ar
di)S(, - sc,~ro Gumes - Bencd•tu Ferreira - Henrique 
Sanlill,, - l>crval de Pai\il - Gustilu MOIIer - Jt15Í: 
1-r:~gclli - Marcelo MiraruJa- S:~ld.unha DcrLi- Ar
r''""'' Camiii"JO - J.:.rse Rurnhau!iCn - I.Cnt1ir Varga5 
- Pcdru Simon - Oclávi.> <."ardt»111. 

O SR. PRt:SIDF.STF. (Moa.-yr ll<!llo)- 1\ li>to de 
presença acLi5il o ~o.-ompam:imenln de S2 Sn;. Senadtucs. 
Ha,cnd,, número re,:imenlul. d~o.-clan' abertM a SC"'..Un. 

Sob u prol~o.'\."111:' de Deu .. iniciamo5 DOIWJII lraho:tlhus. 
O Sr. 1'-St\:'rctárit' prt'CCdcrâ ill~itura de ftf.~Uerimc:n

lo. 
E: lidl' e aprm·adu o scsuinlc 

REQt;ERIME.' .. ãO N• 1193, DE 19113 

Nos lermos rqJimcntilis, ~uciro nil11 sejam rculi..:ada,; 
msões do Senado nos diufl S, b e 7. de mai"Çt] de 19114, 
nem haja l:xrtediente em 1.ua Sccrc:tariu. 

Saiu das Sc!t'il\es. J de dc1.emhm de 1983.- Al•lr Pia
lo - Rol11oodo ParNre. 

O SR. PRESIDt:NTE I Muac:yr Dai la) - Snbre a me-
111.:1. requerimcnlas que vilo ser lidos pelo Sr. 1•
$.:crelário. 

Sllo lido111. tllli Heguinles 

REQUERIMESTO !11• 1194, DE 19113 

Rc:tiuercmul ur.,:Cn...-1:.. no!i termo' do ara. 371, :~line;~ 
b, do Rep.tmenlo 1ntcrno puru o 1'rujchl de Lei d:~ Ciim;t-
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AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA 

• Di-Geral da Senada Federal 

ALOisiO IIARIIOSA DE SOUZA 

o;....,, E.cutivo 

WIZ CARLOS DE IASTOS 

Dl....,r lncluatrial 

RUOY MAURER 

Diretor Adminisl~ 

1.2.2- c-"*"clo. 
- Dn Sr. Fernando Henrique 

Ca~rdoso, que se au!lfntaril do Pal5. 

P~ORDEM llO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
270/Kl '"' 1.479/~). na Cu,. do 
ori~em t. de iniciativa do Senhor 
Pre'iidt'nle da Rc:p6blicn. que dis
põe !lillhrc a rc:ar,:ani~:ado da atru· 
1ur11 da Justi10a Federal de Primeira 
ln,;lün.:iu, e dâ outrafi providi:ncius. 
1 Em .-.i me de urgénciu). A.Jih'., 
do, cm 2• turno, 5c:ndo rejeitada,; Wl 

L'ltlt'nda!ii :1 ele ofcrcLidas em !iftl I' 
turnll. À !IUndn. 

- Reduc;ão final do Projeto de 
De~n:lu leJ;i!lilativo n' 21. de 1983 

111" 5/K3. n:1 Cãmara dofi Deputa· 
d,,,.), que arn.wa o texto da (.',111· 

,·en~:ilo lnternacion;tl5ahre oorma1 
de treinamento de marltimos. cxpe· 
du;:iu dr eertilie:ldO!i c: 5Cniço de 
quurtn. udotada durante a conre
rCnciu dirlnminic:• rcalii:udu cm 
l.undre" nns meses dc:junhoejl.llho 
de JQ7M. soh o,; iiU!ipl!:ios d&1 Orga· 
ni1.ac;im Marltima lnte~nvcrna

n•cnlal - 1~10. A-oda. À pro
mulp.a~3u. 

1.4-MATI!RIAS APRECIA
liAS AI'OS A ORDEM DO DIA 

- Prnjc1n dr l.ei da Câmara n• 
275/Kl, en1 ~(!i me de: ur(!i'ncia no'i 
11:rm1;, dn Requerimento n• 
KC)oi,IMJ., lidn no 1-:\raJientc. Aproo 
, ... , apl'l'i parct :r d;1 Cllh1Í5'iào de 
l"inant;a,.. Ã san~o·ã.,,. 

- Prqietn de l.ei dn (.'ãmam n' 
~711/K.1, em FC(! i me rJe Ul'(!.inLio1 Dllli 

lcrmus dn Requ~rimcn11' n• 
K11~ 'K;\, lid~1 011 l~"pedi\'Die, A.IJII'O" 
, ... , ur''' (lõlro.:er da Cnmi'iliiio dC' 
Hnanc;;.1o;. À 5110\.'Lio. 

1.~- DISCURSOS APOS A 
ORil~M DO DIA 

- Sf.".'IADOR LOL'RII"AL 
B.<IP17.fTA- Dis ... -ursu proferido 
pelo jurnalisua R,,hcrlo Marinho. 
em N"' York. ao m.:ehcr o pri:miu 
''l)ircctnraue Award/Rl'', 

-SEN.4DOR Ll'IZ CAVAI.· 
CANT/i- Moção da Cãmara Mu
nicipal de São JOOu Ncpomuccno, 
de oplau5o a manifC!'lado de S. 
1-.x•i con~o.-crnc:nlc: à puUti'-il econó
mica udouadn pelo GuY\.-rnu. 

-.'>f:,<i.400R Al.MIR PINTO 
- Politica hra5ileil"'.l para o ~etar 
da infurm4ticu. 

!..Sf.:V.WOR li.fBRIEL 1/ER
&/ES- E•pedionlc n:a:bidu "'bre 
il!ll c:clu~~.u; de TUC'urui. Dificuldade~ 
que vi:m cx:nrrend,., na navegaçilo 
fluvial amall\nica. ' 

1.6-COMUSICAC"ÃO DA 
PRI:SIDENCIA 

-C ''"v~o1çà,, de ses~a Cll· 
lrll,,rdinliriu u realizar-se hoje. à5 
li hura'i e 30 minulus. com Ordem 
dn Diil que der;ig:n:1. 

1.7- ENC~RRAM~!IITO 

2- ATA DA 22!11 SESSAo, 
· EM 3 DE DEZEMBRO DE 1!1113 

2.1-ARI'RTt.:RA 

2.2- I:XI'Iolll 1::-.IT~ 

2.2.1- c ..... lcoclo •• PJeol. ........ 
- Rcfcn:nlc '''' rtechimerno de 

· ~,,muni~iu;iw IJ,, Sr. Scnadc.1r 
\'ir1iliu T;'m1ra. que se: uu"'entarã 
d,, Pili"'. 
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lmp .. uo 10b a .. sponsabilldad• da Mesa da Senado Fdral 

ASSINATURAS 

Via Superflcieo 

Se-······························ CrS 3.000.00 
CrS ·6.000,00 Ano ................................. .. 

Exemplar Awl110; CrS 50,00 
Tiragem: 2.200 -mpla,., 

- N• 900/83. dr urgCnc:ia. para 
11 Prujelu de Lei da C&mara n• 
2'/lJfRJ, que dispile 1<1bro a rrogn:s
HUo funcional a que se refere a Lei 
n• ,.645, de 10 de de1embro de 
1970. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projelu de Decreto LeJillati
vo "'23/K31"' 121/82, nu Câmara 
dc.•~~o llL1'Uiado5), que aprova o tcx
. ta do Aandu de Cooperação Snni· 
liiriu entre o Ooverno da Reríihlic:a 
Fec.lc:rath·11 do Brasil e o Governo 
du Repllhlica Cooperativisla da 
Guiana. çun~!luido em Brasilia. a 8 . 
do:junhu de 1981. A-odG. Á C<>
missãn de RL'daç!lo. 

- Projeto de Decmu le&islati .. 
v,, n• 32/83 {n• 23/83. na Cãmara 
dos Deputado5). que: aprova o tex
to d,, Ac:urdu entre o Governo da 
Rrpúhlica F•:dcrativ-.a do Brasil e a 
Repartiçd'o Saniul ria Pan
Amerieunu. para o funcionamento 
d,, Elierit•\rio de Ãrea. celebrado 
cm Brasília. a 20 de janeiro de: 
19K3. A ......... Ã Comi"ilo do 
Rcda10Üo. 

- Projeto de Resoluçik.. n• 
1::!7/lt3. que autoriza a Prereitura 
Municipal de Varzelindia (MG), a· 
elevar cm Cri 29.4S4.9SO,OO (vinte 
t' n1we milhàe5, qualmcento5 c: cin· 
qUenta c: quatro mil. novc:cc:nto5 e 
cinqOcntu erutciro5) o montante de 
"Uil dfvida~ 0.1n5olidada. A.JII'ONIIo. 
·' l'omis,.,.ü,, di." Redac;üo. 

-Projeto de Re5oluçlo n• 
12K/f0. que uut,uiza u Prcrcitura 
M unieipal de P;1retbí: (RS) u elevar 
em CrS 11.131.140.00 (onze mi· 
lh,ic.. ~o:cntu c trint:.l c um mil. cento 
e quarenta çrutcilllli) o montante 
dL• sua di.,ida cunsulidada. Aprat .. 
do. A. (\•n•i.,s(l,, dt' Redaç:\o. 

ra n• 27S, de 11183. que c:uncede pendo cspcc:ial a Maria 
Jori da Silva Costa. e di OLitras provídincia!l. 

Sulu da> ScSkles, 3 de deambro de 1983. - Aloyslo 
oo,.. - Humberto L~Kma. 

REQL"ERJME~TO l't• 195, DE IP&J 

Requeremos urgincia. no1 termos do an. 371, alínea 
b, do Regimento Interno. para o Projeto de Lei da Cã· 
mura n' 27ft, de JQ8l. que concc:dc: pcnsilo especial A Srt 
Enrica Cerquetti Michailowaky (Vera Grabinska) 

S.lu du• S«•iles, 3 de d...,mhro do 1983.- Aloyolo o.,.. - Humberto ~ •• 

O SR. PRESIDE!'ITE I Moacyr DallaJ - Os requeri
mcnto5 lidos sc:rilo apreciados após a Ordem do Dia da 
(lralentc 5Ciilloi'l.ll. (PaU!ii.l.) 

Sohrc: a mer.u., requerimento que: vai ser lido pelo Sr. 
1'-S.:..-mirio. 

~ lid,, o 5csuintc: 

8EQUERL'ItE.Vf'O !'i'~ DE 19&) 

Requeiro. ouvida a CaRa e com rundamento no arl. 7S, 
ulím.'".a ••c", in line, do Re,imento Interno do Senado Fe· 
deral. a criaçL.1 de uma Comis~o EliPecial Mista, com~ 
post" de SI cinco) Senadores c 5 (cinco) Deputadm, para 
no prazo de: 90 ln•wenhl) dias avaliar 05 rc:5uhado"S da 
Zona J=ran~a de Munau"i bem oomo propor medidas de 
reurient;1çào de suo1 pulítica, euminandu ainda os moti· 
\"OS e CiiUSas da rragilid;~de dn Modelo da Zooa Franca 
de Manaus. 

Sulu d•• s .. .a ... 2 de dezembro de 19Rl. ~oo Ml
obll& 

O SR. PRESIDE!OoTE IMoui:yr DulluJ- De acordo 
L"Om ,, di'ipo!lto "'' "art. 76. § 2•, do Regimento lnlernu, o 
requcrim.mto scr:i dc:!iipachado à comi5s.ilo rermanente 
cujo1 c:ompc:li:nc:ia resimenlul compreende a mal!ria a ser 
estudada p:la a\misSão eRpedal que se pretende criar. 

O SR. PRESIDL'IITE I Moacvr Dullul- Sobre a m<>
""•· nequcrfmentus que vão ~r lidos pelo Sr. I'· 
Sccret;).ri''· 

. '· 
São lidos e aprovado5 o5 sq:uintetii 

REQUERIMEl~TO N9 W1, DE I'ID 

N011 termo!!. du a.rl. 313 do Regimrnto lnttrn("l, ~quei
"' diSJ"'Cnsa de interstício. e pri:vi11 di5trihuiç:i.o de avulsos 
r:1r.1 n PrujC'to de Rcsoluc;fio n' 127. de 191i3. I.(UC IIUtnri· 
1:01 ii Prefeitura \1uniCII"Iill dc\'arzcl;"uid1.11Mfia. a c:le\.ilr 
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- Projeto de Re1oluçlo n• 
12Cif8J. que autoriu a Prefeitura 
Municipal de Plll'ohé: IRS) a elevur 
'"" CrS 23.000.000.00 (vinte e trf• 
milh~ de cruzeirasl o mnntante 
de Jiua dh·ida cnn5olidada. A.,r.,. 
... ~ Cnmissiln de Rcdaçãn. 

2.4- MAT!;RIAS APRECIA
DAS AI>OS A ORDEM lXI DIA 

- Projeto de Lei da Cãmara n• 
290/8.1, em relime de uqCru.ia, nos 
termos du Requcrimenlo n• 
900f8J, lidu nu Expediente. A
-., após parecem das comissõe1 
competente~. À 511nçio. 

- Rcxlaçiico nnois dos Projetos 
de l)ecrcto Legislativo n"fi 23 e 
l2/M3: e dos Projetas de Rcsolu..-iio 
nf!il 127. 128 e 129/83. constantes 
dos itens I a 5 da Ordem do Dia da 
i'n·acnte le5são. A,......., no5 
termO) du1 Requerimentos n9f. 901 
'' 905/83. À prnmul~odo. 

2.S-COM!,;NICACÃO DA 
PRUIDENCIA 

- Cnnvncaçilo de: !ie'i'i3o c:nn· 
junht. a reali1ar-sr hnjc. à" IS horas 
e 30 minuto5, com Ordem do Dia 
que de1igna. 

2.6- F.~CERRAMfNTO 

3-ATA DA 2301 SESsAO, 
I!M 3 D~ DfZI!MBRO DE 1!113 

. I. l-ABERTURA 

U- EXPEDIF.NTE 

UI-R_._ 

- N• 906/83. de ur,anr..ia, para 
n Projeto de Lei d11 Cãmara 11' 
273/83. que modinca a redaçiio 
do 11r1. 2t da l..ei n• 6.334. de 31 de 
maio de 1976. que fixu a idade mA
xi ma para inscriçlo em L"Unc:ur!iiJ 
p6hhco destinado 110 ina:reuo em 
empre(I:Oii e carJOS do Sert.·içu 
Pühlico Federal. 

- N° CXl7 /83, de urg.:."llcia. para· 
u Projd.o de lei da Cümara no 
2614/83, que- ~:~utori1.a o Instituto 
Nadonal de Colonizaçikl e Refor
ma Agr4ria - INCRA a doar os 
im6veis que menciona. 

H-ORDF.M DO DIA 

- Prnjc:LO de Lei do Sr.."Oado n• 
12/ICI, de autoria do Senador Le-
noir Varps. que modifica a deno
minrt~i" do movimenlo esludantil 
11 que RC rdcrc u l.ti n9 6.341. de !li 
de julbCI de 1976, e dã nutras provi
dencias. A......,. Em primeiro 
turno. 

3.4- MAT~RIAS APRF.CIA· 
DAS AP0s A ORI>EM DO DIA 

- Projeto de Lei da ('limara n" 
273/83. em resime de ur@incia, nos 
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termo!l do N:equerimcnto n• 
906/R~. lido no Expediente. A,... 
••• llf'Ó" parea:r da comi55lu 
compeotente. À sanci\o. 

- Projao de Lei da Cãmaru nv 
2htc/8J. em ret:ime de urgencia. nm 
termo!'ii do Requerimento n• 
WI6/ISJ, lido nn F.!Cpediente. A .... 
,., apó1 parecero dus comissões 
competmte!'ii. À 1anciio. 

3.5-COMUNICAÇÃO DA 
PR F.SII>ENCI A 

-Convocac;lo de IC!'Sllo eJL
lraordinAria a realizar-liC' hoje. b 
16 hora!l e :!0 minuto1, com Ordem 
do Dia que dcsi1na. 

3.4- ENCERRAMENTO 

4-ATA DA DI• SISSXO, 
1M 3 DE DF.ZEMIRO DE 1!113 

4.1-ABF.RTURA 

4.2- EXPEDIF.STF. 

4-Z.I-R ........ Ial 

- N• 'liiH/Hl. de autnri• dolos ... 
A10)'5io Cha.\-n e Humhtorto Lucr
na, de ur,Cn~ia. D!J5 termo!i. do art. 
.171. ulineu b do Re{!imento Interno 
pura o Projeto de Lei d,, Senado nv 
46/82, que di~;põe !if.lhre o consenli
mC"nt'' de pai u11 milc: brasi1C"iro5 
para que o menor puMa se ausentar 
dn Pal!i.. 

- N• 90Qf83, de autoria dns Srs. 
AJ,l\'5io Chava e Humberto Lu"e
na, de urgCncia. nostcrmo!i. do urt. 
371. ulrnea •do Regimc.'flto Interno 
para u Projeta de Lei da Câmara n• 
274j8J. que autorita o Poder fllc
culi\"o a çelebrar lrunsucào com u 
Fundação Ahrif:o do Cristo Re
dentor, pura p.lr fim ao litfpio que 
c.'lloret:ificu. e dú oulra5 pmvidtn
.:i~l~. 

4-Z.Z-L.u.ro•o,.aJeta 

- Projeto de Lri du Senado nt 
301. de 19R3, de autoria da Srt Se
nadora lri'i Ci:liu. que autorizo o 
Puder F.'lecutivo, atrave1 do Minil
trrin da 1-aJenda. a eluborar o pro
jeto dt' nno.u (.'ódi(!u Tributário 
~W!'IlJnal. 

ort. H li do C6diJ!o Civil. A-Ido, 
C11m emenda. A C omlsslo de Re
dau;àl,. 

4.4- 1\.fATf:RIAS APRECIA· 
DAS APOS A ORDF.M DO DIA 

Projclo de Lei do Senado n• 
.U./82. em re(llime de urpnci3, niJii 
termoR do Requerimento n• 
90Kfl3, lido no Expediente. A
..U. c\Jm emenda. em I' turno. À. 
C omi1siio de Redaçio. 

Projeto de Lei do Senado n• 
46/83. em rqime de u,.Cncia. 
Aprovado, em 2• turno. A C ãmara 
dos Depulud05. 

Pmjetu de l.ei da Cimara n' 
274/R.l, C'm I'Cfime de UIJ~ncia. no1 
1ermo1 do Requerimenlo n• 
909/Rl. lido no Expediente. A
..... apa\1 JKireterctl dus comii'IÕes 
ttcnica". Ã ~ancilo. 

Rcduc;ilo lin31 da emenda do se
nudu H\J Projeto de Lei du Câmara 
n" K/R I. con51ante da Ordem do 
Diu da pn:~ente ~lo. A...,..a. 
n.,,. lermC'IS do Rc.oqucrimcnto n• 
910/JCJ. À Cümar:1 do" Deputacln1. 

45 - DISCURSOS !\POS A 
ORDEM DO DIA 

SE.'i.~DOR IIEU'ID/0 Nl'· 
,\'I:.'S - Reiterando poliicianamcn
lo de s_ EIL• com respeito à reror
muluçàa do 1i11ema trihutÃrio . 

Sf.NADOR MARCO .4/AC'IEL
Politica Mineral e .~poiCI ao peque
nu e mCdin minerador. 

4.0-COMI,;NICAÇÃO DA 
PRESID~SCIA 

Convocado de IC5silo eXtrikJrdi
n{ariu a realizar-se dia S, •• I~ ht'· 
ras. de!i.linllda au encerramento da 
Primc.ira Sallllo Lqi5lativa Ordi
núria da Qundr111i:sima Sf:lima Lc
pi,.loatura . 

4. 7- ENCf.RRAM ENTO 

5-ATO DA COMISSÃO DI
RETORA 

N• 39/83 IRetific:oçAol 

6- EXPEDIENTE DO INSTI· 
ThTO DE PREVID!NCJA DOS 
CONGRESSISTAS 

7- ATAS DE U:UNIOI!S DO 
4.2.3-C..oalat;lo .. u ... CONSELHO DE SL'PERVISAO 

roacodoPMDiuCa-ooJooD .. DO CEGIIAF ,.IIII,. 
- De suh5tituk.;ÕC5 de membro111 

em comil5ilo mi5la. 

4.3- ORDHI DO lliA 

ProJeU1 de Lei da Cãmara n• 
!S/HI ln" '!.~4/7'1. na Casa de on
peml. que 3Croc:erna parllsrafc1s ao 

l-ATAS DE COMBISOES 

'-MESA DIRETORA 

lO-LIDERES E VICE-
LIDERES DE PAR11DOS 

11- COMPOSIÇ.-;0 DAS 
COMBISOES PERMANENTES 
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em Cri :!9.4S4.11SO.OO (vinte e nove milhõe5, quatroc:en
lu!l e cinqUenta e quatro mil, novec:ento5 ci cinqUenta cru
RirosJ o montunle de 5Ua divido oonsolidada, a fim de 
que fltture na Ordem da J>ia da 5ealito sq,uinte. 

S:olo d:o< S.:.lile•. 3 de de1.embro de 1983. IIIUido ......... 
Rl'.QUEIL\IENTO N• 1191, DE 1!113 

Nos termos do arl.. J 13 do Rq:imcn10 Interno. ~quei
ro disrcn~l de intentfcio e prh·ia diSiribuido de avul101 
p11ra o PNjetu de Resolução n• 128, de 1983. que autori
.cu u Pn:feilura Munici~X~I de Parobe IRS, a elevar em 
<.·rs ll.l.l1.140.00{onle milhões, cento e trinta e um mil. 
cento e quarenta cruzeiros) o montante de sua divida 
C&lnMJiidada. a fim de que li1ure na Ordem do Dia da 
sndo IC(nlinte. 

Sal11 d"" s...ãcs, l de de'l.embro de 19113.- III,__ 
llEQUUIMENTO N• "'• DE 1!113 

Jlli,'MitcrmU!i do arl. ~IJ do Resimcnlo Interno, requei
ro dispcn1;1 de inlerllício e pRvia di1tribuiçilo de avui!IOS 
ruru o Projete' d~ Re50iuçlo n• 1:!9. de 198J, que autori
za a PFC"fc:ilura Municipal de P.uobt- (RSI a elevar em 
CrS 2:-.000.000.00 (vinte e tre5 milhões de cruzeii'Ollll. o 
muntunle de 1ua dh·ida con50iiduda, a fim de que fi(!Ure 
n3 Ordc.'ll1 do Dia da "C"SSio epuinte. 

S011i1 dus Snsi\e1. l de dezemhn.1 de 191C3.- ... __.. 
Pon•. 

O SR. PRESIDENTE tMnacyr l>ollul- Aprovados 
05 requcrimenlf.J5. aR muli:ria5 3 que He referem. fipurarilo 
nu Ordem dn l>iu da pn\xim3 !iCHIIi'lo. (Pausa.) 

Snhrc u mc.'!ia, comuniçaçiio que vai ser lidu pelo Sr. 1'
Sc.'\:n:túrill. 

(· lida a scp.uinte 

Braollia, 2 de dezembro de 1983. 

Senhor Presidente. 
Comunico a V. i:JL•, nos lermos do arl. 43, allnca 1, 

que me ausentarei do Pal1, no período de 7 a 22 de de
"mbru. p:.~ra participar da reunilo da lntcrnational So
ciolog:ical A!iisociation. em Burc:clona e a reuniio do ln
ternuLional Social Scienc."CC Council da UNESCO. em 
Pu ri !i. 

Aproveito a opununidade para apresentar a V. Ex• 
pn11Dtoli de elevada c:~tima e consideraçio. - FenaiNio 
Hnrlqoe Conl-

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dollo)- A Prcsidb
ciu licu ciente 

• .. 5.118-'iC i. 

ORDE.\1 DO DIA 

PROJETO DF. LEI DA CÃMARA N• 270, DE 
1983 

tEm rqirne de uratncia- -"· 371, ~.do Regimen
to Interno) 

Di5C'us."ilo. em 5C'(IIundo turno, do Projeto de Lei 
da Câmara n• 270. de 1983 (n' 1.479/83, na casa de 
uri(!cm), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pl1hlic.·u, que dispôc: 11obre a rcorsani111çilo da atru
tura du Justiça f-'cdcral de Primeira lnstincia, e dê 
outras providinda!l. tendo 

P!\RECF.R, sob n•l.lllll. de l'llll,da Comissiu 
- de Redacio. oferecendo a Redaçlo do venci

do. 

fm discuuào o projeto c as emendas. em H&undo tur
no. (Pau"'a.J 

Nàu havendo quem queira diacuti-los, declaro encer
rada a di,.çuuilo. 

l:neerrudu a di.:ussi11 da mattria, paua-ae A sua vo
tação que. nu!l termos do inci5" 11. letra a, do an. J22 do 
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ResimenLO Interno, dapende, para sua aprovaçilo, do 
voto ravorivcl da maioria da composiçlo da Cua. Ten
do havido. enlretanto, acordo entre •• lideranGU a ma
tl:ria roi aprovada. em primeiro turno. pelo prcx:euo 
limbúlico. 

Assim, em consonincia com aquela decido, a Prai
dincia. irA submeter o projeto ao Plenêrio, em RSUndo 
turno, pelo mesmo proc:cSIO. 

Votaçio do projeto, IICI1l prejulzo das emendas. 
. Os Sn. Senadores que o aprovam queiram permanecer 
ICnlados. (Pausa.) 

Apro~ado. 

t o aepinte o p.,;jeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA d.MARA N9 J'IU, DE 1913 
(NO l.m/13, • Cua ........ ) 

0• lni<'itlli"' do Sr. l'rosldmt• da R.,uHI<t> · 
Dlopilo ................... _ •• J .. 

llca Fadenl<le Prlmelraladaela e lU..-_., ......... 
O Cong10110 Naoional dccrota: 
Art. I• AI aluais Varu du Seç6ea JudiciAria da 

J~tiça f"cderal de Primeira rnsti.ncia ficam desmembra
das em duas unidades, que u:rlo idenlincadu na rorma 
que: vier a ser estabelecida pelo Con~elho da Justiça Fe
deral. 

Parisrafo 6nico. Para or Rno P""'isror noo~ alfilo, 
ada Vara ~erA c:onalituida por um Juiz Federal e sua re&o 

pectiva Secretaria. 

N.•de 
Carps 

45 
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An. 2' Sio criadas. com 01 respectivos earsos de 
·Juiz Federal. vinte e uma Vuas na Justiça Fedenl de 

Primeira lnstineia. assim distribuldu pelas SeçGa Judi
ei6.riu: 1 (uma) no Distrito Federal: 4 (quatro) no Esta

. do do Rio de Janeiro: I (uma) no Es1ado de Minas Go
rais: Z (duas) no Estado de Ooiú; Z (duao) no Estado do 
Parã; 41quatro) no Eotado de Slo Paulo: I (uma) no Es
tado do Patanã; Z (duas) no Eslado do Sanla Catarina; I 
(uma) no &tado do Rio Ol'llndo do Sul; I (uma) no El· 
Lado da Paralba; 1 (uma) no Estado do Ceanl o I (urna) 
no Estado do Espfrito Santo. 

Art. J9 Ficam criados. no Quadro Permanente das 
S«nlarias daJ Seç&s JudiciArias di JWitiça Federal de 
Primeira lnslincia. os earaoa relac:ionados nos Anuas I 
a VI desla lei. 

Par4Jrafo llnico. Os earsos Previstos nesta anigo se
rio providos aradativarnente, com obaervlncia doa se
guintes percentuais: 20'1 em 1983, 35'1 em 1984 e 4:5'1 
em 1985. 

An. 4• A reestruturaçlo do Orupo-Direçlo e AIICS
soramento Superiora e a dassifieaçio dos ea:raos que o 
into&r•m rar-.io por deliboraçio do Conselho da Jus
tiça Federal. observada a -=ala de nfveis constante do 
Anexo 11 do Decreto-lei n• 1.90Z, do 22 da dezembro do 
I !IIII. 

Arl. SO Podotio ror aproYCJtadoo no Quadro Perma
nente das Secretarias du Seções JudiciAria• da Justiça 
Federal do Primeira lnotància, por Ato do PraidonLO, 
cujo proc:ooio oorl rosulado pelo ConJCiho da Justiça Fe
deral. 01 funcionArios de outroa 61J1oa da Adminis
trado Pllblica, que R encontrarem prestando serviços, 

ANZZOI 
CArt. a.o d& Lei. n.o 

Deaomlaaçlo 

Dlretor de Becretarl& 
Ase.Jsor 

Dezembro de 1983 

na qualidade de requisitados, l Justiça Federal de Pri
meira Instância, na data deata lei. deade que haja conco~~o 
dlincia do ói'Jio de oriiJOIII. 

An. 6t Terlo prioridade para o provimento du va
sas, na catqoria funcional de Ofacial de Justiça Avalia
dor da Justiça Federal, os Oficiais de Justiça de inYCSti
dura. originAria rederal. transferidos do antiso Distrito 
Federal ao ent.lo F.1tado da Guanabara em virtude da 
Lei n• J. 1S~. do 14 do abril do 1960, e que ainda nio lo
sraram relornar ao &erviço pdhlico federal na oonformi
dade do direito de opçlo preceituado na Lei 11•4.818, de 
29 do oulubro do 1965. 

ParAgrafo iinico. Os Jei'YidoreJ a que se iefere ate 
artiao teria o prazo de 90 (nowcnta) dias para encami
nharem o requerimento de opçlo. 

Arl. 7t Compele ao Praidenle do ConiiOiho da Jus
tiça Federal prover CIII'JOI do Quadro Permanente das 
Scx:rctarias das 5eçaes JudiciArias da Justiça Fedenl de 
Prirneira Instância. por candidatos habilitados em con
cuno. 

Art. 8• Ao Conselho da Justiça Federal incumbe 
promover os demais atos necesdrios l ueeuçlo delta 
lei. 

An. 9t As disposiç(les desta lei aplicam«. no que 
coubC:r, aos inativos do Quadro Pennanente daR Secreta
rias da Jusliça Federal de Primeira lnstincia. 

Arl. 10. As desposas decorrentes da aplic:açlo desta 
lei correrlo A conta du dotaçôel orçament.Ariaa consig
nada• A Jusliça Federal de Primeira lnat.Ancia. 

An. 11. Esta lei entra em viJor na data de aua publi
c:açilo. 

Art. 12. Revogam-ao ao diopooiç&s em conlnlrio. 

Códlp 

IJ'-DAS-101.3 
.l'P-DA.S-1112 .11 
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ANEXO :C: 

GRtrPO-ATIVIDADE DE APOIO .TtiDICIAlUO - ,U'-AJ-1120 
----------·--·· -----·- ··---·---- ------

Denominação Códip Referõncla 

Técnico .TWIIclllr:lo Esp. JF-AJ-021 NS-22 a NS-25 
Técnico Judiciário c .TF-AJ-021 NB-17 a NS-S1 
Tálnlco Judiciário B JF-AJ-021 NS-12 a NB-16 
Téc.nlco .TucMclárlo A .TF-AJ-021 NS- 7 a NB-11 
Oficial de JIZBtlça A•-allador l!lap. .TF-AJ-025 NS-22 a liS-N 
Orlela~ de Just.lqa A·1allador c .TF-AJ -1'25 NB-17 a :'!1"8-21 
Oficial de Justiça A·1allador B .TF-AJ -t·25 NS-12 a NS-18 
Oficial de Jus~ça Avaliador A JF-JIJ-D25 NB- 7 a NS-11 
Auxlllar Judlclirlo Esp. JF-AJ-0:&2 NM-32 a NM-33 
Aux!llar Judiciário B JF-AJ-G22 NM-28 a 1\'M-31 
AuxUiar Judlclár'.() A JF-AJ-022 NM-24 a NM-27 
Atendente Judiciário Bsp. .TF-AJ-()23 NM-28 a NM-30 
Atendi!Dte Jud!clárlo c JF-AJ-C23 mt-24 a N:ll:-27 
Atendente Ju.J\e1ár!~ ll .TF-AJ -003 NM-19 a NM-23 
Atendente Judlclllrlo A JF-.'I.J-003 NM-14 a NM-18 
Agente de Seg. Judlclê.rla EsD. JF-AJ-024 NM-28 a 1\"M-IC 
Agente de Seg. Judlclê.r!a c .TF-AJ -004 llM-24 a NM-27 
Agl!nte de Beg. Judl~lirla B .TF-AJ -004 NM-19 a NM-23 
Ãrrente de Seg. Judiciária A JF-AJ-024 NM-14 a NM-18 

AINZXOm 

Bibliotecário 

AI!NZXO IV -----
Oll.t1PO-P.IIOCIICI!:NTO DE DAlXlS - n'-P.R0-1.800 

Anallat& de Slatemaa 

~Computação 
Perflll'ad..:n--DIIItador 

ANEXO V 

GRUPO-OU'l'RA8 ATIWDADI!:B DE :Nl!v.l!lL Jod:DIO- n'-NM-1.0011 
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ANEXO VI 

lf.• .. 
ear.-

M 

D 

OU. I'UliiDINn(~laoc:yr Dollal- Em VOIOÇAo, 

.., ''"""· da .. ondao. 

O. 5tc. ScniMkwa que as llfW'O"•m queiram pcrmanc
..,. .. Lidoo. ,,., ... , 

llc:jeit-
A llllltril qj & -• """' 1 nd<lçio cloda pdo Cl,. 

...,. doo J')qN!bldoo, 

IMDIDANt I 
IC-de & CliiCIIdl ri' 1-CCJ) 

DMc ao art. 40 do pn>jllo 1 ..,..,te raloçio' 

"Art. 4• A ...,.Ntllt'8(io du Gnopo-Din!Çio 1 
A....or.amc~~tct Superiora • • d•inc.çla da.. 
.,.,.,. q11e o illtqnom r.,_.. por dclihcnocto do 
l'.-thn d• Ju11il;a fcdor.J. - ..,..,. do art. 6' 
d. (.e n' 6.0:!6. de 9 de abril de 1974, ubocrveda 1 

c.w.:~~lil dr nf"'li, wnstantc do Afti:IOO do De.:n:lo-lc-i 
rr 1.90! de 22 de dezembro de 191&1. ilkiusiwc O')JW 

o act'bcimo d..H nf...a. • c !' a ~ refere o art. Jt do 
Dcct<lo-lci "' 1.44~. de IJ de r.-ciro de 1976." 

IMINDA Nt 2 
IC'arrapo~~del cmcncll n' l.('("Jl 

su,nmac o an. , do projcla. 

O 1L PII&'IIDI'JIIll: IMoocyr Dallal-- 21 • 

Diocu"io. cm turno Onica. da Rcd..., ~inal (e>

rcn.-dda pclal'omi,.&g de Rcdaçao .. wu p.......,. 
tr 1.0112. de 191<.1~ do Projoto de l'>o<Mo L,.iolati
•~ n' 21. de 191<! I"' ~/1.1, na C"lmara doo o.po,. 
dot.l. qa.c .,ro\ ... o lnlu d.. Cnnwnçio lnt•n-.-. 
ftõll IOb~ ,...,,.a, de Utin:uncnto de marfUmus, U.• 

rcchçin de ... •crtUk_,. c ltf\>"ico dr qu.o&rl!J, edutada 
duranlc a conrcmtc~a dipl,,mitl\!1 ralil::lda em 
l.dftdrc. no.IM'O dcJunthJ C JUlho de 1971. .,b 0' 
olllllfl~ d.a o,, .. ,..,~ M.,llinu lntCIJI)~n.l• 
...,..,I- IMO 

f:m di~o :a rtd~õl.J linal. I~UM-1 
Na,, h01\"Cndu quem qucif'll uur do.~ ~JI:awr:a. dldaro·a 

CUC't'fr.ld;J. 

f-.nllmlldo& "' dilc."u.lo. ii n:d.;au linoll t cbda coln!J 
dclinlll\amc:nlc AfWO\'adL rt~J~lcri!KK do an. ~~ dd Rc
lllncnlu I ntcmo. 

A mouérü ni i promulpeao. 

................... D_a.........,., 
21, ..... ,. 1(13,. ~ .. .,.,.....). 

Foco •bcr que o con.,_. Nacioooal opro- -
1mn01 do llrt. 44. incilo I. da C0<1111l!ui;lo, c cu. 

Pnaidcnlc do Scnodo fodcral, pro111U110 o,.. 
pinte 

DECIIETO LEOISLATIVO N• • oe 191! 

._._ .. c...clo ... I 1 .... 

"'--·~ ........... ~ .. 
~ .......... ~ ....... -· 
~ ..... ~ .............. _ _ ................ -. ............. .. 
o,.......ar.-..r.aaaa • a~o. 

O Con1rcuo Nacional dccral.: 

Art. I' ~ 1provado o tcata da Convcnçlo lntcma
cion:al wbrc Nunnu de Treinamento de MarhilbOI, Ea
rcdiçio de Cc:rtlr.....,. 1 de Ser\;., de QIMrto, adO(ada 
d11f'llnlc a Conrcrtndil DiriC1mitla rr•fiada cm l.oft
dr.,,... IIICKI de junho a julho de 1971.1101101 auaplo.1ao 
dói Or,air~:-5a M:uftirna Jmerao~mamcntaJ - IMO. 

.-\n. 2' Estc Dcae1u LCfisJali"' entra cm vi&or 1\11 

daLa de su pubhaçMJ. · 

O IL PltESIDI'JIITl: (MOICyr DaJia)- ~~~atada a 
m:ntria comtantc da Ordem do DiL 

P:r04·JC. •fiO'& i •rtrN"a.;la clJ lt\ftacrimcnlo n• .... 
de 191.!, ~do nn E'f'ldimlc. da llrJtnci• para o Projclu 
de l.ci d> Cimll'll n• :7,, de 191). 

E111 '~o ft!Qucrirnaua. 
Oi Sra. SenadQR. qua o 8pl'moam quaram pcrrnanecrr 

liC'ftt:adc.. (Pau•s.l Aproudo. 
Af'l'o\·ado o requerimento. puaa-tc i apraciiiC;io da· 

mJririil. 

Oilcuulu. cm turno 6niCt\ do PNjeto ele lei cb 
CMnar• n• 275, de 191~ lnt' I.C\Sfl/1.1, nu Cua de · 
orip."m), de 1n.aatin d_, Senhor PrDidcnlc cb Rc
rt(lhl.::a. que cnnted~ P.,.'Min elf*"iill • Mari• Jt"t 
d.1 !1h11 COII;t c di outras l"fO\Idin..·ioa (clcrt'ndcn
do tk p.lrta:r d.J ("omiPi~ dt' l"m:.nçar t 

r;;,ditih, ao nohre !Wnoador Joé Lina. o p.ro."Cr da c~ 
miv.ln de FínaQ&t. · · 

O 1L .105! UNS lPD~- C~. Pva rrarcrir .....,. 
"'"" .1- Sr. '"-"dane. o I"C'Utcta q~ ora nos ll'k:umbc re

,Wiin lro~la cb coi'ICIU.lu de pa'lt.õ,U Of'CC'Ial a M ;~ria Ja.i 
· C'dll.J. w16vu du :.•ricuhcw Gcn1...udo fiiTCira da C una. 

r.tC'tida aTI do..'Orrinci:a dt' lddtntc oet'mdt'l ror oc•illu 
ck' c\m.i..:..,. milit.nC". 

Dacmbrodcl913 · 

Justifk:andd 1 propo~ic;lo. o E a• Sr. Mlnltlro da &• 
~, do E.atrcito aaim a.pk: 

"Tenho a h""'" de: aubln<lcr l ......, • ..,.. 
c:ioçia de v .... Eacclónc:ia O .,ICpR'JCIO de lei ane
lO. pela qu.al a Uaik> --a Maria Joat 
da Sil•a c...._ YIOYa de> qnc:ul!or Ge~~iqjdo f•· 
rc11a da Ca&ta. quc.f•IC'\.'e!U am doc:orràlda da l:lf'~ 
rolo acidental de uma ll'llnads de C1Uiblu AC J7 
mm. cm 26 de janeiro de 1912. lnL"Ontl'8da nn lacal 
onde antcrionn.rn~ roram rah.udos acrdci01 mt
~tara pelo 71• Batalhla dclar1111aria Motoriuda 
IGaranhuns - PF.l. 

o luncnllYd acidcnle rol olljcto da lnqutrito ,.,. 
licial - Militar. inllalltado por dcterrniuc;lo du 
oomandanlc daquela o,.anizac;lo MUi,., em cuja 
toluçlo ftcaram patcnlndot 01 indfci01 de Qllpab~ 
lldade da UniSo. 

A Yllima. cotla empnpdo de uma rl!mlda. dei· 
•uu wiúYII r qu•aro Ntlm mcnora ""a:Mdiçba de 
catrcrna a..Udadc.." 

Anta a apoiLO 1 conliclcrando que 01 rwc:uno~ or~ 

...,llri .. atlo dcvldaiiiCntc topOCillcadoa oa llrt. )'do 
pn>jc:lo. opin111101 por aua aproqç&o. 

t o par<ar, Sr. Praldcnlc . 

OILPIDUIINn:(Moac:yrDalla)- Opa..-t 
r...,rt..:~ . 

C-Iciada I illllruc;io da 111116ri1. - l IUI 
apnciaçio. 

t,m d-!lo o projeto. 0111 turno ~alco. (PIIUII.) 

N&o ha\'CIIdo qiiCIII qi>Cira uaar da pal~m~. dcdaro-a _,....._ 
f.lll •otaçia. 
Os S". Scnadom que o 1:pr0nm quriram parrna.nccer 

,..,ladoo. (Pau ... ) "~""-'"· 
A !l'latlria vili • ,ançm_ 

E o KJUinlc u PNJCIO aprovado 

no.lln'O DE LD DA CAMA&A Nt m, DE IKJ 

(Nt •.ata, • c- • ""-' 
O. "'lrltlli .. tiD !Ho~f., f'mlllr•rr • llr,WI<t~ 

c-wJr ,......., .,,..,.,., • ~tono J•l • Sll• 
C"on•. r dd '*'"'' ,.,.,,,Jtwt'ÍitJ. 

O ("OftiJnwt NK~Unlll ck'\.-nta· 

Arl. I• t ..:unccdld• • ~t.ria JoK ela Silva COSia. 
mha de Cartinda Mariarw da Silwa c JC11na Torrn da 
lilro~. n111e1da cm I• de ja.ncir~, de 195!'. no Munidpio dr 
Cicmanhurt~- PI::.. 'f'iilq de: UnUv1ldu t"crrc;ra da C~ 
"'- r•lc<.idu <111 26 de jaoc"u de 1912.., oonaaqlltncia 
de upluslu ucidcnud da f'l••d• de canhilo. cncontl'3ds 
cm 6rco& lk iul~a radil.ar. a pcMlo apcciaL mcnNI 
equiwalcntc I 2 ldUoa.l YCln IJ valor dd mat.Jr ul'rio 
mlniln!J wifmlc no "PMCJ. 

An. ~. O~cQ~o.iu •n...Ulufdu por nta ki. dtvido ii 
poartir do mh dr janeiro de 1~2. t intr~~nsff'f'MI c inKU· 
mYI~'t\.-t OJm quai"'ua n:nd1mcntm. ra:dudos U cofro. 
rühha."- 1ndu.,i\C ptnllo ~idcnC'illria. rasalvadf:\ o 
d•rtlhJ de orçict, c atanpU•r~i cont 2 morte da hcndi· 
... -;.a, ... 
. Art. J• . A d~ dccurrcntc desta lei carrni ii co~ 
ai de F.nc-.urm. Gtr.;t. da Uniln- Recunm. IOb a au
f't'"""'ll'• .._, MlnJI\if'KI da Fanncb. 

An . .&• Etta Jct nnta cm viJor ftl d:lt2 de sua puttli
<>t!n 

An. ,. Rrvut.am.w •• dl)posi..ia cm contrtrio. 

O IL PII!IIID11'1111!: 1M011cyr D•ll•l - ,...._....,, 
ilfM:I, 31 apreciaçlo dt1 R~ucrimmto n4l 19!'. dc I~J. 



De1embro de 1983 

lido no ExPÇ\Iienle, de urgCncia para o Projeln de Lei da 
C'limara "' 276. de 19M3. 

Em votação u requerimento. 
o~ Srs. Scnadort'!O que o aprovam queiram permaRL"C:Cf 

senUJdos. IPauHa.) 
Apro ... ·adu. 
Arrovad~> o requerimento, passuc à ..,rc:ciaçlllo da 

mat~ria. 

Discussão, em turno llnico, do Proj&."lo de Lei da 
Cãmura n• 276, de 1983 (n' 1.716/83, na CaRa de 
oriaem), de inicia\i"·a do Senhor Presidente da Re
pCablica, que concede pensão especial ;) Sr• Enrica 
C"erqueui Michailo"t""ky {Vera (irabinskaJ. ( Depen
dendo de parecer da Cnmissio de Finamças., 

5l,)~iLito 80 nobre Senador Almir Pinto o pareeer da 
Cnm•!15ilo de t-"inanc;as. 

O SR. AIMIR PINTO !PDS- CE. Para emitir pure
CC"r.l- Sr. Prcsidenle, o projeta em exame tem pores&."'
po L"llm.""eder uma renHill'l especial à Senhora Enrfca CLT· 
queni Mi!!hailawsky (Vera Orabin!i.ka), ~onhecida pro
rt''\lll'll'i.l de: dança clllssica. que muito contribuiu para o 
de!i.t-nvntvimenhl da :1ne de halt: no nosso Pais. -,ob o 
p~udónimo de Vrra Orahin1ka. 

1-.m E.x.p..15içio de Motivos, a l:::x.m• Srt Ministra de F.s
tad,, da Educação e Cultura lWiimjultirica a propo1ido: 

"VcraGra.binaka. brasileira nllturalilada.. radica
da no Brasil de~c: 1926. teve. juntamet1te com 1eu 
marido. Pierre Michailowsky, de~tacada influencia 
para a lb.uçilo e o desenvolvimento da dança dú5i
.:u no Pais. 

A mpeiiiJ de sud anc. escreveu CecDia M eirelln: 

''05 Prnressorcs Pierre Michaile1wsky e Vera 
Michailowsk}· são des5u raras a-iaturas que atra
vb de todas as vi"'il!i.itudes do Mundo conseguem 
manter intacta a li.ua visão esWica dus coi511\ e 
dessa vido razem a chamada guiadora de sua vi
da." 

Hoje, octogen6riu. vi6va, carclaca c quase czaa. 
vive da caridade alheia, uma ~ez que 1io insuficien
IL"S para sua manutençio os dez mil cruzclroli que 
rw=rcel1e do JNPS, a tftul,, de apmentadoria. 

l:ma pensilo especial que lhe assegure meios de 
reli•livammle tranqUila sobrevivCncia t:. no meu cn
lender. a ronna e reli va de o GMerno retribuir os 
serviços que Enrica Cerquetti Michailo•·sky, ou se
ja, Vera Grahinska. proatou à Cultura bruileira, 
atravfs dr sua arte ritmica. educddora do corpo e do 
esrlrito.'' 

Ante o cxpoSIIJo, opinamos peJa aprovaçio do projeto 
ora relatado. 

t:. o p:necer, Sr. Presidente. 

O SR. PRl!SJD!tNYE !Moacyr Dalla)- O par«"Cr t 
Favorável. 

C'C'Impletada a in5truc;ào da mu16ria, paaa-10 fi IUI 
aprc:~o:iação. 

Em discusslo o projeto, em turno llnicu. (Pausa.) 
Não havendo quem queira uur da palavra, declaro 

a. ttrr ::ula a diSC"uu3o. 
F.m votaç5o. 
O!il Sr.. Senadom que o aprovam queiram permanecer 

lliCOUidos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

P. o quinte o projeto aprovado. 

PROIEI'O DE LEI DA cAMARA N• 2'76, DE 1!113 
lN• Ü16f8i na Cua de oriacml 

I Dr inlcltltiWI d11 Srnhor twdthntr da Rrtnílrlll'lll 

~ ............. as..Emcac...-. 
M ............ r (V- Grdlaoko). 

O Conarcuo Nacioul decreta: 

An. I' I! concedida a Enrica Ccrquetti Michailow ... 
ky ('Vera Orabinska) penslo espeçial mensal equivalente 
aS (cinco) YCI.co; ,, maior 5BIArio mlnimo vigente no Pais. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiin 11) 

Arl . .:!• O hcnell"'iu in5,ituldo ror alo lei & inlranl
r.:rh·el e inacumul4vel com quaisquer oulros n:ndimen
'""" ~idM dos cul1'esp6blicu!i, inchu;i\oe pen11üu pn:"·i
õ:nci:lria. ~alvad~Jo " direito de opção, c extinguir ... c-ã 
com a mone da bcncficiúria. 

An. J' A dL'!i.pna dec:orrente desta lei currerã à cu.n
til de 1-.ncarpm. Prcvidenci6ri05 da Uniio - Recunos 
!I!,, h a 5Upel'\o'isilo dn M ini!llti:rio dll F v.enda. 

An. -'' t~.ta lei eAtru em \o·isur na data de 5Ua publi
CIIdo. 

.-\n. S• Rcvugam-se at di!!pU!IIiÇÕ('!I em contrâriu. 

O SR. PRESIDENTE\~"""~' Dalla\ -lU andor"' 
i11scrito!'. 

C'on"''Cdo a palana auJ nobrrSenador Louri"·al Baptis
lól. 

O SR. LOURIV AL IAPliSTA (PDS - SE. Prunun· 
cia o seguinte di!llcuno.)- Sr. Prcsidenle. Sn. Senado· 
rl:lli: 

.'\ dc:Li!olh' do (',,n~lhu lnternaci,,nal da Academia 
Nac:ional de Televi11io, AnC5 r (.'i&lcid.'o dos E!iladus 
t:nidu5, CfoC,llhendo o nome do in~ipne Jornalista e r:m
prC!iârio Bra'lileira Roberta M arinl\o para ro::c:her a 
"Directoru\e A~~Arurd'" de 1 CJ83. H~lim de e:'Lf'HI!I3f o rec\'\
nhccimtnto. no ceni\ric' mundial. da alta catqoria t 
arrimuramentO tknico dOS !ICFYiÇO'i pi'CSIUdiJ!II ()Lias 
"01'(tanilaçf)C!I Cilobo" em todus 01 IIL'IOrC5 e niveis d11 
mllderna Comunicaçilo, con5tituiu. na realidade, uma 
invuiJar homenagem ao Brasil no oonc.-ernente aos eltva
dos níveis L1111urais e tccnológic."D5 de um do11 R~Uii si!llte
mil' em'PJbariai5 mai11 *'envo1Yid05. 

No disc.'Ur!IO de qradec:imento que proreriu. em New 
York, por ocasião da "lntemational bnmy Av..ard Ban~ 
quet'', 11 21 de novembro pdiSado. ao receber o mcncin· 
nado "l>ireclorate Award/198)", Roberto Marinho (oi 
caloru5amenle aplaudido quando acentuou que ... ··o 
Brasil se atre\o'CU a d11r o IIBito para o descnvolvimenlo", 
quando implantou. a\ravi=1 da inidativa privad11, um sis
lema de lelevi!lilo, rádio. jornalismo c demai11 ~es:ment05 
da midio que abranac diariamente mais de 50 mi1Mses de 
JICS!IOa'i. para o que loprou reunir capitais. tecnologia e 
milo-dc:-uhra CApccializada, mobi1i1.ando acritores. ar· 
ti!llla.~. diretorrs. técnico5.. na pmdudo de programas 
boje rxronadca para cerca de noventa paiSL"S. ··A Comu
niclUii\n- afirmou Robeno Marinho no seu elnqaenle 
discun;,, ~ nlo se rrali1.a apcna5 cntrr cquiJ)ilment05 dc
uimitmo \ran5mb.SOJ'C5 e recq)lom - o milagre da çn
munhiio cletrônica. Realiza-11e enlre consciimcia.~". 

Pelos conceitos emitid01 e, sobretudo, em virtude du 
ampla res!ionãncia nhtidn. o di!iL'UFSO do cminenle jorna
bta e pioneiro d:1 (.'umunicaçãa em nogo Pais. !KJiicito a 
5U:t inc.,1Fpnra.;;io ao te"'lo desta bl'e'\o'C' comunicaçilo, 
c,,m,, um documento diano de encõmio" e merecedor da 
m:.i!i. atento rc:nexào. 

f.ra o que tinha a di1.er, Sr. Presidente. (Muito bem~) 

{)(1('1/.'JF.NTO .~ Ql'E SE REFERF. O SR. 
lOURIV~l BAPTISTA I:M SEl' DISCL'RSO: 

Apru~a ao Con11elho lnlernacional d3 Academia 
~acional de Televido, Arte~. e Ciências dOl Eltadus 
Unidos a C!iCUihu do meu nome para receber o "Directo
rllll.! Award" de 1983. 

Quando Raymond J. Timothy, rresid~:~ue do ('onse
lha. anunciou e55a. decido, C5clam:eu que foram unAni
ma O!i vo1011 doR n:preacntantes do1 Esladm li nidos e 
dos demais paf5e5 memb1'05, sianifica11do uma acla
mw;io -aro.,..,. plonoiru>e bem-wccdido> dao Oqa
nizacõel Globo em todas u Areu da modema Comuni~ 
c11çilo. 

Penlo que eue julaamento de uma Of1anizaçlo hrui
leira. reito por dirigentes dai maiores entidadC!i de comu~ 
nicaçio das ndes de5cnvulvidu. vale como uma com
pruvaçllo de que o Brur.il lllingiu um elevado nlvel de' 
aprimoramento .:ullural e t~ól,'lico, bem como um 
alto lndice pura o qual sol•t:itt\ da,.. ilustrei pcrsunalida .. 
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de..,. aqui reunidilli. que de1Cm uma 5i(!nifir.::.aliva parc.-ela 
de respc.ln5ahilidudc na formaçilo da opiniilo pllblica 
mundial. 

Parece--me que mercc:c crcxlibilidude e confiança em 
suu capacidade dt reali7.açi\o. um pafs que a iniciativa 
conup:ur reunir Cilpitai!i, tecnologia e mia-de-obra para 
implanlar um 5iRtema de tclevislo, rádio, jornali!lmo c: 
dc:mai!l sep~enl\'!1 da mfdia. que abranr.e dtariamenlc 
ma1!1 de SO milhõH de: peMSlla5, di5putando a audiénci:• c 
o mef\:ado inl~o.-rno de publicidade. em n:s.ime de li\·rc 
cunc!JI'rli:ncia L'Onl vi~ria!l l1ulrd5 redc=i nucinnais e mohili
zandu Clicrihn·es. arli!iltus. diretores e tecniam na prn-
duçàl" de pros:ramas b,lje expnrt:wdos para L"CC'Ca de nu
vento! na~ro"t.'"M.'!I. I! qLI:mdo 01 n:5ultadOJo dL"!i5C: emprcendi
mcn\u info('iru.m um" h,,menii.J:em "''mu a que, nes\e ma. 
mcntu. lrnho ;1 honra de receh.,T. em nome de tudos ns 
meu/li L,,mp;•nheiro5 de trabalh1.1. tal evento nilo pude ~r 
Cfll1!oiderud,1 ~,,,mO Um rcnümenu Í'.iUIIJdn do ~o.'UnlntO SCJ• 

cial c eL"t.'OI;micu dL' paíll em que se produi.ÍU. 
O Bra!i.il !le atreveu u dar o salto para o desen"·oh.-imen~ 

tu. A ~o.in.:un,;llincia de ler oc:e~rridu. ju1tumente nc"ta 
hnr" por rnr~a de uma cr'se t\."Unômita comparâvcllll de 
19.10. um alarramc:nl,, na rosso que separa a1 palses dc:
senv,,lvidos dn11 !1Uhdese1\\o'Oividos. cria para us brasilei
m!li 'rilves dilit::uldade!i "onjunturai~. E55as dificuldadt~ 
e'ilil,, sendo objelo de preoc:upuçilo que se reHttc no noti~ 
ciliri"' inlernacionotl. Por is10 ~ importante que se saiha 
toda a verdu.de, de mudo a evidenciai' que nio ~ercmm 
um prubl.m1a rara o munda. Sem jadãnciu, falando na 
linpun(!:em 1'ranc:1 c 1incera do homem de imprensa e co
mun~ii.c.,, acredito que 5e houver, f""r pan.e du~ ors.a
nismOJ intcmacionai5, a n.ata eumpreensüu da 1itua~ii" 
hru!lileiru, poderemos ser cunsidcrudoli como um bom 
par..:toirl" na luta pc:lo !IOcrauimento mundial. 

A nós. pruliuionais da cumunicaçi\o, coube-nos mOA
Ir.u que niRBui=m - indivfduo ou nação- caminha !10-

zinho. T em1Mi companheiru1 de jornada, nilo só aquela 
que nos ""am. que ralam u ncwsa lingull., que e1tào ao 
ulcance do "'~!ill olhar e de nuuas ml01, ma.~ ainda 
aqueles. em nUmero cres~o.-cnlc:~ cuja voz e Qlja ima1em 
"''s cheJ:am de todo!ii 01 recantos do mundo pelo milaare 
dil c,,munhao eletrónica. Es5a pi'Ciien~a di diria da huma
nidu"e na ca!lil de cada homem ~ que de5penou, em nos
!IO tempo, a con~rociCncia de umdatinu '-"Omum. tal com" 
,,rn .: manife5t;a na5 campanhBS ecolbgiL'BS ou nas exi
,.encias de un1a ordem ccun,;mic:a mundial mais equia 
li brada e mais justa. rundamentada nus princípios demo
crí•ti..:c.1S. 

.A.. Comunicuçãu nlo K reali1.u. apc:na5 enlrc'equipa
menlo5 cletrõnico!ii tr:msmi55on:s e receptores. RL"'IliZa"!i.e 
enlre L"Dnscii:ncia5. Por isso. nilo se pode Clig\)tar na dis
trihuiçiiu de inrormaçltc:J;: eAigt a di5lrihuiçiW de justiça. 

Annh"adu Mb esta perpL"Ctiu. compreende-se que a 
na da t."ffmunh:l\Çi\.o t."Oincida L"'m a ma~r pra)~ dav. 
f.'ilo1dn" t;nid&»~ nn munda. 

Th,~ma ... JetTen.on, em carta a um Mmiao, e-.'larec:eu 
que a "l>,:claraçilo da JndependCncia'a pretendeu "'-'llla
car pc:runtc a burmtnidadc a ~e~ttida camu.m da tenw._ em 
tc:rm~ tilo 1imples e firmes. que lev:wem au assentimen
to ~rnl e justifica'ilem 8 pullic;io independente que ro
niUJ impelidos a assumir". 

f:!litaH palu•ras resumem o padrio ideal da l'omuni
ca.;oiu,. 

C,lm u.estlmuJo do honrO\o rrémio que IIJOra rec:.:ho. 
L'Unl ,, upui,, da minha esro5il Ruth e dos meus nlhos. e a 
qjudn de 0c.'U5, t~lo1rei e'lllie idca.l. 

Muitu obri1ado! 

O SR. PRESIDENTE (Moac:yr Dalla)- Concedo a 
pulavr-.1. 110 nobre Senador Luiz Cavalcanle, para breve 
·(,,municau:i.n. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS - A L. Para um :o 
ca>munlcaçio.)- Sr. Praidentc. Sra. Smatnres. \'CJihn à 
trihunu tio..somcnte para dar c:onheciment•, 1• ~~ ~•.;.:• do 
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,.epuinte nRcio a mim diriJ;ido pela. Cãmara Municipal de 
São J•làt• Nupomucrno: 

..... 111~/Kl 
A,....unto Comunil!açilo (1-"az) 
Servi\."1.1 Fnm·f/Scl 
1:m 10 dr novemhro de 1983 
f=lr,m,,.sr. 
Senador Luil Cuvull:untc 
Bra111iliol- DI-' 

c,,m minha cordiul visila. lenho a Slltisfaçilo de 
'-"tlmunicar que esta Ca5a em reunilo reali1ada no 
dia R p. pa•ado, aprovou por unanimidade a 
!\.t•'Çil'' de Aplau!klli lMf8J - upn:sentada pelo ve-
reador Luiz Navarro Ribeiro, por suus constantes e 
.. -..majn5us ~o.Titicu!l ã pollticu económica adota.da pelo 
GIJVernu. 

Sem oulro motivo para o momento, 
IIIUh~rc\'emo~nn!i., atenciNamente. - DJI'C'I C... 
poi·llodrlpel, Pre~idente. 

Em a que tinhot a dizer. Sr. Prc1idente. (Muito bem!) 

O SJL PRfSIDEI'oTE (Moocyr Dalla)- Concedo a 
poll~tvra ml nohre Srnador Almir Pinto. 

O SR. AIMIR PINTO tPI>S- CF.. Pronuncia o oe
tr.uinlc diliCurHO.)- Sr. Pre!ddcnlc, Sn. Scnadoi"Cfl: nilo 
se puc.le oh~un:ccr u importância dallll'ltl'ldda. no1 di
fcn:ntefo 5CIOreR d:. atividildt humana. 

Aind:. nilliltimu sexl;•-fcira, iiO prestar informaçlie5 da 
lrihunil do Senudo !llohrc o dccemrenh,, du (.'omissão Es
l"·'':inl. dn qu:ll i! Rclutor o Senildor Virgnio T!lvonl dei
AI lU hcm daru que~o,sc:ulmbulho fvi pvr dcmai5 fiimplifi
e:•LI~' pru~;., .. à vuli~ol'li.l 3judu da lafor .... tln. 

()~ :!::! d!o.'J'Oimc:ntu~ pi"OIBdL"IS à aludida C omi5530, 
p;.a'i'oi.ud~o•~ paru o papel. jú cun5tilucm um ilctrvo que. ~em 
:1 Jaf'onúdca, iri;1 lomur um tcmro prcc:ioso do nobre 
Senad,, nu cm:lena"·;J,,, de do..:umentus e dados que lhe 
f11rl1m cncunlinhudol'o. 

A ~o•rgani1.:1çãu de umil nominata facilita npela..:ular
menle 11 husc:il de n11mes dos depoc:ntCii e os ponto,; capi
lolis de !!CUS deJ)I,•imenlo,, 

O lempu que 51: lc.'\·aria. dipmo5 as,;im, I hora, por 
n~o.'lllplu. Pilril manuse11r peça5 c mais pe.,;a1 em busca de 
1n1al ,,u quul ••~~~unh>. diilnte da;.ta nominata, obteremos 
o dc~~ejado denlru do espuço mínimo de minutos. 

F '' Scnad,,r \'irJ!ili~o• Tã ... ·~o.ra deu para o Plcn6.rio um 
e\empln práli~o.·u ck• que a..:ahava de revdar aos Sn. Sena
duriC'!o. 

Mas em detc:rmim•dn!l setorc5. infeli7mente. a antipAti
c:•lluroc:rada lolhe t"Mõ JHIS.'ii'IS na rapidez de informes que 
p111.h:m SLT prc!i.li.ldtM pela lnformãtica. 

l>cp,,i.; de ouvir o di'lcur,;o do Senildnr Tll.vnra. acredi
hl que nilo !!o1~ C!iole 11rador que ora lhes fula. mas os que 
eot:~\·:•m presente!!. à Ca!iou, cunven~o.-cram-sc da excLiente 
Ptrl'onlure da nn"·a ciCn..:ia na An:-o1 du oomputaçio e o 
lhitu que dela ad\."enl, quando rucionulmente empregd• 
du. 

M U!lio ei'IC: nnw.,, oonvcncimc.'l1to parece niln haver che
r::•d,, aindiiiiO!Iio órJ;àOH J.Overnamcntai5, quundo nada to 
que HC depreende du nollc:iu que lemo1 na imprensa: dc
Jll.1imento prestado à Subn1iJis:lo de lnform!ltica da Ci
mur:t dn~ llCJ!Utildll!ll pcln Prc5idenle da IBM do Bta1il 
- Ruheli l.ihero. ele explicitu n tumulto em que st.con
vcrleu n"rnlflica'" ~rasiiLira pura o SL'Ior de lnformiticA 
e ju~~otirica u seu J'IC,1nlo de vist:1. · 

Di1 u Sr. Roheli Lih~.-ru. p:m1 tri!lteta sua c. por que 
n:i,, di1cr ....... "que ii('IÕ!Iio hilvcr atingido, em anos an· 
tcric,n.'IO. o palilmar de 211 mUhõ""S de dlJiurea de expor
la~ãu. a IBM ol6.eRteano em dificuiC:Iades para chcpr 1 
IQO nlilhàC:s. ou seja, u,, invl:s de cre!K."Cr. reduz-se a pos
.. ihilidadc: de prudu1jr di~i511s para n P:ds!'" 

O ~o~u..: mutivuu- ent:lo.-.eslc ntadu ele C."Visu? 
A n:oopt»õlil é-nos d;1da peln pr6prin Sr. Robeli; .. a em

presil nàu cun~e~uiu ilprovac;io aovernamental para pro· 
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jet.o1 que visanm a atender IC'I mercado local e ao mer
cudn intcrnacion;d ..... 

A imprensu, ac• comentar tio inusitado faw. as'Sim se 
expre~~o'IU: "Vemos. neMe fato limpiCII. a1 dramâtica~ c:on
tradiçõefi em que o Pilf!i Je envolveu por não Ler-!ie dado 
conta de que antes da ada i! nece55ârio o plilnejamen
to." 1-: :•cre~enta: ••Vimo!i perdendo divisas e pre!lioença 
no mC'rc:•dn internacional. numa horu ..:rltica, porque, ao 
invis de tenno,; um11 politica de fnformli.tica legalmente 
estahelecida. temo5 o ilrbitrio burocrático que ora prrmi
~ e ara reprime. sem saber ou sem e.tplicar e.tatamentc 
por que cada deci1ilo é tomada." 

Ao refcrir-!it mais dirctum~o.'11lc à burocracia. o jorna
ista de!ltil maneira se expressa: •• A burocracia aprova ou 
reprov:a projetn1 nilu por sua qualidade tó:nica ou sua 
c:onveniCnci:a ewnúmica, ma1 em fundo da nacionalida
de de cupilal da tmpresa que o dahorou, nu mais porra-
1.Ôl'!ll frupi!l. E. em !iCJUida. alirmu que a questl.o da in
form&lica ~ transL"Cndental demais para que 5C lhe permi
ta permana.-cr indefinida como e5l6. emoc:ionalil.Bda e 
5ujeilll ao arhltrin da burocracia."' 

t certo que: nilo 1e deva entravar por meios humcrAti
cm uu PJr outro qualquer o desenvoMmento de qual
quer tccnulo~~JiH, de qualqucrcii:ncia, sem antes perceber
lhe~~ dc:feit01 ou impropriedadCR quejulitinquem tal pro
cedimento. 

Acredito. no entanto. que a JW ... tlea, apHar de sua 
pouca idade a servi~ nCJlll diferente5 ~etnre5 de ativida
dcs. lem-w: nrmado, da maneira auspiciosa. tamanhil a 
fiUil "Ttdibi I idade dentro da moderna computorinçlo. 

D:1í n:i.ll se justificarem empecilhos burocriticos a télo.'
nica~ que procuram, cicntiflcamcntt. simplificar o traba
lho C"olnJativo que de5pendemo~o com re1ulti1dos muitos 
wz~o.'fl imperfeito•. 

Acertcm05 o pauo com a inform6.tica, conscientes de 
que o tcmro de!ioperdiçado reprc!lioentarb. _.. 6 e1querda 
do nDHSO rrog.n:&so! 

t:ra o que tinha a diztr, Sr. Presidente. (Muito bem!l 

. DOCUMENTO A QU~· SE REFERE O SR. AL· 
MIR PINTO EM SEL' DISCURSO: 

O .... la - UIDrlol 
DE PASSOS TROCADOS 

An Calar~ anteantem, na Subcomi55io de lnformâtica 
da Cúmara. o presidente da IBM do Brasil, Roheli libe
ro. deu uma informaçlo que reputamos muito apressiva 
para qualificar o tumulto em que se converteu a ••polili
ca'" brasileira para o ~etnr: após haver atingido, em anos 
anteriorefl, o patamar de 211 milhÕCI de d6lare1 de cx
ponac;ln. a IBM e!iot6. este ano em dificuldades para chc
pr a 190 milhõe5. ou !itja. ao invá de crescer viu 
reduzir-se a 5Ua po!iosihilidade de produ1.ir divisas paril o 
Pal1. A razilo foi ror ele apontada: a empre~a nio con!lioe-
guiu aprovação so"·ernamental para projetos que vila
vum u atender ao mercado local e ao mercado nternn. 

V cm os. nt~le fllbJ simple!l. a,; dramáticas contradi"'Õc:l 
em que o paf111 10 envolveu por nio ter 1t dado conta de 
que anleS da ado i: nectss6.rio o planejammlo. Vimos 
perdendo divisaR e presença no mercado internacional. 
numa hora critica. porque ao invf:11 de termo1 uma pollti~ 
c:a de informAtica leplmente estabelecida, temo• o urbl
trio hurocr6tico que ora permite e ora reprime sem 11ber 
ou sem explicar uatamente por que cada decido i: tcJ.. 

mada. A burcx:rada aprova ou reprova projetas nio por· 
sua qualidade tf:cnica ou a sua oonvcnii:ncill eeonõmica 
mas em funçio da nacionalidade do capital da empresa 
que o elaborou. ou aU: por razltes mais rrusai5. 

A questão da informlltica 11 tranac:endental demais 
pura que 1e lhe permilll parmanec:er indefinida coma CA

tA. emocionalizada e aujeita ao arbítrio da burocracia. O 
Bra1il precila. eom prsCncia, debatere definir ae seus ob
j&:tiVDii e o pa.pel que almeja destmpenhar no mundo in
formatizado do rutum. t: neceu6.ria uma politica de in-
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formútica. 5U5tcnlada por uma ba5C tlo amrla quanto 
po11'1ivcl de cunen,;o, que contcmrle lucidamenlc todWI 
as variúvcis que a \'i!iào do futuro jA nm apresenta. e que 
1cja lqalmente in1tituida . 

A(Õc5 isoladii'S. H:toriais, lltf= conjunturaili como o to a 
rc:~~Crva de mercadL"!. não podem preceder a uma lomada 
de p05içilo quan1o ao ohjetivo final. 

(.'onsideramos inleirilmente imprópria, por premalu
ra. a di!ICU55ilo 111hre R"!iooeru de mercado. uma vez que 
ela diz re1peito ii eslral!gi:a e nàn aos fin5. ou seja, Cllta
m~ di!teutindn os meios .untC!II de sabermo5precisamente 
aonde de~ejamui chct:ar. Pior, a burocraciajfa intituiu 05 

meio!!. anles que ii lei o tenho feito. 
Condumamos a Nação i:l dimnir o seu futuro com

pr .. "Cndendo que o futuro. o no!lim e dos outros povos. Cl· 

lâ intrin!io~amenle ~&uhordinudo à informAI:ica. ciãnC'ia 
que permearA todos 01 níveis da rehu;lo humana nu de
correr da próxima década. E con.:lamamos o ID"'erno a 
~o~ue tome conseiãn..:ia de que, sobretudo nrfite campo, u 
uçÕC:!I isolildu. não compreendidas em uma ampla e 
..:omptlentc politica, pudem prejudicar a ublenc;lo dos 
fins ao invh de ravoreci"-IOH. A improvisado. em ma
léria tio vital. i! ina~o.'1.it6.vd c profundamente lesiva ao in
tcrC5!1C do Pais. 

O SR. PRESIDENTE l~toacyr Dallal- Concedo a 
pilluvra ao nohre S..'11ador Oahriel Herme! 

O SR. GABRIEL HERMES (PDS - PA. Pronuncia 
o !1C8Uintt di,cur50.)- Sr. Presidente, Sra. Scnadore5: 

PI'Cnl:upa toda 1:1 RegiiloAmazõnica,eo ParA em eapc
c:hll, a construção dWi eclusas de Tucurui. dai a luta que 
travamos para alertar o Go,-erno. 

~c5te ~entidn, recebi um telegrama do Engenheiro 
R~o,nald Pinto Carn::leiri.J - Diretur-Presidente da Cia. 
de Sa"'"'lação da Ama~nia e Presidentt da A&!iOCiaçin 
Bril,ilcira de Armadores de :"'iavcgac;Ao Interior, hcm 
con1o os Ofi..:io!lio n'J 103/RJ c 110/83, do Sindicato das 
Empresas de ~a,·ega~o";}o Flu"·ial e Lacustre e da5 Agen
cias de Na\'egaçao na F.1tado do ParA - SINDARPA, 
currc!i.pondCncia CR5a que faço constar deste pronuncia~ 
menta. 

Eru o que tinhil a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem~) 

DOCt'Mf."NTOS A (!l'E SE REFERE O SR. 
GABRII11. HF.RMES F..lf SEl' DISCURSO: 

1026.101~ 

6111561::1"1: BR 
911747CII:AA BP ... 
Bolem, 26-1().83 - TLX.: 
E'm' Sr. 
Senador Gabriel llermcs 
Senado F~o.-dtral 
Br01sflia- DF. 

I - fomos cientificado5 que V. Ex• estA liderando signi
fic-o~tivo movimento em piol çontinuidade obra5 
eclusas de Tucurui, inclusive oom visita la loco. 

2 - Na qualidade de Pre1idtnte da Auociaclo Brasilei
ra dos Annadoreli de Savcpçlo Interior, vimos 
propor nossa inclusio nu srupo que V. Ex• coorde
na paril visitar obras. bem como também propor in
clusão do Pre5idente do Sindicato Empraas de Na
vega"ilo Estado do Par6, Dr. Robeno Simões. 

3- Dcscjamo!li dftdejA nos congratularmos com V. Ea• 
• pela inici::niva de derender 16nnino «mSUuçl'o da1 

cclu5as. face magnitude dos desdobramentos e be
ucRcios a serem auferid~ou. 

Atenciosamcnle 
En.- Ronald PintO Carreteiro · 
Diretor Presidenle CIA de Savqaçlo' da Amazõnia 
Presidente AMOCiaçlo BrasileirJ Annadores Navegaçio 
Interior 
611156SEFf. BR 
911747CII:AA BR 
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OF. 103/83 

Beltm, (PA), 14 de novembro de 1983 
l:!xm•Sr. 
Senad''' Gabriel Hermes 
Senado Federal 
Brasilia- DF 
~Ju.~limcia: 

Para conhecimento e as providincias que houver por 
bem adotar, estou anexando cópia dos expedientes que 
encaminhei ao Sr. Diretor do DPC. e aos Ministros de 
Estado. 

Cordiara Saudaç6es- Roberto Selu1 Slllliin, Diretor 
Pre5idente. 

or. IOO/H3 
Beltm, (PA), 8 de novembro de 1983 

f.xm• Sr. 
Dr. Cloraldino Soares Severo 
DD. Minis.tro dos Transportes 
l:."iplanada do!i Ministirios 
Brasflia- DF 

E-.celência: 

Elemento fundamental para a navegac;l.o na hidro,·ia 
T ocantin,.·Arquaia, as eclusas de Tucuruf estilo com ~eu 
C'mnugrarna de construção ameaçado de paralisação jê 
nu pró\ imo C:\C:I'('Ício de 1984, o que se depreende do rato 
de: que: o orçamento plurianual de investimentoa da 
PORTOBR.-\S não contc:mplu rCi:'ursos rara 01 e~r.erci
cios de IIJK5 e 19M6, alo..:ando apenas para 19114 a insigni
fh:ante dutaç4'-'! de 10 bilhões de cruLCiros! 

:\o1!1a aEividudc aE6 nos rios. Por isso o assunta nos 
toca hem de rctto. Entretanto, mais do que os nossos 
lcttil•mol intere!Jo!ao emptesariais, a não conclusilo ou 
mesmo ,, simpl~o."!! adiamento das obras ê a1sunto quere
percuti rã sócio-a.un~mi..:amc:nte cm toda uma regilo, 
com dc:lllidobramc:ntos po~ra a !'laçil.o como um todo, in
clu!!oive no ~c:u 5ehlr mais delicado, qual seja n da balança 
,.-o merda I. 
C~mo bem sabe Vossa E~r.celincia, a reali1açlo das 

c:clu:aas de: Tucuruí c:su\ intimamente: ligada 1\ movimc:n
ta~ão de produhHo agmindustriais da regiio Centro
Oeste. alguns dos quais ~o.um potencialidade eredva de ge
rar c:.u"e'dcntft exporb(Yek. E para que a condiçlo de: 
competitividade não eUmlne nossa po51ihilidade. 6 im· 
pn:IL·indh,·el contar com a \"ia de transporte fluvial, dt 
haixo custo operac1onal. 

f: portanto um assunto do mai!i alto inlei'C5se nacio
nul! E em que pese a~~o gra\"CS dificuldildes que o Governo 
FL'deral enrrenta par11 ujustar seus orçamentos de gutos 
à5 c,ipncias dos aa,rdo5 internacionais, para as quais 
nàu 5nmos insensivei5, ,_.,,mo nilo poderia deixar de ser, 
cremos entrctant~ que 10b o a1peetu do remunejamc:nto 
intc:rnaci,,nal, pura as quais não wmos insensíveis, como 
nt\o poderiu dcixur de 5er, cremos entretanto que 1ob o 
USPl-\."to do remancjumenEn de prioridades. dos gastos 
~o.-ontcmplat.lull t.:..lm os I'C\:UBOS dispLlniveis. epa extraor
dimí.ria obra hem rodcrA ser aquinhoada cm detrimento 
de outra ~uja suma de beneficio~~o lhe seja inrerior, em 
funw.;ii.o do tempo. da urgCncia e das carac:terlsticas pa.:li· 
Jiures da conslrU~ifiO. 

[ntre essas ... "'ndiçt\ellli especiais, est6 a relativa a e~r.is
t.:ncia du anttlro ft ••ru, cuja de'imobili.r:açilo ao t6r
mmu da hidrotlêtrica e nJu pro,;seguimento das c:c:lusas 
signilicurá, ii i.1U3ndo dil retomada deltas, IC O ror, um 
cu:atu c:le\·adi:asimu que bem poderi servir de: argumento 
rara !I.Ua defmiti\a inviabiJi.r:a~i\0. 

Por tudo i5S~. ra1.emos o mais veemente apelo a \'oSia 
Ex ... "Ciincia raro1 que no aimbito da atuaçio de sua Pasta e 
na medid;a tm que esse problema sensibilizar o elevado 
espírito putriótic,, de: que i possuidor. e j6 tantas VCZft 

rftc:ladu. e~r.en:ite as rruvidCn!:ias que rorem possíveis 
para evitar que ae consume tio dramitica dec:islo que u 
gerações futuras jamais perdoarão. 

Com o testemunho do nos5C'I mais alto apreço, apro
veitumos e5te cnsej~. em qut por c:eno interpretamos 01 
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anseios dos milhões de brasileiros que aqui habitam, 
para expressar a Vossa Execelincia nos101sentimentos 
de confiança e continuada admiraçlo. 

Respeitosas Saudaç(les 
Com o me1mo teor. este expediente foi encaminhado 

ao1 Kguintes Ministros: Chefe do Galtlnete Civil- Che
re do Gabinete Militar - Ministro da Aeron6utic:a -
Ministro da Agricultura- Ministro dos Transportes
Ministro do F.xirc:itu - Ministro do Interior- Minis
tro (."hete do Estado maior das F~rças Armadu- Mi
nistro Diretor do Da1p - Ministro da Fa.r:enda - Mi· 
'1istr..' da lnddstriu e do Comtr..:io- Ministro da Justiça 
- Ministro da Marinha - Ministro das Minas e Ener· 
gia - Minislm do Plancjamento - Ministro da Previ
dincio• c Assisthcia Social- Ministro diUii Relações Ex
tcriore:a- Mini:atru da Sadde- Ministro dn SNI- Mi
nistro do Truhalho. 

01". I 111/Rl 
lleltm, !PA), 21 de novembro de 1983 

Exm' Sr. 
Senador Oahriel Herme1 
Congi"CiiiK' !'lacional 
Brusiliil - DF 

t::x ... -elCn..:iu: 

1-.stou anexando um breve relatório que hiatoria as 
ocorrCncias havidas com a navegaçilo fluvial nesta re
gião. rot:t~ndo a Vossa E~r.~o."CICncia efetiva aluaçilo no sen
tidu de evitar a c:on1umaçilo do ato do Senhor Ministru 
dos Transportes, que levará à insol\inr:ia a11 empresas e 
ao de5tmprego I.."Cntena!l de ramilias. 

.1\tenciosamentc:, - RoMno Stlxas Sl•hs. Diretor 
Presidente. 

I -O primeiro grande aolpe na Navep~ilo Fluvial 
de!:nrreu da polili..:a governamental que obrigou a espe
ci;•lil.a~ào. i:atCil', empresa de cabotagem n.ilo faria fluvial 
C: \-il!e-\·erfoa. O que em face das OCl.lrJin..:iaS de qora pa· 
rc:ce nilu ser mail o desc:jâ\"CI! 

2 - .-\ espC'-'ialização trouxe grandes prejufzos nos in
ve:aumentus reito~~o (O\ navios. por r alta de compradore1 
rorilm u.hand<1ni1dOll na lama) e na própria rentabilidade 
du 11ist~o."llla jâ "'uc a t.•abotagem, geradora de lucro, mini
mi7.ava 05 prejui7.0S da nuvial. A llparente validade da 
e:ape..:iali7açlo n11 verdade era um soliama ante a realida
de do 1ranspune na Amu..r:ónia, que se: caractc:riza...-a pela 
bo:lix.a den5idade de carsa e ainda assim com produtos de 
bai'o \·ulur comercial e fluxos predominantemente de 
!il."ntida único. 

3- A atividade de..:lbCCu a nf\"Cis mfnimos, çom todo 
seu !:Orteju de ~o.-un1eqUI!ncias sociai5 e politicas, att que 
vieram os "Projclos Impacto" do Oovtrno na Rea;ilo e a 
Zuna Francu de Ma nau,., aumentando a demanda e via
bili.r:and~l '' transponc na calhn do Amazonas, sobretudo 
porque u,. nc.."Cllsidades de m~vimentaçilo de bens do 
Di:atrit~ Industrial de Manau1 geram fluxo nos dois !len
tidu,. t"'ue ron:atitui na .. -crdadc o grande. c dalco, atrati
\U d''" nt.I\"L':t bentfici.irius do Ro-Rn de Cabotagem). 

4- Ma5 a demanda adicional ruqueriu, nemsaria
mentc, aumento \la capacidade: operacional das debilita· 
da1 emrrc5as regionais. AEruiram-~ entllo os empre-
5ii.rius wm recur10s do PI!'!, que seriam aplicados a 
"Funt.lo Perdido·· e com rc:cunu1 do AFRMM, que se
riam utili7.adns cm sua tuhdidade no Programa de lncre
menlo da Frotu. 

5 - E assim aconteceu. As empresas se endividaram, 
uumenturam sua arena, os projeto11 aovernamcntail se 
\·iablli13ram no temJh) e a Zuna Franca de Manau1 !IC eR
tahilizuu definiti\"ilmente gra~as a eficiCncia dos canais 
de ... -omc:rcializaçilo, que o "'Ro-Ro Caboclo" tomou 
poSHivel. 
(t- Paru que se tenha uma avaliação de como foi dtil, 

au1 pr6posit01 de entilo, a respOJOta detiva doa emprc-
5ârios. basta que 1e tenha em conta o movimento dos 
rorlus que de 197J a 1981 cre5c:eu, no de Bel6m. 154~ 

enquantl' que nu P.o1is cumu um hltkl u :mmenh• 11,1 dt 
~:~~· 72'f,. s~li11Cnle l) flUVIal. ftCioM:' J"Cri1lllt.l. "'"r~·~·u ,Jc 

_7 ~ ~~ et.lmcçur a d~muhllilot .. ,l~1 d''" rrnlt.'l•"-• le,J,·. 
1'111,., ~nlc~ara~ 05 emrn:soirins Uln illllrln rrnJt.'hl dt.• 
:;=~~;~~ill;au da1 auh1ridade"' p.1r.1 ,,., wp1111111: .. 

a) A SUNAMAM wntinuavu u finunt."l.lr mai .. em
barcações e u _liet:nciar no~as e•nrro.a,. .• nnncnt.md,, ,

1 
urerta, na Rq:1ão e verdade, m;l'ô('lilr;a mn mcr.:.ul1o ,

11111 
ruturo cru de: pruJnóstii:\Js somhr •• ,.. 

•) A SL'~AMAM pa!tM)u illriltar. ''" linam:i.mtcnh•" 
de mod~ dlrcn:ntc daqucJe que h;l\"ia Md11 rr~HII!:IIdu c 
puctuad,J: .co~s•de~u. us rt.-.:UI'!kboo du 1•1'\i "'""""'' wp .. re
CUI'!Ious prorl'lll!l. 5UJCitandU•US illl'iiDI Ü" me"lllil" 1,1\.l" 
d..:s.t~o."S e "'""'~e .. nu a redutir '' J'ICI\."Cntuul de ut 1 1i 1,1~.1·• du 
A l· R MM. Em termt'll de aritméti..:u rm;me..:~r;t, r""""u ,1 

na,, l~ar cm w~tu a dc:ra!lil[!em de lt.'111Jk' nu .. lun~.unen· 
hls ati" O" e J131i'iiVUS da ... urn:çJu 111\IDetãri,t, entre,, de· 
pós1~u _de DOMO ~C\.-ulhimenlll d,, -\ FR \f M e ''"' """h I"'·· 
de dc:buos das clausuht5 cuntralad""· l:s""'"' rr''"""C"dnncn· 
tos a'licendcm a cirra11 de: •UIIin de cru1..:m'"~ 
. c} Nos11a11 rrotal, qu-= iriam lit.-ar o..:it.lllo•"· hcm r 11de

rtanl fa1er o tran~~opunc da bauxitu, \iahili1und,,.,,_ h•r1,1. 
IC\."Cndu. u:a emrn."'oas e turnand,, !kJh·enle" ""' emrN .. ••· 
mm. junlu ã SUS.-\M.-\M. 

H- Tudt.l i110 fui uprcsentadu de pUhli""""'· Cllln ;1 rrc· 
scn'ia de mdmcra,. aut~ridude:s. no I SIM 111(\siU UI 
NAVI.!(jAÇAO DA AMAZONIA, rcali1adu em Ma· 
naus- Ama.t'ona11, em revereiro de 1911~. Sc11,. ·\n111., c 
pleno de pronunciumcnt05 que lranqOih'"'·a1n ,, .-\rn~o~
dor Regional. 

11-1:. a verdade ro1 bem outro! A1Jun1 tem r~• der~·•" 
os armudorc11 tomaram c~nhcchncnttJ de qt•c tr,unit,,,,. 
na SUNAM.-\M pr"'--.:510 da OO(."I!~AVI. par,1 e\pl~•· 
rar, ... 'Om 5c:us na\"iO!I, o tran1p,u1c da hau,na~. l 11em''" 
cstudo:a demun5truti\os de que u 1run1pnrt..: llu,·iill er.t 
n1:1is buralll e de melhor opcra..:10nalidadc. Sü.u nu~o de
ram atenção. lnsi1timo5 e em n.'llr,,sta n011 di"'11cram que 
cada empi'C!iil era pequena denmi'l. Cun11tituimn"" e reJi~o· 
tramt.lS um ronsórcio. Nos di1111Cram que i!l5f.1 mlu ha"'t·•· 
\"a. 

lO- Prosseguindt.l o rluno de destruiçilu, pcnftltiU a 
SLINAMAM que um na\·iojuponC!io. ari'Ciad,, cm d,\larc,. 
c com tripulação estrangeira vie~ urc:rar na ..:alh11 de 
Belém ã Manaus. A incrível c: absurda de..:i5à~ rui p..1r 
nós enrrentuda, com a:asiN e de11Ju~te5. para urinai lu· 
grurmo~o hito no cancelamento. 

11- Ve10 o qundo nlllllll~ A SUNAMAM !."t.ln~o.'1:t.le 
la duas emrn:Sa!lo. 11.0 u.rrepiO das lei1o Cdil prórfl.l ("UII\11· 
tui~;lo. com ,.edc: no hUI, o arrctamenlo de dui~~o nil\hh 
"R,l-Rt.l" para npcrar de Sanhl!i a Manau,.. que ak:111 de 
não dar empi'I..'1JUS a hra\ileirus, pa!u;aram a CU\tolr ã 
Saw.;:io 194.000 1161ares por via1em. 

1:!- 1-:n"'uant'' illli50 oc.urria, a SL;S.'\MAM !o:I111'1C4fil· 
~li a "a('lertar"' as cmrre~~as regionais po1ra n:~oul;trila .. àu 
das inadimrli'neias. 

13- Ve1o o segundo SI~1POSIO. rcali1ad,, en1 Be· 
ltm, cm junho 00 corrente ano, 1..-om a pn.'!loe:nça, inciUM· 
\'C, de dLli'li Ministros de l:::stado. o il\!oUnln fm amrh•· 
mente disc::utido. Ao terminar, conrorlõi~a-n"'" u ..:umpru· 
mi~ow que~ a!Jo,.unt'' 11cria objeto de ~o.-studu11 e "'UC n~nu .. 
arR'tilmenl~S Diltl ~Criam COnt.'Cdidos, rodcnd11 incJUM\ C 
~ir a ~~oer Cdntelados 011 anteriormente t."t.IDt.-cdidtl\. 

14 - NoSlla reaçâo ãquela11 c:onCC!ii!IÕes, tiver11m J'lll' 
purte da~o aulurido~des do Minis&erio d011 Tran5p.11'1e" u 
ek·lur ... "Cimento, atra\-és de telex do Sr. Superintendente 
da SI. S A MA M. de que a c."Once55ilo rara mm IV ada. pu r 
"c:x ... -e~~oiK' de demanda na i:alha"', -=st•mado "en1 .\(IJ cun· 
teincres p.Jr mi:!Jo'". mas que a kOMMAR ~~;,\ '1p:raria 
Htc;. e que:: quant~ a DI GREQORIO. ela ~eria l1hnpa~da 
a retirar da colha o equivalente a capueidadc du na\ iu. 
Dizia mais o Sr. Superintendente que "u uhjcti""'' da SI:. 
NAM.'\M i' manter um fluxo de transpc.1rte cun,tolnle 
Rem que haja de!ihalan...-eamcnto entre demanda de tro1n"· 
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pune c of~rla de embarcações. A entrada de qualquer 
ou1ra empn."5a RO/RO na cabotagem Manau111/Belf:m 
prejudh::ara uni.::amente os armadores da bac:ia Amazõ
nica':. E. tonclu(a o Sr. Almirante, ••poifll KOMMAR e 
1>1 GR~GORIO enlraram no lr6f .. o praticamente com 
CiUJU CUti\.·ill". 

15- TranquilizAvamo~nos. maia uma vez. Isso ocor
reu em março. Su~ivas reuni&:!i posteriores entre os 
unnadnres e lknicos da SUNAMAM pareciam levar a 
hum termo os interesses envolvid05. Eis que, llurpreen
denlemente o Sindic:ato do5 Armadores foi avisado, ofi
cialmente, que o Senhor Ministro dos Tran1portes deci
diu oonc.:eder permislõi~l para mdis J (trà) navios, '"prefe
rencialmenle de bandeira brasileira'', isto 6 podendo vir 
8 ICF arn:ladmi. 

16 - Aumentou a propalada diferença entre demanda 
e oferla? As c.•lalblic.u da CDP. de janeiro e outubro 
mostram a sesuinte: verdade: 

•J O movimento do porto, oriundo da navesaçlo flu
vial. em relaçüa ao mamo perlodo do ano anterior, so· 
rreu um dncri."5Cimo de(-) 21,811 na ••importaçio"' e(·) 
18,J'l-, tota.lizando uma biB•lclo de SOO tonela.du: 

b) No que re1j.teita a operaçia especifica do RQ-RO, 
a dL"St:Ú'Scimo na importação roi de (•) 26,7~ e de (·) 
7 ··'"' na e,pnrta('ão. 

Ora, se a oferta alf aiDitllhMI e a demanda caiu, como 
pode atar h~~ovendC' ralta de capacidade para o transpor
te:, ~nico motivo alqado para 11 nova conce555.o, que le
varA. os Armadora Regionais a encerrar sua5 atividades, • 
e 11 Nação a pagar mail caro por uma soluçlo que nio 
tem rundamcni!JJI léi:nii!OS ravorbeis al~m de exacerbar 
o já pm:lirio cquilibrio so~ial c ec:nnõmico das atividadcs 
empresariais'! Afinal vale a pena ainda perg11ntar: se os 
armadores agora aq11inhoados com a ampliaçl.o de aeu 
fuluramL'tllo suhstitllirio tamb&n os regionais no1 ou
lros tm:hos amazõnicos? 

O SR. PRESJDENTE (Moa<yr O.lla) A Pre&idêncill 
Cflnvocu scssiln exmaordinãria a realia.r-ac hoje, U 11 
hora5 c JO minuto~~o. L"Dm a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Di1cus\IO, em turno Unica. do Projeto de Decreto Lc
r:islativo n•23. de 1983(n• 1'21/8'1., na Câmara dos Depu
tados). que aprova o fc:xto do Acordo de Cooperaciio Sa
nitâria enlre o OovernOda RepíJblica Federativa do Bra
sil e o <iDYcrno da Rep6blica Couperativi!1ta da Ouiana, 
roncluld<~ cm Bra111ia. a R de junho de 1981, tendo. 

PARECERF.S FAVORÁVEIS, sob"" 1.1184 e 1.085. 
de 1983, das Comi55l\~: · 

- • Roloci)ol E-; e -·llddr. 
z 

Discu•slo, em lurno ii niCo, do Projeto de Decreto lz
IP•Iulivo n• 32, de 19R3 (n• 23/83, na Clmara doo Depu
tados), que apron o lexto do Acordo entre o Oovemo 
da Rcpd.blica Federativa do Bra&il c a Reparti~lo Sani
tiria Pan-americana, para o runcionamento do Escri
tório de Arca. celcbr11do em Bra511ia. a 20 de janeiro de 
1983. lendo 
PARECER&~ FAVORÁVEIS, Sob n'o I.OR6 e I.Oll7, 

de 1983. du Coml!liliOC!fl: - * loloci)ol E-..n.; e _ ...... 
3 

Discuqio. em turno d.nico, do Projeto de Rnoluçilo 
n• 127. de 1983 (apresentado pela Comi11lo de Econo
mia como contluslo de seu parecer n• 1.0991 de 1983), 
que: autoriZa a Prefeitura Municipal de Varzelindia 
fMCiL a elevar em CrS 29.454.950.00 'vinle e nove mi-
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lhõe~. quatro"""eDtos e cinqUenta e quatro R!,il. novecentCJ!; 
e cinqUenta c:ruzeirmJ o montante de 1111a dívida a:Jn50ii
dada. tendo 
PARECERF-~. oob n .. 1.100 o 1.101, de 1983, dos Co

miJJlH:s: 
- llt Ca.tlbdclo eJ..clp., pela c:on•tiluc:ionalidade e 

juridic1dade: c 
- .. Muldp._, fa-'"' 

Di!iiCU55ào. cm turno ilnico do Projeto de: Rcsoluçio n' 
128. de IQI$3 (apn."SCntildO rela Comhuão de Economia 
como L"Onclusilo de !iiCU Pan.-cer n' 1.102. de 19UL que 
autori.(a a Prerc:itura Municipal de parobf: (RS) a elevar 
em Cri 11.131.140,00 (onze milhC\es. cento e trintol e um 
mil. cento e quarenta cruzciro!ii) o montante de ~~oua dívi
da ""n1nlidada. tendo 

PARECERES. ooh n .. 1.103 e 1.104, de 19•~. das Co
mi'llll~: 

- .. C..dbdelo eJ'IIIIIca, pela wnstitucionalidade e 
jur1d1cidade: e 

- M M.sdplol, ravorãvel. 

Di~eussilo. em turno 6nico, do Projeto de Resolução 
n' 129. de 1983 (Mprt.Sentado pda Comi5slo de: t-:ccmo
mia cumo concluHào de 1eu Parecer n' I.IOS, de 1983), 
que autori.t:a a Prereitura Municipal de Parobe fRS) a 
ele"·ar cm Crl23.000.000,00 (vinte c tlis milhilc:s de cru
zeirt.ISJ, o montante de 1ua di ... ida consolid;~da tmdo 

PARECERF.S: •ob n'S. I.IOf, e 1.107. de 1983, da Co· 
mi55llL"i: 

- tle COIIIIItalelo eJ•dca, pc;,la con1titucionalidade e 
juridicidade: e - * M.,.dplao, lavorâvel. 

O SR. PRf:SID!!JirTE f Moxyr DuRai- Nada mai• 
havendo 11 tratar, declaro encerrada a liCSdo. 

Ata da 129• Sessão, 
em 3 de dezembro de 1983 

I' Srasão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA

P"-•idrnda do Sr. M(J(Jcyr Da/la 

ÀS li HORAS E JO MINL'TOS. ACHAM·SE Pl'l'· 
Sf:lt:TES OS SRS. SE.'iADORES: 

lris C~ia- MArio Maia- Eunice Midtilcs- Rai
mundo Parmte- Claudionar Roriz- Oalvio ModL'SlO 
- Odacir Soara- Aloy11io Chaves- Oabricl Hermes 
- Hf:lio Oueiro•- Alexandre Costa- Joio Cutelo-
Jo5~ Samey - .4.Jbcrro SiiYa - H~h·laio Nunes -Joio 
Lobo- Almir Pinto- Josi Lin5- C11rlos Albcn.o
Dinanr Mari1- Humbeno Lucena- Milton Cabral 
- Aderbal Jurema- Cid Sampaio- Marco MBLiei
Guilherme Pulmeira- Joiio L6cio- Luil Cavalcante 
-Albano Franco- Louri ... ·al Baptista- Passos Põrto 
- JOO.o C11lmon - Jo!i6 lanhcio Ferreira - Moacyr 
Dalla- Roberto Saturnino -Itamar 1-'ranc:o- !\.turilo 
Badarú- Alrredo Campo5- Fernando Henrique Car
dmoo- Severo Oomes- Benedito Ferreiru.- Henrique 
Santillo- Derval de Paiva- Oastio MUller- JoR 
Fnsgdli - Marcelo Mirand11- Saldanha Derzi - Ar
ronso C11mal'(l0 - Jorge Bomhausen - Lcnoir Vara:a1 
- Pedro Simon - OctAvio Cardoso. 

O ~· PRESIDF.NTE fMoa!!~r 1>;.111.11- .\ h ... 1;1 de 
rre!lença ai!U!ooil n comp:1recimc:nt,, de 5.:! s..,. Sen.•d••r~ .. 
Havendo níimem n:p:imentul. dedilru Jh\TI.I ii .,ç.,.,;,,, 

Soh a proiL'\'àO de Deuo; ini,,:iJmu .. nt'"!ll.'" Ui11'1.1lhn" 

O SR. PRESIDE..~TE (~1,,J~~r l>odlill.:.... o\ J•r.: ... •dC,). 
ciJ. L"Omunica ao Plenü.rin que,, Scnadm \'1r)!ih•• l'.h••ril 
en~o:aminhl'U la Mc;a. almumc~i'u,.,nhrc: ~~ou:~ au'ii:n~l.t d•• 
P:.ls para Jlilrln:ip~lr du DcJepc;iiu cJc, Br;t,d U JS•· S~.·"":;., 
da Al"cmhiCia-G~nd dalli Sut;ÕL'S l.nidll!oo. et.lm"''tt~ ... t:r\,t· 
dor rarlamc:nt:..r. 

O SR. PRESIDENTE { M u~l!!) r l>:tllill - S••hrt: ·' n~"'" 
Sil. requtrimcnlu que !oc:r;-. lid1• p!!lu Sr. 1'·-S.:~ou·l.:riu 

~ lido 1> ~uinte . . 

REQl'ERIMf.!'.TO !'.• 900. lll 19•.• 

Rcqucn:mu-. urp:i:n!:'i;t. nno; IL"''ml1'i du url. H I. illi11e.1. 
"h" du RegimL"Dtn lnlcrntl, p;1r11 u Pru.iclu dt: l.c1 dit (ii· 
m:tra n• 290. de 19M3 (W .:!.49!\JK.l. mt ( ar.01tl~ nri)!CIIII.' 
de inil!lilti'ia do SL-nhM Pn:~identc d11 Repi•l'lli~:~. 'lut: di ... 
põe !klhre ii PNI'Il.'OII!0-34.1 rundt1nill 11 que,..; n:rcn: :1 I t:'l 11' 
5.1145. d~ 10 de: dL•lemhr,, di: IQ70. 

Sal:t dao; ~Õeoi. 3 de: dc:temhn' d~ l'.lh 1. - AID)'IIo 
Cllo ... - Slldu .. Donl. 

O SR. PRESIDDTE (Mt,ac~r Dulloll- () rt:'IUC:rl· 
n1ento que vem dr Kr lido 'iL"''Ít tlhjeh• de dt:llht:r.l"'i"' 
.:cp..i!O,rOrJc.'flldoDi:l. 

O SJL PRESIDE~TE CMtliiC)'r Uullal -l•,,,. ... il·!oc: :1 

ORDE.'IIDOWA 

Diseuuão, em rum,, 6nku. du pr•~c:-tu de ck .. ·rctu 
leJ,islativo n• 23. de 19KJ (n' 121/K~. nJ. c;im.1r.1 du ... 
deput.Wos), que apruva ,, t~tu du .'\umlt1 dt: c·,,,,. 
pcrado Sanitária entre 1> Gtwerno d.1 Rcrí•hll~;• 
f-'cder.·ninl du Bro~sil c: o Ciova:rnt' d:t RcrUhhc.• 
Cooperativista da (juhtnil, conduidn em Rr;~ ... iliil. ;t 
8 de junho de 1981, tendo 

PARECf.RES FAVORÃ\'I'IS. '"h n"• I.IIU c 
J.mf.~ de 198~. dill L'Umi.,IIIÕC:!i: 

-Do Rüeioo EUtll-; H Sddo. 

Em di!lcus-..i\o o prnjc:1t1, em turnt• íiniL-u. (P;~u .. a.J 
r-ienhum das Srs. Sc:nadnrc:!l s..dir..ilundn u p:llil"'rll. 

declarp·a cnC'Crrada. · 
J::m v,,taçilo. 
O!oo Srs. Senadores que: o apro"·am qurir11m cun-.erv;tr· 

1e comn se encontf"J.m. IPiiUsa.l 
Aprovado. 
A matf:ria "·ai à Comis'illo de Rt:da.;àn. 

O SJI, PRESIDE~ (Mooqr l>allal- 1- Z: 

f)iSI!U!I!I!O, cm turnn íiniL'IJ. d\1 Prnjehl de l')ecrc-
10 Lcgi!llativo n• 32. de 19M3 ln' 2.1/N~. n:1 C'im1.m1 
doo; llepu&ado5). que uprtwa o tc:xtu dn Aeunln cn· 
li'C' u Cro\'Crno drt Rcp.6hlkil h•der;lli\.'il du Br;t.,d e ii 
Repartido Sanitõlria P..an-Americ;ln~t. l'lilril u run· 
ci~>namento do e!lcrilório de ü.n:a, celchradn cn1 
Bra~~oilia. a 20 de janeim de 19M3. lendtJ 

. PARECERES FAVORÃVi'IS. 111h,.... l.llllh c 
1.087, de 1983, duo; Cumili'IÕC!i: 
.. - .. Rolocloo 1!111011-; c _ ....... 

Em di5CU5!1ão o projeto. e:m turnP 6niec1. fPuu!lii.J 
Não havendo quem queira raler' U!IO da pala"ra. 

declan.,-a enL-c:rrada. 
Em "·o.taçàu. 
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05Sn. Senadorn que o aprovam queiram permane.:er 
5entados. fPausa.) 

Arrovada. 
.&\ mattria vai à Comis5ào de- Rftla~iii.O. 

O SR. PRESIDENTE cMoa<yr Dallu) -I- 3c 

lli'iiCuv.iio. em turR\' único. do projc.\\J de Rcso· 
luc:llo n• 127. de JQ83 laprll!'lfienladt, pela Comi,;,ão 
de Ecunomua '-"<•mo con~lu500 de 5CU Parecer n' 
1.099, de 19R.lJ, que autoriza 11 Prereitura M unicapal 
de Varzehindia IMGJ, a elevar em Cri 
29.4S4.950.00 fvintee nove milhõe•. quatrocento11. e 
cinqUenta e quatro mil. nnvccmt!J!I e cinqUenta cru
.lc:inWil o monlante de sua divida '-"OD!õOiidada. trndo 

PA REC'FR fS, so>b n .. 1.100 < 1.101. de 1'11!). 
da111 (." omi55õe~: 
-. C-u.lcio I Jlllflca1 peJa L"OD!I.Iituciunali· 

dadr e juridiLidade: e 
- .. Mulclplall, ru,-,,rã,·el. 

f:m diSCU!ii'iiiO O rrvjc:tu. em IUfD\1 QniCtl, 
Se nenhum dm Srs. Snmd,lre; de'k.:h•r fat.er U!IO da pa-

I.IHil. \'OU encerrá-la. (Pau!toa,J 
J· n~erro1da. 
r·m votação. 
O,;. Srs. Senadort~ que o arronm queiram "'(ln,;ervou·· 

!toe ""t'mu estilo. c Po1usa.) 
.-\pro.,;adn. 
,.\ matêria \'ai à (.' ami!i!i.àt, de Redm;ilu. 

O SR. PRESIDENTE l~loacyr Dall•l-1- 4: 

Discu!llsào. em turno único. do Projeto de Re§u
lução nt 128. de IQM3 laprcsenlud,, rela t.:umi!l!to~O 
de l!a,nomia L"l'mo C"•lndu5iln de !ieu Purec:er n" 
1.102, de 198.3). que autori.~:a a Prefeitura Municipal 
de Pumb~ IRS la olo"orem Criii.IJ1.140,00(un/• 
milhõe"· cento e trinta e um mil. C'C'nto e quarenta 
I.."Tuzcirofo\ o mantanle de su:' tJh,;da et,ns.olidada. 
tend,, 

PARF.CERI::S. •oh n•< 1.10~ o 1.104, de 19"~· 
d;l.'l (.'omi,;.sõcs: 

- .. C_..fliclo I Jlllllp, pc:"lõi c:un-.titudtlllilli· 
Uade e juridicidade-. c 

- • M1lldpla., ft~"'''rà••cl. 

l.m di~itUS$i.O o 'J\r_,;cto. cm \urn,, Clnien. (Pau~.\ 
!"enhum dns Sn. Sen.:J.dt,rt.:r~ sulicitamdtl a puh1" m. 

dedan.,-u cn"-crrad:~. 
l'm vota<:ào. 
0.:. Srs. Senadun."' que o aprov11m que~ram carl5er\ar

"c ~~•ma se c:n~ntram. CPau"a.l 
.-\prO'Iado. 
,.\ matér•a vai à Comi5!iiiin de Rcdat;il•l. 

O SR. PRESIDENTE IM 0<1cyr Dali ai - III• 5: 

DisculoSà.''· em turnu única, du Prajew de Rev.l
luçâa 11• 129. de 1983 cuprcstntado pc=la Comi!iião de 
E ... .-onomit~ ~nmo conc:lu!>ilo de KU Pprcc:c:r n• 1,10~. 
de- ICIIU). que ;~utoriza a Prefeitura Municipal de Pa
ruhé c RSJ a elevar em CrS 23.000.000.00 c \'inae e trCR 
milhões de cruzeiros). o miJntanll: de sua divida 
\,'\ln5olidada tendo 

PA.Rf.Cf.RES, "'h n•• 1.106 e 1.107. do 198), 
tJas (" omi11!0àe5. 

- • Cllllldbdclo eJ.alca, pela "''n!OI.itu"ionali
dade e juridicidade: e 

-·MIIIIId .... , fd\'Orb.:l. 
1: m discussão o projelo. em turlk' ú ni&::n. ( PaU5J..) 
~;\,, ha~endo quem queira fater u~ da p.du."·ra, 

~·l;tn,-u en~errada. 

f·m vut:lt;iiu. 
O!to Sr!i. !lienadt,rc!i que n a~prn\am que1ram pc:rmuRC'\."\.T 

.. ~ntJdno;. I Pall!toU.) 
·'\(lnwadt1. 
A nmtériu v.:J.i ü (.'umi5'iio de Reda.;ào. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;iio 11) 

O SR. PRESIDENTE IMoac:yr DaUaJ- Vai .. e P••· 
51lr, Hllora. il apre.ciado do Requerimento n' 91Xl/83, 
6dn no Expediente, de ur,Cncia para o Projelo de J.ei da 
(.'ãm:tru n' 290. de 19R~. 

f.m vota-.;ào a rc:qucrimento. 
O!> Sr5. Senadure10 que o arrovam permane..;am ~~~Cnta

do5. (Pau,;.a.) 
Apro .. ·adn. 
A(lrtwad,, o requerimento. passa-R A apreciado da 

matéria. 

DiM:u55io. em turno ónico. do Projeto de Lei da 
Càm:1ra n" 2'10. de 19H3 (IY' 2,495/83. na Ca•• d• 
tJris;cm). de iniciath.-11 do Stnhor Pm.idente da Rt
pC.hlica. que disrl\c ~roobre a proJR:!II~ào funcional a 
que !'e rrfere a Lei n• S.ri4!'. de lO de de1embro de 
197fl IDependendt, de p:uecere~ d:1o; Cumi!to.lõàt, de 
Ser"·~,, PU bit~' Ci"'il e ck Finanças. J 

Suli~ito dll nnbn; Senador PU11so11 Põrto o pai'CC('r da 
<: nmiss1h, de Ser\·içu Pí1h1ic,, ("iyil. 

O SR. PASSOS PORTO CPDS- SE Par• emitir po
re.:er.J - A""mp.:J.nb;tchl dr C'II:JliJ!!.it;i'lu de moti\'CJ!I do 
l>1retor-Cier:ll do D"'J';Irlamenlu AdministraU\'O do Ser
"iC.:•' Pi•hlil•,,, Y\.'111 a e'ila Cami,sàn .., prnj-:111 de lei. de 
:unuri;l d,, Poder l:'ll:a:uti\o, que di111pôe 511hr1.": a prugm
!to;in ful'h!i•IRal u que...: n:-fc:"re ~ l.ei n' ~.M.:'J'70. f:"tt di· 
rhlnlil '"":ti e~tah.:1~t.:e d1F.:Ui7e-. para 3 c:1aS~ilicu~,;~,, dt 
carpo!to dn Sen·iço Civil da l;niilo e d~s autarqui:t!i. f.:de
rui.:.. c dâ clutr:t!to pro" idi:ncia11. 

Alhim M rmpniiição em eJEame. par~ o efeitn da pro-
t!l'e!'~io rund,,nal do !ICrvidor. atrihPi ao res;ulumenln 
"''rro.l\(mdente. u disdplinatro=n\u da mudança de uma 
paru outra cl:1'iliC. CC'Im n rc!lrecrivo .:ar.tto uu empn:eo 
(;lrl. IYI. 

(: d;ldil, relo llrl. ~·--do prtljc:"IO, 1'10\'a ~ac,;àn ao Pil· 
r;igrara únic,, d11 art. 7• d11 J)\.'l:rC"bl-lei nt 1.44~/76. O 
tC\In duquele di!toJl''"iti\·\1, pnrtanlo. (l:l§!i:IFâ a ter eo;la re
datiio: 

-·.-\ri. .,. 
l'urÜ{Irarn úniL'4J. A5 referén~itlll que ultrapilllllõllla

rem ,, ... odor du \'et1cinaent'' ou "ulúrio. e;tahelec.·idu 
para a da~~o.,e Cinat ou únac11 de c::lda (.'ate~Jmia Fun
~i,,n;tl wrre~o~r11RdLTàO ,j C'liiSSe [!i.peci;.tl. 

lnlhrm01 o llir.:tnr-Ciernl d•' (),\SP. en1 sua e'll:po!>i,.ilo 
de: moti"''"· que:" :t5 rrn"·idi'n\.iu~~; ,.u.,rerid:~o; ohjetiv:1m 
""''rris:ir inL·ovenient~ que 'iC' "én1 ,,h!i.C'n.undn n:1 efeti
"'i"Wih' d;,t fll't't!rNàu \'eTlit.:;'l r"""Uin~uda ~la int.:,isti:nt.:ia 
de \';lg=t nu \·apt' n:1 cla!to'C c=m que dc:"''il u sen·idnr o;er in
c:luid,,", 

1':11 lato. 'egund,, :1 m.:sn1.1 e'Jl''!toi,:i•l de muli\O!Ii, 
C't,nMimi d~""tlmuln •·para ;tqUelt!i. que. atcndend" 11 
qu:1o;c todas c.'" requi"''''!i re(luhunent.a.'l'l.'li, se \Cem indefi. 
nid:1mcn1e im,,hililudo.,; n'' llhitw des:ro1u de 'ua ci:I"'IC, 
uté ,,üc 1'lt."tli'r:l Y3p:l que admito proca.I\.T-Ie fi prnp:rC"'· 
!tojn". 

O "'en•d•1r p{lhlko e"!.tá. na re:~lid:1de. c-:tda \et. muis 
d~ru,ad,, n:t .:,,ntrnpr.:,;tucilc.'l LI,Ue o Poder Púhli.:u lhe 
oli:rece .. o\ind:1 õiiJUra. ll!'ijurnaiA anunci::~m que o aumen
to dt1'i funliimWriu.o;-da t;nm,, !iCr:i de apenot!O 60';. NIMi 
úlhmn5 anu~. u q11c:da do Dcrcentual de aumenta do1 
\'c:"lldmenhh du10 funciun.itrtns civis ttm sid,, cnnrme. 

l'or ~,,n!iC'tzuinte, um beneRciu mlnimu. L'llmo o que 
u(erct"C a Jli'C'I(IU!Ioiçlio, rode ser Ctlnsideradtl de l'nteira 
ju!totiça. 

O('tnU.0\(1,;., I'!Jit.. ~lw. apnwl!l;tiu da presente prujeta 
de lei. 

F: ,, parecer. 

O SR. PRESIDENTE IMoocyr Dallal- Concedo a 
p;lhiVru au nnhrr Smadc1r Saldanha Derzi. para proferir 
,, rurL"l.'Cf dil Ctlmis!i.i'llu de FinunçiUI. 

O SR. SALDANHA DERZIIPMI)B- MS. Para 
emitir para:er.)- \'em ii eU:1 C'umi'i$."tu de Finanças, o 

Domingo 4 5851 

Projeto de J.ei da Câmara n• 2.49S·A. de 198.3. que '"dis-
põe 111hre a prngn."'lltilo funcional a que 1c:: refere a Lei 09 

5.64S, de 10 de du.embm de 1970" . 
Oriundo do Poder F.~~.ecutivo Federal. aludida praro· 

siç~u tem pnr esC4.~U criar um mecanismn mais tlc:dYe1, 
que J'C'rmil;.t atzili,.:;ar a aplicaçilo do in5litPIO da rrupres
!i.ilO fundonal. 

Trala-,;.e de J10!i.Sibilitar a promoç3o automAtica du 
servidor, tào logo ele atinja os requi11itus necns.irin5, a 
li'CI'em dilciplinudas no respectiYo n=gulamento. 

N•' imhila da cc,1mpetioncia drsla Cami!i."l''- nilu ve-
"'''" nenhum uhlt1\~ul,, à apro\'ildtJ do projeto, ra1;io 
por que ""l'nclulm1J5 l'tl)s5o rareccr peJo seu aL'Oihimento. 

O SR. PRESIDE!Ii'I'E I M OU<) r llalla) - Oo parecere• 
sã., i:l"'''r;h·eis. 

C1Jmpletad:1 a inlltrUçilL' da miltéria, pa!151-5C ll IIU8 
apn:4.:iuc.·iio. 

1-:m di!ieuuiio o projeto. IPau'ia.) Enc:erruda. 
Em Ytltaçi''· 
O!ii Sn. S"-nadorL'IIi que o J.pru.,·am queiram conservar

!'&: \."\lm\1 !iC.' en.:ontrotm. IPaU!lõt.) 
Ar...,...ado. 
.-\ nHIIi:ria \';li à o;:m,iio. 

E o SCJ!uinl.: u projeto aprovado 

PROJETO DE LD DA CAMARA N• DO, DE 1!113 
(Nt 2.4!15/13, •• c .... •ri-) 

llr' im'l'itllil'n du Srn/u.r Prt!idtnll da R~pliNi,·a 

Dllpl'le-·· --· ...... - ........... 1 Lol "' 5.6U, do 10 .. ,._...,,. do 19'111. 

O C an1r""'"', lflrl acion:d da:reta: 
Art. I' Pnra efei1t1 da rrogre5si'io runc:iunul a que !iC.' 

rcr.:re ii Lei n• ~-""~- dr lO de: Llei.Cmhro de 1970. fJ C\lr
rl:!toptllldente rrs:ulamentn di!toCiplin:m\ u mudan~o:a dt• '1\.T· 

"'idor de umu J'itrit nurru cht!Oie, "-un1 reip\.'C.1iv,, cart~:~~,,u 
cmpreg''· 

Arl . .2" () p;ar~i!-rolfu Clni~o:u d,, art. 7° d,, l>ecreh,·lcl 
""' 1.44$. de 1.\ de fC'·ereirn de JQ7h. pa.'i'iil .1 "'i@c.lrar '-"l'RI 
:.t ""'"JJIIinle red.:~cl'l•l: 

".\rl. 7Y 
P:ml#Tõ&fl, ÍlnktJ. .\-. refereii\.'Íõt!to qLie ultrupa!to!liil

rem ,, \;llnr tlc ,·en.:iml!'nhl 011 salârio. e!tott~hell!'\.'ido 
l'õiTõl ;a..:l:l!to"e rim•I•'U única de '':1d:t ('J.tes:tni:tl·un
.,;i,m:d, ~,,rr..-..p,,ntJerã,, :'t Clao;...: 1-'!tope..:ial." 

A ri .. ~" btu le1 entra c-m \ipor n:t di.tli1 de !lUa publi
cucilu. 

Art. 49 Re\·og.;tm ..... e a'i. di)lposic,:ÕC"' cm ~o:onlrári.,. 

O SR. PRESJDE!'n'E fMuacyr Dai la)- Sobre a me-
1>:,, r.:daÇt\""" lin,\;1> de pr•'P•151(\\es apreciadas na Ordem 
d,, Dia d:1 pre'itnte !it"ii"U'1 e que. nuo;. tt'rnl''" du J'i.lrâs;ra-
1'-' lln1~o. \Ju arl. 3~!'. da Re~imc:"nlo lnlcroo. :;c: mlc1 h,,u
"cr obj~i\u do Plemirin. flerão lidas pelo Sr. 1'
Sa:retiiri''· (P;.ausu.) 

Siio lidu~~o a!i !it:guinte'i 

PARECER N• L 110, DE 1!113 

Do C..Wo • Rodaçio 

Rodocio Dool do Prtjoto .. lheniD J.oalolod•o •' 
23, .. 1113 ("'121/IZ, • c•-• .. Dopa~UooJ. 

Rolotw: S-Sol-o Donl 
A ("nmio;.,.iln 11(\I'C.'Ienla tt r"-dadn rinal da Projeto de 

l>ecreta I.C!:ililath·u n' :!J. de I 'IX.\ lrl'f 121tM!. na Càma
r:a dt,.;. r>c.,utadu!to), que ilf'ITII\'a (I lC\tCJ d,, A~nnl·• de 
("u,,pcr;•d•' Sanit;lriõl entre,, (ju\'crnn d:a R .. ,,úhlk.J 1-c
der:.tli,·a dtl Rr;ao;il (' '' (itwernu \111 RepC.hlicu ('OI'per .. ti-
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vi!.111 da. Guiana, concluído em Brasflia, a 8 de junho de 
IQMI. 

Sulil da!i Cnmissües. 3 de dea:mhro de 1983.- AIIM!r
lo .... Presidente -· s.ldalba Da, Rellllor - ..... 
u... 

ANEXO AO PARECER N• 1.110, DE 1983 

...................... llocntG Loallllll•• .. 
23, llolll3 ( .. 121{12, .. a-.... .,.,. ..... ~ 

Fac;;o saber que o Congresso Nacional aprovou. nos 
lerml"'5 do arl. 44, inciso I, da Consliluiçlo, e cu, 
----~ Presidente do Senado Federal promulgo 
O'IC'IUiniC' 

DE('R~.TO LEGISLATIVO S• , DE 1983 

A-• a .... do A- .. eaa,.nclo ..... 
tilrlo - a Ga .. oo do RopGIIIIa Flllorlllq do 
...... c ......... ,..,. ... ~d>lota .. 
Gil••• OllllduiH •llrullla, o llloj-.. l!lll. 

O C ongressu 1'-i acional decreta: 
Arl. J• E; apnwado o talo do Acordo de Coope

ração Sanitâria enlrc o Governo da Rep6blica Federati
va do Brasil c o Governo da Rep6blica Cooperativista 
da Guiana. conduldo em BrasRia. a 8 de junho de 1981. 

Art. 2v l:ate DCLTCto 1-ct:i!ll&tivo entra em vigor na 
data de sua puhli~o:açi\o. • 

PARECER N• 1.111, DE 1!11.1 
DoCimloolodoaedic., 

Rodlçlollall do Pn!l018doD-Loalllod•., 
32, .. 1113 <., :U/13, .. c._. 11oo o..-.~ 

REI.ATOR: Senador -Siidlllla D ... 
A C omi11® aprac.'llta a Rldaçàu fin81 do Projceo de 

D<"Crcto LosililuLovo"' 32, de 1983 I"' 23/8], na Ciimara 
dos Deputados). que aprova n tex.lo do Acordo entre o 
Governo da Rep6blica Federativa do Brasil e a Repar
tiç'an Sanitária Psn-Americana, para o funcionamento 
do E5c:ritório de Arca, celebrado cm Brullia, a 20 dcoja
neiro de 1983. 

Saio doo Comi .. õcs, 3 de dc:zcmbm del983. -AIIotr
te Slta, Pre5idcntc: - s.ldlllllla 011'11, Relator- J.e 
u. 

AI"F.XO AO PARECER N• I. III, DE 1983 

.... 11111 do I'NJotadoD,..- Lopllll•o., 
32, .. 1113 ( .. :U/13, • a-..... o.t ..... , 

Faço, saber que o CoDfresso Nacional aprovou, nos 
termoa do art. 44, inci1n I. da Contituiçlo, e eu~ 11 :ii. Pre
side nu: do Senado Federal. promulao o ~e~uinte. 

DECRETO LEGISLATIVO S• , DE 1983 

"-"•tatedaAconlo•n•Go>.-lloRo-
JI(Lbllca ,..... .... llo Brull ooa~Sollldrlo 
Pao-A--, ..... ...._ .. IIaltllrlo 
doA-.-•• .... Jo.oJD .. ,Iuolrollo 
1!11.1. 

O Congresso Nacional decre1a: 

An. I' r: aprovado o teJr.to do Acordo entre o Go
verno da Repilblica Federativa do Bruil e a Reputiclo 
Sanitiria Pan-Amerh:ana. )JMra o funcionamento do Es
crilório de Ãrea, ulebradn em Bra.sllia. a 20 dejaPJciro 
do: IQII3. 

An. 2' E!.tc: Decreto Leaislativo entra em viaor na 
duw de sua publi&:ac:i(J. 

DIÃRIO OOCONORESSO NACIONAL(So<;iln III 

PARECER Nt 1.112, DE 1!113 
D~ C. ..... dollodocio 

Rodoclo 11111o1 11o ........, .. Roool~~~:lo .. u7,do 
1913. 

RF.I.ATOR: Senodor Joof U• 

A C(JmiH!illn arn."cnta a reduçio final do Projeto de 
Resolu~ilo nt 127. de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipul de Varzclãndia (MG) a elevar em CrS 
29.4~.9~0.00 (vinte e non milhões. quatmccn«<ti e cin
qUenta c quatro mil. novec:enlos c dnqUenta cruzeiros) o 
montante de sua divida ~o:onsolidada interna. 

Sala dus (." omiuões. 3 de de1.embro de 19R3. - ü• 
10 Slln, P~8idente·- Jaef U., Relator - Slldub 
Donl. 

ANEXO AO PARECER N• 1.112. DF. 1983 

Rodada ftool .. Pno,lotD .......... 127, .. 
1!11.1. . 

faço 5uher que o Senado Federal aprovou. n011ermos 
du un. 42, inci110 VI, da Con5tituido e eu, 
PreHidenle, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1983 

A- ol'n!Wlllra M-poldo Vorallodlo, 
Eotododo M ... Gorolo,o -tor .... roclollo a6-
.ID ao- .. Cd 2!U!14.HO,IIO ( .. 010 o-· •1-
lloho,.,._taoo .... u.too...-..u,--
IDo • dDoillonto ......... ~ 

O Senado Federal I'C5olve: 

An. I' 1:: a Prefeitura Municipal deVarzelãndia. Es
tudo de Mina5 Gerais. no5 termos do art. 2t da Reso
lução n• 93, de li de ouLubro dcl976, do Senado Fede· 
ral. autorizada a contratar operaçõel de crtdito no valor 
!dobai de CrS 29.4,4.950.00 I vinte • nove milhões. qua· 
troL"':ntol e cinqUenta e quatro mil, novecentos e cin
qUenta cruzeiros). corrupondcnta a 17.500 UPC, c:on5i
dero.~do o valor nominal da UPC de Cri 1.683,14 (um 
mil. 5CiSL-enws e oitenta e trCs cruzeiros e quatorze cana
VOI). vigente em abril/82. junto à Caix.a Econõmica do 
F.suado de Minas Oerais. esta na qualidade de agente fi
nanct"irn do Banco Nacional da Habitado- BNH, des
lin3du•li c.:onstruçào dc:" 50 (dnqUenta) unidades habila
cionais de interCI!Ie 10eial e exec:uçlo das obras de infra
Cfllrulura urbana ncc:ess&rias i construçilo, naquele Mu
niclpio. obedec:idu u condições admitidas pelo Banco 
Cenuul do Bra5il no respectivo proce&so. 

Arl. 211 F.Hta Rnoluc:lo entra em viaor na data de 
sua publicaç!lo. 

PAIIECER N• 1,113, DE 1!11.1 
Do Caoollllo llo Rodttclo 

. •ao~oc~a ................ •~~ooa~ttc~o .. 121, .. 
1!11.1. 

RF.I.A TOR: Senador Joof Uoo 
A Comissão apresenta a redaçlo Dnal do Projeto de 

Resolução n• 128, de 1983. que auloriza a Prefeitura Mu
ni<ipul de Porob6 IRSJ a elevar em CrS 11.131.140,00 
(onze milhUcs. cento e trinta e um mil, cento e quarenta 
cru,zcirosl o montuncc de su• dMda eonsolid1d1 interna. 

Saiu da1 Comi!IINcs, 3 de dezembro de 1983.- AI.._ 
ID su.., Pn:sidenLc, JoM Llu, R<lalor -Soldo ... Dor
d 

~ombro de 1983 

ASElOO AO PARF.CER N• 1.113, DE 1983 

lledac .. llul ... PnjeCo .. Roooluclo .. 121, .. 
19111 

Faço snher que o Srnadu Federal aprovou, nos termos 
do•art. 42.. ineiso VI. da Con•tituiçiÕ. e euJ!III. Presiden
te, pn.1mulgo a RC(I!uinle 

RESOLUCAO N• , DE 19143 

A-ol'n&ltara Mllllldpoldo PanW, Ell• 
..... Rio G ....... Sol, I -·tu _IIC .... 
atoiiiD ao YOIIW .. Cd ll.l3J.l40,00 <-•Dio&oo, -I trloto O- 0111, -IDO-~~ ........ ), 

O Senado Federal res&JI.vc:. 

An. 1• ~a Prdeitura Municipal de Pamh~. Estado 
dn Rio Grande do Sul, nnslrrrno.• do arl. 42. in('i~o VI. 
da C\1nstituido Federal. autorizada a contratar npe
raçiln de cri:dito. enquadrAvcl tm 5ua dhdda con501ida
du. no varor de- Cri II.IJ1.140.00(onn milhões. cento e 
I rinla e um mil, tento e quarenta cruleiros) junto ia CIF.,. 
tlSUL S.A..- C'rt"CCito. Financiam~o."Rto e Investimentos, 
d.:slinada à aquisição de 2 (doifl1 caminhões ""0 KM" 
para (J Munic(pio. obcdecidal as condi.;õa admitidas 
pd\J Banco Central d(J BrWiil n" n:spe.:ti\'0 proceSMJ. 

A rt. 2' Esla Re501uçilo entru em vigor na dala de 
lUa publil!:lfWàn. 

PARECER N• 1.114, DE 1913 
u. c ... ._ .. Rot~aç~o 

Rodocio llnol do Projoro do aooa1uç1o I' 12lJ, do 
1913. 

ReloLar: Suador Soldonho Donl 

A Comissão ap~nta a redaçlo final do Projeto de 
Resoluçilo n" 129, de 1983, que autoriza a Prefeitura Mu
nidl'lll de Parol* (RS) a elevar cm Cr$ 23.000.000,00 
(vinle e tris milhõc:s de cruzeiros) o montante de sua 
d/vicb con5olid:.da interna. 

Sala das Comissol<o, J de du.embro de 1983. -Alber
to SUwa, Pm;identc - SaldaUa Derd, Relator - JOif 
Uns. 

AI'EXO AO PARECER N• 1.114, de 1983 

ardocio naol do Pro,IOID do Rooaluçio o• 129, de 
1983, • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42. incis(J VI. da ConsliiUIC'ilO, C' eu, 
-----~ Presidente, promulgo a quinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

AIIIDriD I Pnfelloro Monldpol de ......... Eolo· 
do do Rio Grude do !iod, o t:Dotrotor -oçio fo 
crfdiiD .. ••lar de c.s 23.1100.000,00 (wl .. e Lrto 1111-
lhileodeoraHIIOO~ 

O Senado Federal resolve: 

A ri. I• P. a Prefeitura )2unicipaJ de Parol*, Estado 
do Rio Orande do Sul, nos tc:nnos do art.. 42, inciso VI, 
da Constituiçio Federal, autorizada a contratar ope
raçã(J de crtdito, enquadrãvel em sua divida consolida
da, no valor de Cr$ n.ooo.ooo,oo (vinLe c Lrh milhil<• de 
cruzeirm) junto à Cai~U& F..c:onõmica Estadual do Rio 
Grande do Sul. destinada i. aquisiçlo de mAquinas rodo
vii\rias para o Municipi(J, obedecida1as condiÇÕes admi
tida5 pekJ Banco Centnal do Bruil no respectivo proceH
su. 

An. 2' EJia Resolução entra em viJor na data de 
sua publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- A• redoçil<a 
lida111 viln i. puhlicaçio. 



Dezembro de 1983 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura 1crl reita 
ptlo Sr. Jt..Secret4rio. 

Sio lidos e aprondos os seguinles 

REQt;ERIME~TOS N• 901, de 1913 

!\los tcrmm do a.n. 3S6 do Resimento Interno, requei
ro di5pen!ta de publicaliio, par3 imediata discussio e vo
tação, da rcdaliên final do Projeto de D~:c:reto Legislativo 
n• 2J. de 11183 (n' 121/82. na Cãmura d01 Deputados), 
que aprova o texto do Acordo de Cooperaçia SanitAria 
entre o Governo da RepCibli'-11 Federativa do Bra5il e o 
Governo da RepúbliCII Cooperativista da Guiana, con· 
cluido em Bra50ia, a 8 de junho de 1981. 

Sala d .. ICS!iÕes,3dodezcmbrodoi98J.-1111Conl· 

a•tt· 

REQUERIMEIIiTO N• !1112, DE 1911:1 

No5 term01 do art. JS6 do Reaimento lntemo, requei· 
ro dispensa de publicação, para imediata discuulo e vo
tação, du redaçllo finul do Projeto de Decreto Leaislativo 
n• 32, do 19M3 (n' 2Jf83, na Climara dos Deputados), 
que aprova o Lexto do Acordo encr-e o Governo da Re
p!lbli~ Fcderalivu do Brasil e a Rep~~niçilo Silnitâria 
Pun-Amerieana. pura o funcionamento do C:SLTitório de 
árc:a. celebrado em Brasília. a 20 de janeiro de 1983. 

Sala das smolcs, J de do1~mbro de 1983. - Lllla Ca
oa(...,.o, 

REQUERIMENTO N• 903, DE I!ND 

No5 termm do 11rt.l!l6 do Regimento Interno, requei
ro di,pensu de publil!ação. para imediala discu!l!lio e vo
t:h,;liJ. da redaçfhl final do Projeto de Resolução nt 127. 
de 14Jt.l3. que autoriza a PrciCitura Municipul de Van:r
làndill (MGl. a elevar em Cri 19.454.'150.00 (vinte r nove 
milhc'iel. quatrocentos e cinqüc:nta e quatro mil. no'le
ccnws e cinqUenta cruzeir!Js) o miJntante de 5ua divido 
t'ODS1didada. 

Sola da• S.....X., J do dc:zomhm do I QRJ. - Lalz C a· 
•alnate. 

REQUERI!IfEIIoTO N• !104, DE 1913 

No1 tennos do art. JS6 do Reaimento lnlemo, requei
ro di~tpensa de puhlicaçio, para imediata discus5lo e vo
taç-J.o, da redaçio final do Prloljeto de Resoluçio n• 128, 
de IIIHJ. que autoriza a Prefeitura Municipal Paro~ 
(RSl a elevar em CrS 11.1~1.140,00(unze milhõe~, tento 
e trinta e um mil. L-ento e quarenta cruzeiros) o montante 
de s.ua divida consolidada. 

Sala da• s...aos, 3 do do.ombm do 1983. - Lulz Ca· 
n~leante. 

REQUERIME."'TO N• !105, DE 1913 

l'lio!lo lermos do t~n. 356 do Regimento lnlerno, requei
ro dispensa de publicação, paru imediata diSC'ussio e vo
taçiio, d1 rodaçlo final do Projeto do Raoluçlo n• 129, 
de IIJ83. que autoriza a Prefeitura MUnicipal d.c. Parobt 
(RSJ a elc:vllr em CrS 2J.OOO.OOO,OO(vintc eolr& milhões 
de cruteiros), n mant11.nte de sua d(vidu C'OD!Iolidada. 

Salõl das Ses'SÕc:s •. l de dezembro de: 19tU. - Lul1 Ca· 
Yllklllt. 

O SR. PRESIDENTE (Moa.-yr Dallal Aprovados os 
n.oquerimento, paMa-sr ll. imrdiata apreciaçilo das re
daç3c:s linui!l anlc:riormente lida5. 

t:m discus!iolo a n.-daçlo final do Projeto de D~rc:to 
Lc:(!i5lutivo n' 23/83. (Pauso.) 

Niio havendo quem queira disçuti-la. declaro-a encer
rada. 

l:m vouu;llo. 
O. Srr.. Senadore5 que a aprlol""am queiram permanecer 

5Cntados. ( Plt.U5H.) 
Apronda. 
A matéru1 \."õli ã promul(!ução. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçio 11) · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Passa-se i 
apre.::iaçio da redaçio final do Projeto de Decreto Lq:is
lativu n' l2f8J. 

Em discus5llo a redac;ao final. (Pausa.) 
"'"à" ha"·endiJ quem queria discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Em ..-otaçào. 
0!1 Srs. Senadores que a aprovam queirMm permanc:ec:r 

sentados. (P.ausa.J 
Aprovada. 
.o\ ma1t-ria vai ii promulgaçio. 

O SR. PRESIDE:orr! (Moacyr Dalla) Em discusslo a 
rcdaçilo final do Projelo do Rosoluçlo n• 127/83. (Pau
sa.) 

Nio havendo quem queira diliC'Uli-la, declaro-a encer
rada. 

l:m votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pc:rmanec:cr 

ICntados. (Pauoa.) 
Aprovada. 
A mati:ria vai 6. promulgaçiiiJ. 

O SR. PRESIDENTE (Moac:yr Dalla) Em discusslo a 
rcda~ilo final do Projeto do R...,luçlo n• 128f8J. (Pau
ou.) 

I\ ao ha ... -endo ~u~m queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

t=.m 'õotuçà\l. 
O. Sr5. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

,t:ntados. (P"JU'!iil.) 

Apm"·:~da. 

A n1a1êria vai ll prnmulgaçild. 

O SR. PRESIDE~E (Moacyr Dallal - Em discus
são a reda.;ao nnal do Projeto de Rc:lil.,lução n• 129/Kl. 
(P·.ausa.) 

1'-iiio havendo quem pe~ a palavra, enL-erro a discuR

Iii•'· 
Em votação. 
0111 Srs. Senadores que :1 aprovam permaneçam senla-

dm. (Pau ... ) 
,\provada. 
A matt-ri11 vai l promulaação. 

O SR. PRESIDEIIo"TE (Moacyr Dalla)- A Presidh
.:ia convoca aeWo utraordin4ria a realizar-e hoje. As 
IS horas c 30 minutos. com a seguinte Ordem do Dia: 

Diw:u!ilio. em primeiro turno. do Projeto de Lei do 
Senado n' 12, de 1981, de: autoria do Senador Lenoir 
V urJas, que modifica a dc:nominaçilo do movimento es
tudantil u que se refere a Lei n• 6.341. deSde julho de 
1976. e dli. oulri15 pr!J"·idl:ncias. trndo 
PAREC"ER~S- sob n•• 1.368 o 1.311'1, de 1981, da• C:o

m•s~~ocle!i: 

- De COIIIIIhlldo e J•Jca, pela oonstitueionalidude 
e juridicidade: e 

- De Elkleaclo e OdiKa, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- &tê oncer
rada a 5tsdo. 

t l.r•·rmta-sC' 11 .trutlo à.f li honu ~ SO mi11utos. J 

Ata da lJO• Sessão, 
em 3 de dezembro de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 47• Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA -
Presidência do Sr. Moaqr Da/la 

JS 15 HOR.4S 1:." J0 M/NL"7"0S. ACH.4M-SE PRJ:.". 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

I ris Célia - Múrio Maia - Euni.:r Michic:es- Rai
mundo Purente- C"'laudinnor Rori7 - Galvilo Mudes~ 

·Dominso 4 ·5853 

lo - Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Her
me5 - H61io Oueiros- Aleundra Coata- Joio Cute
lo- Joli Samey- Alberto Silva- Hc:lvldio Nunes
Joio Loba- Ahnir Pinto- Joll6 Lino- Carl01 Albcr
ln - Dinane Mariz - Humberto Llk.'Cna - Milton 
Cabral - Aderhal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Maciel - Guilherme Palmeira - JIJiio Lllcio - Luiz 
Cavalc:~nte - .o\l~no Franto:o - Lourival Baptista -
Plt.S50!I Põrto - Joio Calmon - Jod lgnAcio Ferreira 
- Moacyr Dalla - Roberto Saturnino - Itamar Fran
co - Murilo Badar6 - Alfredo Campos - fiornando 
Henrique Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferrei
ra - .. enrique Santillo - Derval de Paiva - Gutio 
MUller - Josl: Frqolli - Man:olo Miranda - Salda· 
nha Dcr1j - Aflonso Camarso -Jorge Bomhauaen -
Lenoir Varps - Palro Simon - Octavio Cardoso. 

O 1&. PIIISIDENTE (Mo•cyr Dallal - A lista do 
presença acusa o cÕmparec:immlo de 52 Srs. Senadora. 
H•vendo n!lmc:m rc:aimental, declaro aberta a ICISio. 

Sob a protec:lo de Deu1 iniciamos nOSSOAtrabalhos. 
Sobre a mesa. requerimentos que viio 1Uiid01 pelo Sr. 

1•-~~tllrio. 

Silo lidCJI 01111 sesuintes 

REQUERIMENTO No 1116 DE ltu 
Requeremos. no!l termas do art. '3'71, .Unea ""b" do 

Re1imento Interno. para o Projeto de l.ei da c.~ãmara "" 
27~. de 1983 (11" 1.'71'Jf83. na Cua de origem I, de inicia
tiva do St::nhnr Pn"!!idente da Repa.bli.:a., que modinca a 
n.-du"i.o do urt. 2• da l.c:i n• 6.334, de 31 de,muio de 1976. 
qur nxa 11 idade mixima para inRC"riçilo em concurso 
pUblic.:u de11tinado ao ingreSSIJ em empregos e carp da 
Sc:rviçn P1ihlico Federal. 

Sala dm .. Sc;•ões •. 1 de dezembro de 1983. - A.lafllo 
aa--H-1.--. 

REQUERIMENTO N• !10'7, DE 1!1113 
Requerem05 urgCnein. nm.termos dn.art. 3'71, allnea 

"'b•• do Regimento lnLerno, para o Projeto de Lei da Cã~ 
mana n' 268. de 198J (n' 5.407/83. na Casa de origem), 
de iniciativa do Senhor Praidente da Rep6blica, que au
tori7a o ln51ituto Nacional de: Colonização e Reforma 
Agrãriu u doar os imóveis que menciona. 

Sala da• s..s;;.., 3 do ducmhro do 1983. - AleJIIg 
Cita--H-L--. 

O SR. PRESID~ (Moacyr Dallal- O• requer~ 
mentos qut vem de ser lidos serl.o votados ap65 a Ordem 
do Dia. n05 lermos I"Ciimentuis. 

O SR. PRESID~ (Moocyr Dullal- PaSia-110 à 

ORDD'I DO DIA 

DiHCWtlào, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
du Srnud11 n• 12. de 1981, de uuloria do Senador Le
noir Varg115o que: modifica a denaminaçio do Movi
mc:nlo F.sludantil a que se refrre a Lei n' 6.341, de S 
de julho de 1976. e dA. outras providl:ncias, tendo 

PARECERES, ""b "" 1.368 o l.:t69, de 1981, 
dos (" omiRs&iC5: 

-de ca ... lhllcla eJ..aca, pela constilucionuli
dude e juridicidade: e 

- de: 141ue• e a. ..... , favorãvel. 
f:.m di!oo&:US5ilO O projc:tn. (PQU5õl.) 
flliào ha\endo quem peçu a palavra. encerro a di5cus

fllii''· 
1-:m votado. 
05 Sn. Senadores que o upravam permaneçam !iCDla

dnJI. IPuU!iil.) 

Arrovadn. 
A m;nt-ria• volturfi oportunamente il Ordem do Dia 

puro1 o SL"((.Undo turno rep.imental. 
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I! o Kguintc o projeto aprovado . 

PROJETo DE LEI DO SENADO N< 12, DE lfll 

MrMIIIka•-.. oacio .. ~lar.-...a 
a .-e• ..,_a Lll., 6.341, lle511ejlo!UIIe1t76,o .,_ .............. 

O Con(U't:Mo Nacional decreta:· 
· Al1. 1•. O Movimento Estudantil, a que te relere a Lei 

nt 6.:WI, deSde junho de 1976. pM5a a dc:nominaMe 
""Movimento da Juvenludc'', mantidas as earacterfsticu 
e preKTiÇÕC!I estabelecidas no rerc:rido diploma legal, rei
salvadas as altcraç6e5 decorrentes desta lei. 

Pnr6p-aFo dnico. Somente poderú in~asar no Movi
mento a que K reFrre ate artiao quem tenha.lllí:m da fi. 
li(l(."ào parcidãria. ar~ 3D (lrinra) ano1 de idade. . 

Arl. 2• F.stlll L~i entra em viaor na data de HUI publi
cado. 

An. 3• Revosam-sc: 85 dispoliicões em eo'ntrflrio. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - Pa•a-se. 
II(!Ura. à apreciaçã,, d,, Requerimento 11" 906. de 1983, 
Jith, no f.xpediente. de urstnria. para o Projeto de Lei da 
Cãmora n' 273. de 19K). 

Em votaçiln .o requerimento. . 
Os Sra. Senadore5 que o aprovam permanecam ~enta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB -:- MO) - Sr. 
Prefoidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDEl'frE (Moacyr DallaJ -Concedo a 
ralavra a V. E•'· Pela ordem. 

O SL ITAMAR FRANCO (PMDB- MO. Pela or· 
dcm.)- Sr. Presidente:, nos termos du art. 273 do Regi
mento Interno. !Wiicito verificado de....,-. 

O SL PRESID~ (Moooyr DallaJ- f! r<Bimen· 
tal o requerimento de!! \'. F.x•. • 

Solicito aos Sn. Senadom que ocupem ~eus lugares. 
parat procederem l vcrificaçlo 110licitada. (Pausa.) 

Inicialmente tomaremos o voto dna Lideres de Panr
do .. 

Como vota o Lfder do PDS? 

O Sr. AloJolo CluoYoo- Sim. 

O SL PRESIDENTE (MUHc:yr Dalla)- Como vota 
o Lfder du PMDi·~ 

O Sr. Hlllo G..._- Sim. 
Os Sr~. Senadores ji podem votar. (PaUla,) 

(Prol%de ... ê VOtac;!o.) 

VOTAM ""SIM"" OSSRS. SENADORES: 
Aderhal Jurema - AfTonso Camargo - Albano 

Franco - All'rcdo Campos - Almir Pinta ..:.. Alnysio 
Olavcs - Benedito Ferreira - Derval de Paiva -
Oabricl Hermes- H~io Queima- Helvfdio Nunes
li-is C~lia- Joio ti1Cio- JosE: Lins- Lourival Baptis
ta - Luiz Cavalcante - Marcelo Miranda - MArio 
Maiu- Passo5 Põrto- Raimundo Parente- Saldanha 
Derzi. 

O SR. PRESIDENTE Moacyr Dallal- Se todos os 
Sn. Sc:nadorn ji YOtaram. vai-t~e procaler t. apuraçllo. ,, ..... , 

Valaram SIM. Zl Sn. Senadora. 
Não houve votos eontriri01. 
NiohA_.._ 
A Prnidincia vai suspender a •slo por lO minutos. 

1101 termos Fe~imentail. 

SwrfiHSII à' U ~toras r 45 minurw, 11 8tudo ,.,_ 
brrta d1 /!J IHmu • :10 miouto.r. j 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio 11) 

O SR. PRESIDENTE (M oac:yr Dollal- E1111 ,..be,.. 
ta a ~essão. Diz o Brt. 327, do Rqimeruo Interno. no seu 
inciso VIII: 

"Art. 327. VIII- Se. ao proccuar-se a vcrifi
c:uçào. o requerente nlo estiver pre~~ente ou dcix.ar 
de votar. con5iderar-se-A como tendo dela desistido: 

F.stando S. Ex•. o nobre Senador Itamar França, au
sente do Plc:nArio, a PresidCncia darA continuidade ao 
pruceMO de votado. 

Em vntaçlo o requerimento de ura~nt'ia. 
· O Srs. Senadora que o aprovam queiram pernu~nec:er 
sentadn5. cPausu.) 

Aprrwado. 

O SR. PRESIDENTE (M oac:yr Dai la)- A provado o 
requerimento, pasi::a-se 1\ apre--::ie.liiO da ma~ia. 

Di!ICUs5ilo. em turno Clniço. do Projetei de Lei da 
Câmara n• 273. de 1983 lN• 1.719/R~. na Casa de 
origem). de iniciativa do Senhor Praidcnte da Re
pllblica, que modif~ta a redação do art. 2• da l.ci n' 
6.334, do 31 de maio do 1976. que fixa a idode miixi· 
ma pura ins~riçilo em çoncuno pllbliço dt~tinado 
ao in~550 em emprcJoS e cargas do serviço pllbli
cn federal. (Dependendo de parua:r a ComiMio de 
S.:rviço P6hli<o Civil) 

Solicito do nobre Sr. Senador Passos Pô no o parcc:er 
da Comissão de Serviço Pilblic:o Civil. 

O SR. PASSOS PORTO (PDS- SE. Para omitir pa· 
recer) - Sr. Presidente. Sn. Senadores, 

O art. 2• da Lei n' 6.334, de li de maio de 1976. eata
hrle~e o 5CJuinte: 

'"Art. 2' Para a insc:rido em concurso destina
do ao inJresso na~ Categorias Funcionais do 
Orupo-Pollçia Federal. são fixados os 1C8Uintes li· 
mitcs mllllimos de idade: 

I - 2S (vinte e cincolanos. quando se tratar de 
inJraso em Catesoria Funçional que importa em 
exisCnciu de cunn de nlvel mhlio: e 

11- 35 (trinta e einco) an01. quando se tratar de 
Jnsressu nu demaiJ c:ateBorias funcionais. 

ParAgrafo 6nico. I ndopenderl doo limites fixados 
neste anil;o a in&eriçio do candidato que jA ocupe 
çdrgo de integranLe do Orupo-Polkia 1-'oderal." 

Vem, asara. ao exame deate Orgia Tix:nieo. projeto de 
IL'i do Poder Executivo, que moclifica a rcdaçio do di~po
sitivo transr.:rito. Assim. 05 limile5 pa~sam a ser os ae
suinte!l: 

''I - idade mlnima de 21 an01.: 
11 - mêxima de 28 an05 quando se tratar de in

gresso em c:atca:oria funcional que importe 1111 e•i· 
ai'nc:ia de curso midio: e 

III- JS anos, quando se tratar de ingrewJ nas 
dcmai!l categoria funclonai5, •• 

Exposiçlo de motivos do Diretor-Cieral do Depena
menta Administrativo do Serviço P6hlico justifica as aJ. 
teraçõe!l, com ••a ralta de maturidade de um jovem de 19 
anos ati para os ef'eitos da lei. que o c:onaidera relativa
mente incapa.l'. O próprio Departamento de Policia Fe
drral admite .que ""ainda que dvilmente emancipado cm 
virtude do cxercfcio de caiJO pllbliço. continua com 
aquela condiçilo .perante a lei penal". 

A Mim, çonsiderando existir inçoerincia no fato de 1111 

cidadio dediçoado t repre51io ao crime ser, ele próprio. 
relativamente incapaz. H for indiciado, a Justific:açlo do 
projeto atinsc ponto realmente fundamental. 

Quanto l elcvaçlo do limit.e m•ximo para o in1resJO 
em auJo• de nfvel m6dio, i cxposiçlo de motivoa traz o 
arsumento de que. aoa vinte e cinco anoa. o estudante te
ria tido dcdicaçlo mais ou menoa aclusiva. nos estudos. 

Dezembro de 1983 

A proJIOSido mtrec:cu aprova!Wio nu Comissões e no 
Plenârio da Cãmara dOli Deputados. 

Quanto ao que compete a ata Comissio. nKa pode 
~er oposto. Quanto it idade mlnima. tam~m nada se 
pude ai)Uir contra o ar1umento da incapaãdade relativa 
do q:enlepolk:ial de idade inrerior a 21 anos. Noquuer 
refere ii idade mArcima. da mesma rorma. · 

Opinam01, ante o expofotu, pela aprovaçlo do presente 
rrujc:Lo de lei. 

t. o panx:cr. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla)- O parecer e 
ravor.\vcl. 

C"ompletad\1 11 in•truçio da mattria. passa-se l discu• 
s.ilo do proj~o."'.o. cm turno 6ni!:o. (Pausil.l · 

Não havmdo quem qucjra disl:ulj-Jo. declaro-nnccor-
rado. · 

Em votaçilo. 
0!1 Srs. Senadores que o aprovam permanecam senta· 

do1. (Paulia,) 
Aprovado .. 
O projL."I.o vai ii aançào. 

E: o !ICSDinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• J73, DE 1913 
(N< 1.'719/13, •• Cua .. ._, . 

M ... lca a nlleclo .. ut. :ZO u Lll"' 6.334, lle 
31.-lle1m, .................. .... 
'-leia • .. _.., .. llllcD ...,_ao III-
.. ·-.-.. ...tco ............... 

O Consresso Naci.,nal decreta: 
ArL I• O an. 2• da l.ci n• fi.l34, de li de maio de 

1976, paaa a viJ:orar com a &eJuinte mlaçio: 

'"Art. 2f Para in&eriçio em c:oncusro dc5tinado ao 
irl{!re55o na!l catqnrias runcionais do Grupo-Policia 
Federal e Polic:ia do Distrito Federal. slo fixados os 
I'C(!Uintes lil~ite5 de idade: 

1- mini ma de 21 (vinte e um) ano&; 
11- mllxima de 28 (vinte e oito) anos, quando se 

tratar de ingi"CCi$0 em categoria l'unc:ional que im· 
porte em e•iaCnçia de cursn de nfvc[ médio: e 

III- mixima de 35 (trinta e ~o.;neo) anos. quando 
se trdtar de ingre550 nas detnaili categorial runcio
n:lis. 

ParAgrafo ii nico. I ndependerA dm limita& fixados 
ne5te artiso a inserido de candidato que ocupe car
IO integrante dn Grupu-Polieia Federal e Policia do 
Di5trito Federal.'" 

An. 2t E5LI lei entra em viaor Dili datll de sua publi
cação. 

An. l• ReYOJam-R as dispo5iç6es em contrârio. 

O SR. PRESIDJ:NTE (Moacyr Dalla)- Vai·IO pu· 
1ar, aaora. i apM:iaçio do Requcrimcnro n• 907/8'3, 
lido no Expediente, de ui'Jincia para o Projeto dr Lei da 
Câmara n• 268/83. 

Em votaçi.o o rtquerimentn. 
Os Srs. Senadorea que o aprovam permanecam .enta

dos. CPausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o nquerimcnro pBSI'a-sc ê aprcciaçio da 

matf:ria. 

Di!ICU!I5io. em turno 6nico. do Projeto de lei da 
C&mara n• 2611. de 19KJ (n' 5.407/11. na Cosa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
p6hliça, que autoriza o Instituto Nacional de Colo
nizaçio e Reformo Asrêrio - INCRA, o doar 01 

imóveis que mençiona. (Dependendo de pareceres 
du Comiuões de A•unlos Regionais e de Fi
nanc;u.) 
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SulicilO dcJ nobre Senador Lourival Bapti1ta o parec:cr 
du ('omiMilo de A15unto1 Refionais. 

O SR. IDURIVAL IAPI1SI'A (PDS - SE. Poro 
prnrerir parl9:er.)- Sr. Presidenle, Sr!i. Senadnres: 

(",,ma M.:m:.agnn rf' 4SO, de 198\, o Senhor Praid~:n
lc du Rc:pllhlica !llubmcleu 1('1 Consre550 !\lacional, 
i1'-'1'mranhud'l de F.!IJ'M)!Iição dr Moth·'05 do Ministro de 
l·."ludo da Agri!:ulturd., projeto de lei que •autori1a o 
lmlilulo !\lacion;d de Coloni1açiio c Reforma Agrérid
IS("R.t\, a dnur lWI imóveis que mcnL":iona. 

Nol rererida ~xrosição dr MotiVUIIi, dcslaca-5e que IC 
1ru1:1 de dtm~o·.iio it Uniiin de trh im:aH de terras.locali.t:a
d;•!l. "'' Pmirto Integrado de Colonll:M;Üu Rio Tinto. nos 
muni, • .-lpi11S de '1ilmai1puape e Rio Tinto. E!itadn da Pa
wlhil. mcd111du. em RUa totalidade. 4.321.6000 (qualro 
mil. trelcnhl'l e vinte e um hecture~o c sessenta ares). nas 
t.~uai\ ,, Mini,ti:rin dn lnlerior, atravL"S da Sec:retariu E!i
pcl"ial de' Meio .~mhic:nte- SI='MA, prelende in"tular 
umil 1:"1nçi'i.,, 1-.colólicu, uhJeUvando a praervaçdo do 
et.:•lHMidcma uli exilncnte. 

Trut:1-~. ~.:umn !lc: \'i-, de do~ãn 1ratui1a de lc.Tra!li ã 
L:niiio.1, il'!\ quai!i. serão utilit.ada,. com o ohjcti\'O Clu:lu!iivo 
de Jll'lliL'('Õn dil raURil tfpiC3 d:1 n:,:iào. bem IL4i!liim daS 61-
limmc Hon:,.lil'~ lmpicai~o dn E'il;1dn du Puraihi1, indispcn
s[l\'el à protcc;ão do sistcmu hidrosrãf~eo de~ninado ao 
a~h&lstccima'llo dO!I municfpi11s vi1inhus. 

,o\5.'1oim 5cndo, npinamus pela aprovação do presente 
pn,jclu. 

O SR. PRESIDENR (Moocyr Dali o)- COIIL"1:do o 
palavra uo nohrc Senador Almir Pinto, para proFerir pa
recer da Comiui.o de Finanças. 

O SI. ALMIR PINTO (PDS-CE.. Para emitir pon:· 
t."Cr.l- Sr. Pm;idente, Srs. Senadores. o projeto de lei 
r.ub n.ame de iniciativ.t. do Senbar Pre1idenle da Rc
pühlica autori1.11 o Instituto Nacional de Colonizaçio e 
Re(orma A1riria -INCRA a doar os imóveiH que men
ciona. 

A matb'ia ~ submetida a delibcraçiu do Congre~~so 
Naci,lnal no!t tcnnus do artiso ~I da Constituiçio, 
acumpunhadll de Exposição de Motivus do Senhor Mi
ni5lrn de EsloUio da A.Fficultura, que di.t: 

""Tenho a honra de submeter à elevada considc
r.~e;ãu de Vossa Eacc:ICncia o aneao anteprojeto de 
Lei. que autoriza " lnslituto Nacional de c.·oloni
zaçio c Reforma Aarãria - INCRA, a dc:livar a 
doação. ii Uniilo. de 3 1 lrk) Arcas de terraa, locali7a
das no Projeto Integrada de Culonizaçlo rio Tinto. 
nuo; Municlpios de Mamansuapc c Rio Tinto. E.Jta
d,, da Paralha. medindo cm 5Ua tnt1didade 4.321,60 
(quatro mil, trer.en\0'5 e vinte c um hectares e SC:IKC:n
tn ares) nu quail a Secretaria Especial do Meio 
Amhiente - SEMA. ór,&u da administraçilo di re
ta. vinC"ulada ao Minir;ttrio do Interior aiarA uma 
J:.o;taçào &."016gica. visando h pre5ervação do5 ecos
sistrma~ 15. C:lllfltrnl~. 

ReFeridos ecoss~u:ma1. induem hanhada1 e la-
1\)Wi e"\..9ue ainda !.e manttm a presença da fauna 
Upica da reaião, uma dns últimas noresta.c tropicaiR 
dn l-:5tatd,, da Para(ha, indiSf!ensãvel ll proteçilo de 
mananciut'i destinados ao ahusiL-.:imento doR mu
nicipios vizinhos: e. finalmente. cxten5a Rg:iào de 
labulciros et.1nstituldo1 por tc:rru imprbprias para a 
ltttricultura, uma das últimas i\reil!i do at:nc:ro, eKiR• 
tente~ no ~'ll'd~te. 

(' on5Ciante o que pre..-eitua o pare<:er de rfl H-S2,, 
du douta Con1ul1oria Geral da Rcp6blica, a alie
nac;àn p:ratuita dcvcrJ eFeti\·ar-se mediante autori
zaçilo legi1lativa." 

N11 Câmara dos Deputad01 a proposic;ilo merec:eu pa
recet'C!Io ravarbeit das Comissões de Conllituiçlo e J UJ

tiça, de Atuicultura e Politi~a Rural e do lnla-ior. obtcn-

do aprovdo do PlenArio em Seuio, de 24 de novembro 
de 1!1113. 

Trata de projeto de arande alcance para a prescrvaçio 
do meio umbicntc: naquela I'C(Eilo do Estado da Paral'ha. 

Sob a u5pcctn financeiro,~ de se de5tacar que a trans
lerC:nall do5 imõveilii J'(lr doiC'io do INCRA l U nilo Fe
deral e5t6 c.'Onforme os di1p01dli\'O!Ii cnnRtilu~ianai~o e le
pai"' que I'C'Iem e!ltl5 0Jier'afo.'i'le5. 

A" úrca\ licurào tob Jurilidiçãn dn Minio;térin do Inte
rior e !1 dir;po,;,i~~u da Secretario F:,;pec:hlll dn Meio Am
biente- SF.!.t.~. M:ndo 11 d'•ução cfetivuda por tcrm11 a 
~er l:l"'roldo em livr'' próprit> d,, INCRA. 

.~ ntc as rBl.i\e'i c"pendidil!o. upinai1K'" pela aprova._ãn 
do Pn'jct'' de l.ci da Cãmur11 n' 2l1H, de 19R3. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dolla)- Os parecer.• 
slo ruvuriveis. 

Completada a instruçio da matf:ria. paua-se 6 sua 
apreci~. 

F.m disc:uWo o projeto, em turno linico. (P.o~usa.) 
!'I.! à,, havendo quem pec.-a 11 palavra, declaro encerrada 

ii di.SCU!iSÜt>. 
l::m votaçlo. 
Os Sr11. Senadora; que o aprovam permaneçam scnta

d.,.. (Pau.a.) 
Aprt>\ado. 
A matéria vai à san!Wilo. 

r: o sqr:uintr o prujclo aprovado 

PROJETO DE LEI DA CAMARA Nt l611, DE 1983 

(N• 5.«1'1/11, .. c- • ...,.,., 

Aatorlza o IOII!Iaro :>ladaoal • Coloalacio e 
Rerarmo Apúla -INCRA, a doar ao I .......... ............ 

O CODJ.res50 r-iaciona.l dccrela: 
An. I• Fic:a o Instituto Nacional de Colonizaçio e 

Rdunna AarAria - INCRA. autorizado a doar, 6 
União federal, trCs áreas, denominadas SEMA 1. com 
61h,40 ha, SEMA ~.com 3.)78,:!11 ha, e SEMA 3, com 
327,00 ha. localizadP no Projeto lntesrado de Coloni
zação Rio Tinto. nos MunicipiOI de Mamansuape e Rio 
Tinto, no Estado da Pararba, medindo cm sua totalidade 
4.)21,(1() ha (quatro mil, trelentos e vinte um hcctarca; e 
ae1senta arei). constanles das transcrições n' 11.954, à 
no. 6H, do Livro 3-Af. e n• 12.420,l na. 70, do Livro 3-
AG, ambas do Registro de Imóveis da Comarca. 
de Mamanguape, e n•411, à H1. 4 v JS. do Livro 3-B,do 

RC@iRtro de lmúvei~ da Comurca de Ri" Tinto. 
Par4@raro llnic.'a. Os imóvei!l a que~ rerere este ani

so tCm a5 scguintCii conrruntações: S~MA I -ao norte, 
com área parcelada do ~úcleo do Rio Tinto; ao sul, com 
área parct"lilda dt> N6clco !li do Rio Tinto; a Eslc, com o 
limite da faixa de dominio da Rodovia BR-IOI,Iado es
querdo. na sentido Joilo Pe550a/Natal: c a oeste, com 
;ircu parcclad1:1 do ~úclco S do Rio Tinlo. SEMA 2- ao 
norte, com área paro:lada do N1icleo 4 do Rio Tinto: ao 
Sul com a faix11 de dominio da &trada Jacara6/Maman-
1Uiii"C. lad,, direito, no sentido Mamansuape/Jacara6; a 
nte. ~o:om Arca par~o.-elada do5 NUclcoR !i c 4 do Rio Tinia 
e hmite da faixa de domínio da Rodovia BR-101, lado 
esquerdo, no sentido Joio P&."SSSa/r-i'atal: e a oeste, com 
terra11 da 1-'auenda Jardim. SEMA 3 - ao norte, com a 
1-'uzcnd.u Rio Vermelho~ ao or.ul, cum a. 1-'azcnd.ll. Patricia c 
o imó ... "CI (.'urrai de Fora: a este, com a Fa1enda Patricia; 
e a onte, com o imú"·.:l Curr~:~l de Fora e a l-'a7enda Ria 
Vermelho. 

Art. 2• As 6reas de que traia o aniso anterior fica
rão sob ajurisdiçlo do Miniatf:rio do Interior, 6 dispo
sição da SL'I:'retaria &pccial do Meio Ambiente- SB
MA, que nelas criar6. uma Estaçi.o Ecolltfica, visando à 
pre!l:ervaçlo de diversos ecossi,;temaR. 

An. Jt A cloaçio autorizada nesta lei serA erctivada 
mediante tenno a ser lavrado cm livro próprio do ln!lti
luto NaLional d1 Colonizaçlo e ReForma Aariria -IN
CRA. 

Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de Rua publi
caçio. 

At. S• Rcvopm-JC as di5posiçõn em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- A Presidõn
cia CUD\'IICa ReSSIO cxtraordiniria a reali7ar-se hoje, àa 
16 hora1i e 20 minutot, com a sesuinte 

ORDEM DO DIA 

Discusslo, em lumo único, do Projeto de Lei da Câ
mara n' H, de 19HI (n' 254/79. na Ca5a de alisem), que 
acreac:cnta parllsrafol ao art. 8 I 1 do Códiso Civil, tendo 
PAR~CERES. sob nfs 1.398, de 1981, e S.W, de 1983, 

do l"omi55lo de ~hdçio e J•Jp- I• ,._...... 
-.10 : favorável. Z9 ..,.....Kiamcnlo : (rccxame solicila
do cm Plenário) Favorável. com Emenda que apresenta 
de n" 1-<.C'J. 

O SR. PRESIDE'-IE (Mooc:yr Dalla) - !'O ado maio 
havendo a tratar. dcc1aro encerrada a Rlilio. 

Ata da 231• Sessão, 
em 3 de dezembro de 1983 

I • Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
Prrsidrncia do Sr. Moat:yr Da/la 

ÀS /6 HORAS l." :!0 M/!11/JTOS, ACHAM-SE PRl:
SENTES OS SRS. SENADORES: 

1ri5 Célia - Mirio Maia - F.unito:e Michiles - Rai
mundo Parente- Claudionor Roriz - Galvlo Mode5-
lo - Odacir Soares - Aloyaio c.·hava - Gabriel Her
meli - Hfl:lio Oueiro1- Alexandre Costa- Joio Caste
la- Ju!IC Sarncy- Alberto Silva - Helvidio Nunca
Joio Lobn- Almir Pinto- JcR Lins- Carlos Alber
to - Dinanc: Mariz - Humbeno Lucena - Milton 
Cabral - Adcrbul Jurcma.- Cid Sampaio- Marco 
Macicl- Guilherme Palm4.ira- Joio Lúcio- Luiz 
Cavalcante- Albano Franco - Lourival Baptista
Pa!iiUs Põno - Joio Calmon - Josf: lsn4cio Ferreira 
- MoaL')'r Dalla - Roberto Saturnino - Itamar Fran
co - Murilo Badarõ - Alfredo Campos - Fernando 
Henrique Cardoso- Severo Gomes-- Benedilo J:errei
ra - Henrique Santillo- Den·al de Paiva - Benedito 
Canelas - Gastil,1 MUller - JoK Frqelli - Marc:c:lo 
Miranda- Saldanha Der .ti- Affonso Camarso- Jor
ac Bornhauscn -l.enuir Vdrps- Pet.lro Simon- (k.. 

tiivio Cardoso. 

O SR. PRESJDElloãE (Moaoyr Dallal - A lilla de 
preRcnc;a deusa o t.'"Omparecimento de !i2 Sn. Senadores. 
Ha\"Cndo nUmero regimental, declaro abena a sculo. 

Sob a pmteçilo de Deus iniciamos n01so1 trabalhos. 
Sobre a mCJu. requerimentos que vão ser lidoa pelo Sr. 

1•-Scc:retll.ria. 

5ao lido5 O!li seguinL&."S. 

REQUERIME.'ITO N• !101, DE 1983 

Requeremos urgincia, nos termos do an. 371, alínea 
"b" do R caimento Interno, para o Projeto de lei do Se
nado n• 46, de 1982, de autoria do Senador Lcnoir Var
,p:ul, que dispõe sobre o consentimento de pai ou mie 
brasileiro Jl&ra que o menor poua se ausentar do Pais. 

Sola dus Seso<les. J de dezembro de 1983. - .u.,.ao 
Cloa,..- Homllerto ...,_., 
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REQUERIMENTO N• 90!1, DE 1!183 

Requeremos urgCnc:ia, no11 termos do art 371, allfnea 
''h'' do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Cá
mora n• 274, do 19HJ (n' 2.1112/KJ, nu c ... de oriscml, 
de iniciativa do Senhor PreAidenle da Repíablica.. que au
toriza o Poder l::!xccutivo a celebrar tra~nsaçilo com a 
Funduçilo Abrigo do Cristo Redentor, para põr lirn ao 
liligio que espccilica, e dá outra5 providincias. 

Sala dus Scsoilco, J de dezembro de 19HJ.- AIOJIIo 
Cba-- Humberto I-. 

O SR. PRESID~TE (Moaeyr Dallal- Os Requeri
mentos lidoa sc:riio apre.:iados após a Ordem do Dia da 
prcscnte SCS~ào. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla)- Sobre a me
sa. prnjelo de lei do Senado que vai ser lido pelo Sr. 1•· 
SecretA. rio. 

I! lido o sc:guinte. 

PROJETO DE LEI DO SF.NADO N• 301, DE 1!183 

Ao_o.....,.Eunllwo,atnrfo .. Mialot4Jio 
., FUNdo, a olabonr o,........,- Oldlp Trl
kdrtoN-1. 

(Da Senadora lris C61ia) 

Art. I• ~ o Poder Executivo, auav&' do Minist6rio 
da Fazenda, autorizado a c:ontntar a claboracio, ou a 
executar diretamenLe esta tarefa, do novo C6diJo Tribu-
lllrio Naeio1111l. · 

An. 2t Ao d .. peoas dec:orreniOS da oxecuçlo desta 
Lei, no exerclcio de 1984, c:orrerlo ll conta de totais do 
Gabinete do Ministro da Falenda. podendo ainda ser 
consignado recuno próprio no1 orçamentos posteriores 
• 19114. 

An. 3V Nu tanera de c:oleta de sugestaetl sedo obri
autoriumente ouvidos os Governos Estaduais C, rac:ulta
tivumente, os Governos Municipail, entidades de cla55e, 
espc:~iillistus e institui..,-üc5 univcrsitArias. . 

Art. 4"' Re\·o,.ada!il us dilposiçõcs cm contrário. esta 
Lei entrara em via!or nu datil de sua publitaçio. 

Justllleacio 

Elaborado a punir do anteprojeto Souza-Oswaldo 
Aranha, de: 19SJ/54, e rc\·isto para transformaçlo cm lei. 
em 1%6, o atual Códipo Tributirio Nacional jA sofreu 
mais de quinze modincaçiies. cm leis complc:mcntareli. 
moluçiiL'!i do Senado Federal, ato!il complementareli, 
decreto1-leis c lei5 ordin6rii.5, sendo um tell.to de difícil 
leituru. A55im, chqou a oportunidade de fazer-se uma 
revi!il:lt., e con10lid~io da Lei n• S.l72, naquilo que: o 
tempo n."Cia.mou em modincâ-la, bem como adaptii-la a 
uma 5iluac:lo institucional diver5u da viglmcia 6po~ de: 
sua elaboração. 

O...r-sc:-á. as5im, cumprimento ao § I' do art. 18 d.1 
Constitui~:io Federal, que prc: .. ·e um novo Código Tribu
târio redigido nu cute11-.,,ria de le•..:umplc:mentur à Con~Jti
tuiç:lo. 

Puna as dcspc.as iniciais de publh:a~rwill de antc:projetu, 
cuntrataçllo de: red;norc:!i-, vil{lcns, expediente, eb: .. 
previ. .... IIC 11 L'Oherturt!. po:- meio de dotat;ae5 já c:oD51J;Oa~ 

du'i Jlohulmenlt Ul' Ci:.bintlt de, Sr. Ministro da Fazen
da. com l'lte4. Se insufkicnt;::o L'S:ai.lli dotaçi\el', caber-lhe-é 
a tarefa de aherturu de cri-dilo suplementar ou e5pecial. 
!'litl!o e'erc:icio!lo subseqüentes. o Sr. M.in1stro fará L'ilnsig
n:lr o projete, no rol da despe5a orçament6ria. 
~ào rc11a dúvida da urai:nc:ia de um novo Códi&D Tri

but.iriiJ J'llia..:ional, reclamado pelas aulurido1des lisc:ais, 
pelt.lS profc:Siiorcs, pelos advogados c pelos contribuintc&. 

AIJJumus con5olidaçõe~ parchUs.de tributo• ji ti\"eram 
IUI!=Ir, mas resta a re.,id.o do textll bisico do CTN a fim 
de que o Pais receba uma leaislaçio renuv111da em urn dos 
imri.'IJt:lnte5 setores da atu111ção do poder pílblico. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11) · 

Ao propor ao exame do Congresso Nacional•ta pro
po5içil.o, conto com a ajuda de todos os Conaressistas, 
que ~r~berilo acolher a iniciativa pelo que tem de intere511e 
objetivo dos E!'tlldt)l, do Distrito Federal. dm M unicl
piiJI e da Uniilo, uiMI da imensa maHsa de contribuintes, 
que aa:uurdam L'Om an5iedade retardada por quase vinte 
anofl um texto aluai da lei bai&i..:a de naturoza fi&Cal. 

Sal• das Seosaes, J de dezembro de 198J. -lrll Cllla. 

(..i." ComlnMs d• Consrltulrio r Justiça r dr s.,.. 
vim Prlb/iC'o Civii.J 

O SR. PRESIDESTE (Moacyr Dallal - O projeto 
lido serll publicado e despachado às comissats compe-
tentc:5. · 

Sobre: a mL'!ia, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1'
s~rc:Lârio. 

~ lida a scauinte 

OfiLio n• JO.IfKl Bras!lia, 2 do du.embro de 198J. 
Senhor Presidente: 

Tenho a honra de !COmunicar a Vossa Excelenc:ia que 
os Deputados JoR Maranhill e Odilon Salmoria foram 
indic:adoa por esta Liderança para substitulrem os Depu
tadm Jorae Medauar e Luiz Queda, I'CiipCCI.ivamente, 
na Comisd.o Mista encarregada de estudar e dar parccer 
sobre a Mon,..em n• 141, do 1983- Projeto do Lei n• 
18/83, que rcaula o cxerclcio da profiulo de aeronauta e 
dA outros providencias. 
. Aproveito a oponunidade para reaovar 1 Vos11 Exce

lincia protestos de alto apreço e distinta consideraçlo. 
- Fnltu Nobre, Llder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- Sorlo feitas 
11 5ubstituiç&s solicitadu. 

O SR. PRESIDE:vfE (Moacyr Dalla) - Passa-se I 

ORDEM DO DIA 

Dis!:ussdo. em turno llnico, do Projeto de Lei da 
Climar• n• K. de 19KI (llõ' 254/79, na Casa de ori
sem), que acrescento parãgrafo5 ao art. 811 do Có
digo Civil, tend,, 

P.~RECERES, sob ... l.l9K, de 1981, e 544. de 
198.), da Comissio 

- .. C..lbdçlo. Joodca- •• ·-
lo: favorlivel. 2t ,......:~a-o: (Reexame solicita-
do em Plenãrio) ravorãvel, com Emenda que apre
sc:nta de n• I - CCJ. 

Em discussão o projeto e a emenda, em turno llnico. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-los, dL'Ciaro-a en
cerr.Jdu. 

F.m vota'-"iio o projeto, sem prejulzo da emenda. 
Os Sr1. Sc:nadore5 que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pau,.a.) 
Apm\ado. 

É a !liieguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CAMARA !'i' 8, DE 1981 
;(N• Z54/79, na Caso de orlpm) 

A-•• ponl1rafos aoart. III do CódiKo a.n. 
O CongrCSio Nacional decreta: 
Art. I u O a.rt. 811 do Código Ci\'il fic:l. ac:rescido dos 

RC(!uintL-s parãarafos: 

"Art. Mil. .•... , .......••••...••..•.... 
J I u Quando o imóvel rural for divisiW.I e o seu 

\alor nc:eder o da dh·ida, a hipotuca só poder6 inci~ 
dir 5obre parcela do imóvelauliciente para prantir 
os encaram do devedtJr. 

§ 2~ No c:aa.o do parignfo anterior, a hipotea:t 
será pre..:e..tida de avaliac;lo judicial da Area previa-
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mente delimitada, sobre a qual rec:air6 D ônus hipo
tecârio." 

Art.' 2Y Esta lei entrarA em visor na data de sua 
publicaçio. 

Art. J• Rcvllgam-5e as disposições em contririo. 

O SR. PRESIDENTE (Muacyr l>alla) -1:111 V1>taç-lo 
a emenda. 

Os Srs. Sc:nadore5 que a aprovam permanoçam &enta
doo. (Pauoa.) 

Apro\ada. 
A matéria vai à Comi!ii.lio de Redaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dall•l- Esgolada a 
mat~ria c:onstanle da puutil. 

Pa5.'ii.I·SC: i. upreciat;'ãll do Requerimento n• 908/83, 
lido no E'F.pediente, de urt~énc:ia, para o Projeto de Lei do 
Senado n' 4(;, de 1982. 

F.m votaç.ilo o rL-querimento. 
Os Sn. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado' o requerimenlo, pa~~~a-se i apreclaçao da 

mat~ria. 

Discusslo. em primeiro turno, do Projeto de Lei 
do Senado n' 46, de 1982, de autoria do Senador Lo
noir Varsas. que dispiJe sobre o conaentimento de 
pai ou mie brasileiro para que o menor poisa se au
sentar do Pais, tendo 

PARf.CER, sob n• 1.017, de 1983, da Comi01lo 
- de c-llllçlo o Jllllca, favorivel, noo r.r

mos de substituli\'O que apresenta. 

Em disc:ussão o projeto e o substitutivo, cm primeiro 
turno. (Pausa.) 

São hao,-endll quem queira usar da palavra. declaro-a 
enL'Crra.da. 

Em votação o substituti\'O, que tem preferCnc:ia rq:i
mental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 
doo. (Pauso.) 

Aprondo. 
.1'\prondo ,, substitutiv~. fica prejudicado o projeto. 
A n1at~ria vai à Ct,mi~san de Redação, a fim de serre-

digido o ven!!idtl para o segundo turno rqimental. 

O SR. PRESIDENTE (~toacyr Dallal-

Aprovildo o prlljeto, em primeiro turno, e atando a 
matLTia ~:m regime de urgCn!:ia, passa-se, imediatamente, 
~ suu aprc:..:iação em 2t lurnll. 

Di5c:U5a.ilo, em se(tundo turnll, do Projeto de Lei do Se
nado nu 46, de: 19212, de autoria do Senador Lenoir Var
aus, que dispõe sobre ll OJnsentimento de pai ou mie 
brasileiro para que o menor possa au1entar-se do Pars. 
!Dc:pc:ndendo de parc:ccr da ComiiSio de Redaçio.) 

Sobre a mesa, l> pare..:c:r da Comi!lfllo de Redac;lo, que 
vai ser lido J'Cll> Sr. 1'-Sc\:retirio. 

f: lida,., liCJUintil! 

P.4RECF.R .\"• 1.115, DE /98J 
Do Coml,.io de Rodaçio 

Redado do 'enrido para o Jet:IIIHID 1111'110 .... men-
1111 ~o Proloto do Lol do s-do a• 46, de 1912. 

Rei.Jtor: Senadora lrl.~t Cflla 
A (.'omi5sio apresenta u redac;lo do vencido para o se 

8-Undll turntJ regimental do fJrojeto de Lei do Senado n' 
46. de I !18~. que dispõe subre o consentimento de pai ou 
m:ie brasileiro paro que" menor pmsa R ausentar do 
Pai5. 

Sal• das Comi.,iles, 3 de dezembro de 1983. - Saldo
aha Derzl, Presidente - lrl1 Cllla, Relator - Pulos 
1'6rl0-
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Ai'ii:XO AO PARECER S• 1.115, DE 1983 

Redocio do •OIICido para o-odolamo ......... 
lal .. Pnjelo de Lol do Seaado "'46, u 198Z. DI"' .......... o--.......... brullelnl 
pan o •• o ..... , poiU. .... ta .... llo Pafs. 

O Consres.•u Nacional decreta: 

An. 19 O menor de 18 (dezuilo anos). filho de es· 
trangeim com hrasileiriJ, nilo pnden\ ausentar-se do Pais 
11cm expresso con5enlimenlo da mit ou pai brasileiro, 
admitindo, em casos e&pec'iais, o suprimento judicial. 

PariisraiO úniL'V. Par11. os efeitos date artigo, do c:nn
si\lc:rados caso~ e~~ope..::i&i!i aqueles que, compruvadamrn
IC. impeçum o livre con5Cntimento da mie ou pu i brasi
leiro. 

Art. ~ F.sna Lei entra em vig'"' na data de sua publi· 
r.:açàu. 

Art. 3• Revop:am-1e u disposit;Õefo em contr.irio. 

O SR. PRESIDEI'iTE (M01eyr Dali•) - Em diloCus
s.ilo o prujc:to, em ~egundu turno. (Pausa.} 
S~ havendo quem peça a palavra, encerro a disw.::us

s5u. 
Em:erra!Ja a di~uss!lo, o projeto ~ dado como definiti

vamente aprovudlo), nos termo5 do art. 31 S do Regimento 
lntc:rno. 

A 1nat~riu vai ü Câmara dos Depulados. 

O SR. PRESIDEI'iTE !Moacyr Dalla) - Paosa-se, 
agor:1, à apreciação do RCf.iuerimento n• 909/83, lido no 
f.xpedh:nle, de urp:fncia, para o Projeto de lei da Câma
ra n• 274, de 198). 

Em volaçilo o I'Cf.IUCrimento. 
05 Srs. Senad,,res que o aprovam permaneçam como 

se a .. ·ham. (PaUSil.) 

Arrovudo. 
Aprnv:~d'' o requ~rimento, pas5il-se A apreciaçio da 

matêria. 

lliscussl.o. em turno llnico, do Projeto de lei da 
(.'5mara n• 274, de 19~3 (n• 2.072/83, na Casa de 
origem). de iniciativa do Senhor Pre5idcnte da Re
p6hlic-a, que- autoriza o Pode-r Executivo a celebrar 
transução L'Om a Fundaçl.o Abrigo do Cristo Re
de-ntor, p..ra pdr lim ao lilisi,, que espeC"ilica. e di 
outras provid.:.mc:iali. (Dependendo de parccc:rcs das 
Comi.uües de- Conlltituiçilo e Ju1tic;a, de legislação 
Social c: de Finanço:ui.) 

Solicilo ao nobre Senador Hilio Queiras o parecer da 
Comi!Jo5Ü,, de Constituição e Ju11tic;a. 

O SR. Hti-IO GUEIROS 1 PMDH- PA. Para emitir 
parC\.-eor.)- Sr. Presidenle, Srs. Senadores: 

O projelo 50b exame. originãrio da Cimara doa ~epu
lih.hl-., de inic-•ath·u do Senhor Pre5idente da Rep6blic-a, 
que o encaminhou c:om a \<lensasem n• 337, de 1983, au
tnri;,a o Poder Executivo a celebrar transaçilo c:om a 
Fundação Abrigo do Cristo Redentor, pura pdr fim ao 
liligi" entre e!l511 entidade- e a (;nião. 

2. Sa exrosicão de motivos que acompanha a men
sagem. apÓ!I hillturiar a quL'Stlo, que se resume numa fór
mula '"'l'nciliah\ria entre o intereslie p6blic:o e a dona
l:lria. di1 o Mini11tro da Fazenda: ••o anteprojeto (pmje
'"1 de lei !IC mo5lra c:auteloliio, na medida em que eslllbc
IL"l."c: as '"-.>ndições mínimas para a transaçio e determin:~ 
a reali~:a.:lo de conrorrincia no cu1o de alienaçlo. esta 
"~1ndh:ionada, tam~m. à ex~uçlo de programas habila
c:iondi!ro de intere!ISc 11ocial, vinculados ao Sistema Nacio
nal de Habitação". 

J. Em sua tramitaç;lo pela Cãmara dos Deputados, 
fl)i o projeto aprcc:iado pela douta Comilliio de Consti
luido e Justiça daquela Ca!i.a, que o considerou conltitu
c:itlnal, jurídico e de boa tknica legislativa. Rala-nos, 
pois, Ião-só naminar-lhe o mirho. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11) 

Quanto a CS5C as('CClo, o projeto merece aplausos e 
IL'Oihimento. jé que põe termo a um litígio atrav~5 de 
fónnula que resguarda o interc:5SC p6blico e as lqitima&o 
pretensõrs de uma bcnemirita entidade assistencial. 

4. Ante o CJI.posto, opinamos pelo apmvaçilo do pro
jelo. por oportuno e conveniente. 
~o parac:cr, Sr. Pn:5idente. 

O SR. PRESIDENTE (M~acyr Dali• I -Concedo a 
pala\·ra ao nobre Senador Gabriel Hcnnes, para proferir 
o parecer da Comisd.o de Legislação Soc:•al. 

O SR. GABRIEL HERMES !PDS- PA. Para emitir 
pare«r.)- Sr. Pre,;idente, Srs. Senadores: 

No!i lennos do que dispõe: o§ 29 do art. SI da Consti
tuiclh.l federal, o Senhor Presidente da Rep6blica sub
mete à ap~iaçã1' do Cnngre.lilk> 1'4acional o presente 
prujeto ~o~ue .. ·isa aut"ri.t:ar o Poder E\ecuti ... o a celebrar 
a'-'t'rdo oom a Fundaçilo Abrigo do Crisln Redentor, 
c:om o objetivo de põr fim a litfsio referente A doac;io de 
terriUI no Município de Nova lguaçu, Estado do Rio de 
Janeim. 

Segund'' a expo5iç:lo de: motivos que acompanha a 
men11agrm presidrnc:ial. o Sen·iço de Patrimõnio da 
Llniãu proL"'f'(lru l doaçlo du referida área c:om a finali
dad~ de nela 5er desenvolvido um programa assistencial 
den,,minado ""Cidade das Menino", desen\"olvido pelo 
referida Funda.çio. 

Pn5teril.umente, no entonto, inspe..,"Ões pro'"-edidas pelo 
Serviço de Património da Uniilo c:an5tataram que a do
natâria n.ilo e5lava dando ao tern::no a dL"5tinaçdo de .. ·ida, 
••tendi) havidn inva!roÕe!lo de lerL"tiros.lot~mentos" e des
cumprimentos dos encarao:s previ5tos em lei. 

Em c:onscqU~ncia, a Uniilo prupõl acilo ordiniria r.:on
tra a fund11çlio, visundo re\·ogur a doação. So curso du 
lide:, polim, eumin11d01 os fat01 e alea;açôes apresc:nta
d,ll, \l'erificou-se que u aludidas irrqularidada eram 
de\·idas, ba!Joi~o:amente, iii grande extenliillo do imó\·el e 4 
impos5ibilidade de a donat6riu ex.erc:er um controle efeti
vo 10ohn:: a propriedade. 

Face uo intelbse de entidades vinculadas ao Sistema 
Nacil.)nal de Uahitaçlla de construir na irea um conjunto 
de cerca de 25 mil unidades hahitac:ionai11, e, ainda, pelm 
beneRcios que o rcdirec:ionamenlo das fimalidade5 ini
c:iai'i da doaçio Irariam à donaiAria, processaram-se no
YllS entendimentos. que culminaram no acordo que ora~ 
5uhmetido .l aprcciaçilo do CongresSIJ :"'r:acinnal pelo 
prt'liCntr pn1jeto. 

!lr.lesl:15 condiçc\e5, pnr ser a mail-ria de relevanlr inte
res5e 5l"tCial e dcstinar-!Joe a e11inguir ohliil6~o:ulus ll.ogais e 
judic:iai'i !'1 tran!iilçào pretendida. nogo parecer i: pel11 
aprnvaçilo do rrojetn. 

~ o parecer, Sr. Pre!lidenle. 

O SR. PRESIDESTE (Moucyr l>allal- Concedo a 
pala\·ra ao nobre Senador louri\·al Baptist11, para profe
rir pan:cer da Comissllo de Fina.ncas. 

O SR. LOI:RIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Para 
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Sa f11rm• regimental, vem a exame du l'omiuAu de 
l"inanç01s e Projeto de lei que- autori;o.a o Poder Executi
\"0 ;:~ ~.-rlehrar lransaçüo com a Fundação Abrig,, CriShl 
Redentor, para põr fim ao litígio quecspa:ilica. e dú ou
Iras providi'ncias. 

Traia-se de proposição de iniciativa do Poder ExCC"uli
\"0 submetid,, ã deliberação do Consi"C550 ~acional nos 
tenno5 do art. SI da Con5tituição. 
A~ompunha ·a Mensasem Presidencial F.xposic;Ao de 

ft.h•ti\"05 dn Sr. ~inistro de E5tado da Fa.t:enda. qur alir
ma: 

Mediante tenno lavrado em 5 de revereiro de 
1959, com força de escritura p6blica, a DeleaaL'ia do 
Servit;o do Património da Uniilo procedeu A doaçio 
iii. Fundacão Ahrit;o do Cristo Redentor, entidade 

hoje_ su~r~i~innada pclu Min~rrol~rj,1 d.: Pre, •d~·n~ '·' ,. 
As!U!rolencla SllCial. de ãrr:.l de lerr.a~ u•rn 
~:217.010.Ktc metr,,s quadrad1~. de~memhr.ul. 1 ~1 •• 
· ucll."' ~·olonioal São Bentu, Muni.:ir11, de ''''·' 
lpuacu. F.~lad,, do Riu dr: Jane"''· de ~-..•nh•rmul.ul,· 
L'Oin a uu1ori1.a~;à,, ""'"'il:mte d~• lk.:reh•·l,•a 1r 
!' ·:'4'· de JO de ahril de I~,.. 1. :ill..::r.adll rd·• I )L'\."II:hl· 
I~• n9 ll.tcW, dr: 16 de selr.:mbr,t de 1'1-111. 

2.~ tlfi~ f~rma da'i Cllotdõl\ di""('l'""l~•\e"" I.:F'.II~. ,1 

~U~.;IIO fo1 fe11a '-"010 a (mollid.adc de ;ah \C lll~rrol,ll,ar .1 

C.dadC' das Meninas"', devend,, 11 im,hel rr.:1 r.:r:,·r 
ao património da Unià,, 5e n:.,, ru!ro~rro~: ~·111111,rul~· 
qualquer du11 sq:uinte"" en~.:ar1~""': 

I) se :I!> obras de in!rotal;.aç,j,, d.1 ( 1t.l.adc d.1 .. \Jr.:. 
nina!ro nih• 111: ini .. ·ia!IM:I11 denu~• dL" ~ !li•••• I , 111 ~, ... 

bJ se a Funda"';lo nã,, de.;5e ."1 ;"lrL".I d,• h:u.1 .. ,, 
mencion•d~, de!>tin••: 

C) K a 1-undalido niiu J'ln:cnche~t.~rro~: \U,I\ lln:•lul,1. 
de!ro; ou 

•) se, ainda. se ntingili!roM!'. 
J. Pn'ICCIJendo ã u~hui;• nu ,,,c.ll, n S.:r""'' ,J,, 

P..1trim1inio du l:niiio considc:mu. em l'ltlll. 'llle .1 

d,,nutãrla não nla\l'a dand11 au terren•• ~rrou;1 curret.1 
destinação. tend1J ha\id,, inva!õo&\e"" dL' ten:r.:ir~·~. 1, 1• 

te;•m~nh•"' e llUira!l •rn:p.ul;andadl. ... den••l;ad••r.l .. ~1.: 
má u1ili1açàu e de de~otu1npri111enh• d~h cn~.1 rl='''" 
imp,1!ôtos p1u lei. 

4. Em L'llmcqOC:ncia. a t:mü~, pn,p..·,, .1~.iu ••r.ll
nãria O.IRlra a (:und:IÇÜO. vi~andu a re'''l!•lf .1 

doaciio. a !.1Ual I."Dr~ perante a J• Vara d:1 Ju,li~,,, 
h-deral- SL'(':lo Judicuiria du hlad,, d~• R 1 ~, d,· J.1• 

neiro. 'iOb o n' 2.64~.0:!5. 
5. Entretanto, FI.'Cll.aminoldll!i ~, ... r.lhl\, \Cflfi.:"Ull• 

sc: que as irregulitridadt'!i, então upnnlad"""· ,J11 Lle' 1. 
da5, biiSiL·olmenle, ;i eAICDsilO do im1'1\•el, C\'-"1:""""1\ a· 
mente r:rande para '"' nns a que sr: pr1•runh.1 ,1 

doaçiln. 
6. Além dis!io, !iUrgiu interC\!Ir: de cnlldadc"", III· 

c-uladas IIIJ Sistema Nacional d.: Uah1taç:.~• de cun .. -
truir. em purte do terreno. 11m '-'"llRjuntu c~•m '"-erc,1 

dt :!!i mil unidades habitaCillRai" d1J tip11 purul.lr. 
in~o:luindo casa!i e apartamentos, L"Om impl.ull.lli.i•• 
de Sl!itema \iÍirio. sanitãrio. de la1er. e'luiran1cnh• .. 
L'"llmunitãril»o c exprct.lloi\"0 per'"-c:nluul de L"lllluri•c"" 
verde"!. 

1. Sepundo a Dire~o da Fundaçàu . .1 pr~lpd .. lot 

apl"ftenlu uma ~rie de bencfici,,5, nà•• ~o~"• par:1 ,, Cll
munidadr circunja'"""rnle!l, ma!> lilmbé:m r.ar:~ a rri•· 
pria Fund3ç-Jo. ~o~ue podcrã. atra\C .. Llel.1 .• 1uf••m 
sub .. tãncias rteun.o!l. para a rc::•lilaliã'' t.le ~rro~:u"" lnh 
!i.O('iai5 e CI)DI:Ir l:llnl mC'Ihor in(rii-l. ... lrulur.l r.ar.l n 

fun~.:ionament\"1 do "l.1r da!ro Menina,··. 
8. AprL"':iando a maté:ria. a Pr••"urad,•rm-(ier.al 

da.Fu.t:ent.la Su.:i11nal. que C'm pmnunl:iJmenh• rrc
liminar se h.1v1a manire~1.td1• f:tvor.t\·elmcnle iaopc
raçiil), de11de que ~1htid:1"" a \Cnm d•• Mmi,ICn~• 11.1 
Pre'"·idênc-•a e .4."1"1ir.li:ncia Sncial e a dc ... ,ten .. ·•·•· rcl.a 
l:niào, da açA~• anulalúria d.1 d,,aç:iu, conduiu ""r.:r 
DCL'C!roOCoiraa medidu lep:i11lali\a, ('l'r \C tro~t.ar de tr.m· 
saçO:u1 açA,, relaci11n.1da CI)ID ,, patrun,ini~• llll••t'l•· 
liUriu da l.l01ào e im(k)rtar CID aulllrila\,·á,, ia I un
d:~çào pura alienar m:ll!ro da mciJde do1 oirc.a. ,, que 
nàl) e5til prt.:'o"I!Joto nas lei'i da d''"'"ãu. 

9. [SII3 c~'nr:lusão men.'l.-eu a CllDl.'"llfd:inci:~ d~• 
Minisl~rio da PI"C\·idência e .o\s,i!>li:ncia S.•.:ml 

Tramitando na (."limara dn!i l>eruludo!i. a mo~têr.a l:ll· 
lheu parec:cr ravorâvel da Comi511Ü.Il de Cun"'lilui\'JU I: 
Ju1Uica. mei"Cl.-endo ;.~pro\·açàl' do Pleniiri~• em ""e'"""'iu Llc 
24 de novembro ühimo. 

Objeti\"11 11 projl.'hl auhni1ar lroln"";ll;à'' para C\llnpa.ilr 
açilo ordinâria que \"i!lil anular u d"uçilo du!ro lerra"" j;i rc
ferida'i. 

O prujelo o.Jntl:m en1 1eu te, lo ali l:aulcla~ DCC\':!Lirroilfl.l\ 
Clit:~briCL"Cndo r.:ondi\.'l'"k:!i minima!i para a lran"""'"'io, dc
lermm:mdo conc:llrri:ncia em c:a!rou de ahen:a~;.l''· ~rro~:nd11 
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que e~ta rica condicionada l cxccuçiio de programas ba
hitacionais de intercs5c: social vinculados ao Sistema N'll· 
cional de Habitau;ão. 

~h o asrccto financeiro, previ: o projeto. em seu ani
go 2', inciso 11, que as custas e dcspesa5 pi'OCC!Isuais cor
rcr;i,, por conta da Fundação Abrigo do Crislo Reden
lur. 

A e'linção do litlgio pouparA despesas e considcrAvel 
tempo das parte~ envolvidas, tendo havido manifestação 
ra ... or.b·el dos óraiios competentes. 

01 crit~riOfl e requi!i.itos para celebrar a transaçlo C:!i

tilu devidamente previstos e a autori.~:açlo legi5lativa ora 
pleilcudu deve ser conc:edidil. 

A vi~ta do exposto, manifestamo-nos pela aprovaçio 
do pi'OJC:IO. 

f: o para:er, Sr. PI"CCidente. 

O SR. PRESIDE!IõTE (Moac:yr Dalla)-Os pareceres 
silo favorA.veis. 

Completada a inslruçlo da ma~ria, paY&-10 .l discus
são do projeto, cm turno 6nico. (Pauaa.) 

NUa havendo quem queira usar a palavra, declaro en· 
"-errada a diRCuss:lo. 

t::m votaçilo 
05 Sr,;, Se-nadores "iUe n aprovam queiram permanecer 

Henludos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat~ria vai i. ~anç;'lo. 

~ o seguinte o prujelo aprovado 

PROJETO DE I.F.I DA CÃMARA N• 274, DE 1913 
(N• 2.07ZfliJ, oa Casa de orl .. m) 

Dt• ilrMatiWJ dtJ Sl'nluw Presidl'nt~ da R~públicu 

Aatorlza o Poder Exeatl'o a nlellru tranudo 
com 1 ~açio AbriJIO do CJ:!oto Rtdeotor, ••n põr 
nm ao llt111o que especlnea, e dá outra protldêadas. 

O CongJ'C!II!oO 1'4a..::ional decreta: 
Arl. I' Fica o F.>der Executivo autorizado a ce

lebrar tran!iali:lo C'1Jm a 1-"undaçil.o Abrigo do Cristo Re· 
d~nh1r, nos lermos d11 art. 1.025 do Código Civil, com o 
ohjeli\·o de exlinpuir a Ac;ilo Ordini\ria n9 2.64S.02S, pro
P'1"lu pela L=nia,,, na l"erc:cira Vara da Justiça Federai
S~ilo Judiciária do Rio de Janeiro, para anular a doaçio 
de terras de que tratam os Decretos-leis n'& S.441, de 30 
de :obril de l!loiJ, e 9.899, de 16 de setembro de 1!1-16. 

.-\rt. 2Y A uan!iliÇilo referida no an.igo anterior deve
r:i ,,bllierv:u, entre outras, as seguintes condiçc'C!I:: 

I - a C:!iL'rilura de doação scrâ aditada, a fim de 
permilir-se u alienac;ilo, oneraçio ou locac;lo de panes 
d,, nn,l\C:I e bcnfc:iloria,; C\·encualmente aderidas, eom o 
ohjc:ti\"11 de obttr 1"\'\:UrSOJ para a execuç.ilo das finalida
de,. du Fundação; 

li - a!i CU!ita!l e de5p."5i111 prcx:cssuais correria por 
"'1n1a da Funda~ilo Abrigo do Cristo Redentor. 

Parãsrado únia1. :'lrlo caso do in~iso I deste anigo. a 
ulienaç:lo far·!lie·ll medianle concorrincia pllblica e ex· 
clusivamente para fins de execuç.ilo de: prosramu habita· 
.:ianais de interercse IO("ial, vinculados ao Sistema Nacio
nal de Hahilaçi1o. 

Art. 3• l"..stu lc:i entra em tigor na data de 101 publi· 
ca~ii.o. 

.-\ri. 4• Rc\"OJ:am-HC as disposições em contrArio. 

O SR. PRE.'iiDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a m~> 
!iU, ra.laçilo final de proposi'iilo arrcc:iuda na Ordem do 
lliu da pre~ot:nte 5c!i5la e que, se nlo houver objeçlo do 
Plcnlrio, no,; term01 n:pimentais. seri lida pelo Sr. 1'
Se..:rc:ti\ri,J. 
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~ lido o sesuinte 

PARECER N• 1.116, DE 19113 
Do Cood_.o de Rodoçlo 

Rodaçio ftnol do 111eoda do Seoodo ao PniJeto •• 
Lei do Cimal"ll ., I, do 1981 (n• 254(79, •• Casa de 
orltom). 

Rolator: Seaodor P.- Pârto 
A Comi!iliilo apre.sc:nUI a redaçlo final da emenda do 

Senado ao Projeto de Lei da Càmara n9 H, de 1981 (n9 
254/"N. na Car.a de origem), que ac:rac:c:nta parãgrafos 
ao art. RII do Códi1o Civil. 

Sala das Comi01ile>,3 de detembro de 1983.- Saldo
Ma Derzl, Presidente - Pusol Pôno, Relator - lrll 
CSio. 

ANEXO AO PARECER N• 1.116, DE 1983 

Rodapo llaoldo IIIHda do Seoodo ool'niJeto de 
Lol do Cimon ., I, ·~ 1981 (o• Z54f79, oa Casa de 
oriJOIB), '"" ........,,. porqroro. ao orl. 811 do 
CddiJIO Clril. . 

EMENDA N•l 
(Corn..'liponde ll::":menda n9 J .. CCJ) 

Dt-se ao arl. J9 a seguinte redaçlo: 

··Art. I• O an. 811 do C6digo Civil fi.:a acres
c:ido dos sesuinta parAgrafos: 

Arl. 811. . ............................. . 
§ J9 Quando o imóvel rural for divislvel e o seu 

valor exceder o da divida, a hipotC\:'a !IÓ poderé inci· 
dir 10bre pan:ela do im6vel suficiente para aarantir 
01 encargos do devedor, te!ipcitada a nlo dlvi1dbili· 
dade ern glcbas inferiores ao módulo de propriedade 
rurul definido em lei. 

§ 2" No CD!iC'I do parágrafo anterior. a hipoteca 
será prcL'I.'Ciida de B\"aliaçlo judidal da 6reu previa· 
mente delimitada, sobre a qual recairâ o 6nus hipo· 
tL..:Ario.'' 

O SR. PRE..'iiDENTE (Mu•c:yr D•ll•l - A redaçlo 
final lida vai à publicaç.ilo. 

Sobre a me!iU, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1•-s,:cretârio. 

.2 lido e aprovado o Rguinte 

REQI:ERIMEI'ITO N• 910, DE 1913 

~~~termos do a~. 356 do Resimento Interno, requci· 
ro drspen!ia de publlc:açio, para imediata dbicussio e vo· 
taçilo, da redaçilo final da Emenda do Senado ao Projeto 
de. Lei da Cãmura n9 8, de 1981 (n' 2S4/79, na Casa de 
origem), que ac~nta parAarafos ao an. 811 do Códi· 
go Civil. 

Sala das s...a...3 de d ... mbro de 1983.- Jaof LIDL 

O SR. PRESIDE.'IITE (Moaoyr Dallal- Aprovado o 
requerimento, passa-se imediatamente A apreciaçlo da 
redaçilo final do Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1981. 

Em discu5são a redaçilo final. (Pausa.) 
~ão havendo nenhum Sr. Senador que queira fazer 

uso da palavra, encerro a discusslo. 
Em vulaçilo a reduçlo final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanec:er 

sentudos. (Pau!iB,) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçlo final, o projeto voltará ê Cãm11ra 

dos Deputados. 

O SR. PR ESIDEI'ITE (Moac:yr Dali a) - Concedo a 
pala"ra ao nobre Senadllr Hei"·Jdio Nunes. ' 
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O SR. H•:LVIPIO Nt:NES (PDS- PI. Pr•>nunci" ,, 
seg:uinle diK"Urllo. Sem te\"iJiàl."l do orad1Jr.)- Sr. Pn: .. i· 
dente, Sn. Senadores: 

Duas palavra:~ apena5. ,\nles de fazer o discun.o, de 
sus.:ilar discus!lii.o de qualquer prohlem.1, de11ej1J r.,,ar 
umu pm;iç.ilo. 

De!õde que aqui ~hquei, \"C:nho, ao meu mndo. 5Ct~Un· 
do a"' minhas forçils, prorupnando pela ado~ de uma 
reforma no Si!itema Tribuliirio Pliacional. 

.-\quede que foi implanlia~~~ em 1965 e que pmdu11U 
~1n1 J"rul,IS aolnnao da tempo, de ..:cria ip,»~;a u esta par
te, pa,;sou a rca:lamur m,xJili~ações, pa!ilillu a pedir ouua
liza~Üil. 

Ro:entcmenle, alra-..is da denominada l:menda Pa.,. 
505 Põn11, modificaçõe~~o foram acresccntada!i ao Si~rem;~ 
Tributário Sacional. Essa n1odificaç-.iu. n11 IL'Ah1 da Lei 
~aior, foi um remend11: ela nü11 \·ai n.'SOI\·er o pruhlc:ma 
maiar. 

O Jomal do BnsU, reprodu.:indo palavra!i do Pn:!i!i· 
dente du Federuc;i"itl da5 Jndd~~otrias do E!itado de S;iu 
P'o~ulo, disliC que: 

··A t:mend111 Passos Pórto representnu uma e"lra
tf:sia simpli,;ta de aumento de impo!ilos. 1::5lrlll~lliil 
simplista. que ag:ravarã a ra:essào e reduzir;"• a bil!IC 
lribulú.ria." 

l>e outra parte, no prin..:íri11 desta semana. pur pm· 
posla de Sua f.xL"C'Iincia o PrL"!tidenlc da kepUhli~a. em 
attn~ao ao di~tpositi\"O do an. 44, d,, Dec:reto-le• 2.06~. n 
Senado apro\·ou a. resoluçlo que aumenla en1 I 'i. a ali· 
"iUOta do Imposto sobre Circulação de ~crcadnria11. 

O Eltado de S. Paulo, em c:dnorial rec:c:nle. c:nmenlnu 
es"õõ:~~ providéncia.; e, às lanta!i, baseado cm infurmac;ãu 
pn."5tadu pelo Mini.;tro Delfim Jl-ieno, inform,,u qu~ ii 
dislribui!IÜL"I das n:..:eitas dt:\er;i ser feita c:onwmilanle· 
menle CC'Im um:• di!itrihuiç3" das de!õpeliil!l. e que C55il d•"· 
trihuic;ilo ampla !iCrii efe1uad01 a pun11 do eaerela::itl de 
19~4. 

De minha parte:, Sr. Pre!iidenle e SD: Scnadore~~o, dc:..c
j,, apc:na!i deilar L"Cmsignado. nL"Ste final de IC!i5il11 lqhlil· 
tiva. que u lula de todos quantos desejam niu apcna" 
umu mera c oca,.illr.al transreri:ncia de ra::UI"5011 será L"\ln· 
tinuada a po~rtir do próJ:im'' ano. . 

O Paili, na realidade. reclama uma reforma n115i~~ol~ma 
tributArio. ma!i umu refonna 11mpla, .:onc:rcla, que~.: li· 
mite a ver o Lodo e não apem11 ~e~uimenlos. arndu~o~ua:: 
imponanles, do problema trihuhirio do Pui5. 

Queria. por conKguinte. Sr. Presidente. asrada:cnd'' 
a hem..-voli:ncia de: V. Ex•. deixar c:onsisnado, hoje. e"M: 
prnpósilo, esta orientaçlo. 

O Sr. BtnetiiiiO •·ernlra- V. Ex• me permite un1 upar· 
IL-? 

O SR. HELVIDIO Nt:NE.'õ - Com muilo pwer. 

O Sr. ltllfdlto Fernln- V. Ex•. realmente, reliU.iu· 
nou us alterações de maior releV\J havidas reeentemcnle 
nd ârta tribuU~ria. ,_.a verdade V. Ea•, embora tenha alu· 
dida ao arl. 44, do Decreto-lei n• 2.065. nio se atC\"C au 
11Uhstanc:'ial aumento da c:ar1a tributliria contido no me.,. 
mo dec:reto. Creio que a allcraçio inserida pelo J)o.:rctll• 
lei 2.06!i tem uma •iainifu:a.c;ilo profunda. porque alé'm 
de aumentar IUb!ltanc:ialmente as alfquola!l da J'C!Io!illil 
jurídica e da pessoa fllic:a, ainda cometeu mail porque 
revo,.ou o antiso Decreto-lei n• IS7 que, indirctumcnlc. 
favorecia o contribuinte. com11 tamb&n sisnirtc:ava um 
reforço de c01pital para a empresa privada. via subKric;il~, 
de capital. Mas faz V. Ex• muito bem em prometer '-'Onll· 
nuar na lulil, que há muito V. Ex• enceta nesta (."awr.. 
para o aprimoramento dalc:Jislaçio tribuú.ria que e5til ~ 
viger no Brasil e, ultimamente. tio remendada. tio mui•· 
lada. jA virando, parece. a~ uma colcha de retalh01, c n.r 
realidade nlo atendendo ~enio a casa insia de CI'Ck."C'ntc 
arre.:adaçilo e agravando. 10bremaneira, os nu!I.M'" 
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problemas. E V. Ex' tcrA em mim, modatamente, em 
virtude da111 minhas limitações, um aeu 1oldado ne11a jor
nada para 19~4. 

O SR. HEL VIOlO NIJNES- Mui tu obriaaclo l par· 
tic::ipaçiC' de V. F..t•, eminente Senador Benedito Ferrei
ra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, reitero nesta oponuni
dade a disposição de luta. 

O Pll.ls reçlama, ~ imperioso que Kja feita uma modifi
l!a.,:ão prurundo.~ em toda a •istemâtiea de di111tribuiçio de 
I'C\.-cita neste Pais. f:. imperioso, eo quase inadiável, e o 
próprio Go,-erno, que mH.iS de perto stnte o.!i rdlnos da 
situa.,:.iio, jil anunciou, alraris da pesso:~ mais qualifica
da, que ê o Pre5idente da Repllblica, que 1984scré o ano 
da rciOrm~ tributária. 

V:~mos ~sperar, Sr. Pre111idente, vamos confiar, Sn. Se
nadores, mas manLCndo atcA a chllma da luta, porque o 
Pais não pode mais esperar. 
~o apçar da5 luzes da seuilo legislativa de 1983, ao 

lado da renov~:~çio da disposição de lula, queremos con
si(lnar tamhé:m a11 nossa~~ esperança5de que 1984 seja um 
uno melh0or pura o P..J.is c para o &C'U pa"·o. (Muito bem! 
Palmu!o.) 

O SR. PRESIDElliTE !Moa.:yr Dallal-Tem a pala
vra o nobre Senador Marc.:o Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (Pronuncia n sesuinte di•· 
curso. Sem revisão do ""ador.)- Sr. Presidente, Srs. Sc
nudoreJo: 

DC5dC' os primeirm Htculos du n05HB história apareceu 
o BríiSil, am; ulhos do5 colonizadores. como novo .. Eido· 
rado'', o pa(s de srsnde~~ riqueza" minerais. supostamen
te detentor de sr andes jazlda5 de pedras r-reciosas e sem i· 
precios:K e de minerais mctilk:os nohres. principalmente 
o ouro. 

À parte os exces~as do liOnOO e da fantasia, nun..:a se 
pUde falar de uma desilusilo. e o ouro no perlodo colo
nial foi remetido cm abundância para alba-mar: 
torn&lram-t~.c famoS()lll os diamantes brulleiros e houve 
mesmo uma Província que foi denominada, nlo sem ra
zia. a Prov(nLia da.'i M inu Gerais. 

A rebre pulo prOC'uru dmus riquu.as marca um dos 
mumenta5 hi!i.t6ricos iml"ortantn na formado da no!l!la 
realid:1de lerritorial. pois foi re&J"'DIIlivel, nio em peque
na ef'Cala.. pe:la ..:unquiltu c ocupaçio de nossa5 mais 
long(nquN sertõn e pela expansüo nalural de nosso ler
ritbrio além da ctm'llcncional linha de T ordesilbas. a 
qual. como se 1abe, nunca •isnificctu o que seria o BrBRil 
tcrritorialmentc. mas apenas delimitava flrcas de evanse
li~:a~llo rara as Coroas ponuaucu e espanhola. 

Essa febi'C'. fruto. em parte, de quimer• c. em parte. 
pruYC'Cadu. pela L-umprm.-ad,a e11.isti:nc:ia de riqua.as mine· 
r ais na Colónia, levou o b11ndeiranle a detbravar e ocu
flaF o chão adusto e selvqem, deixando ••em cada pusa
du uma fit11 vennelha de estrada", como diz o poela, a 
enfrentar obstãcul01 de Ioda a ordem, a "andar na saro
pu do5 rios" • ..:unquistandu terra enquanto terra houves
se. "dcscnleando ponta a J'tORIB o novelo do no•o desli· 
no", de tul maneira ii "percorrer toda a Am~rica em pu
sada.-. tio (lrandes que um dia se debruçou na muralha 
das Andes. para ver o outro ladn do mundo", conforme 
narra Ca55ianu Ricardo. em ~eu ~ico poema "Martim 
CercrC". 

Desse modo, 5C nem sempre ach&Jmus o ouro, a praia e 
u c:smera.kia.. cru:untramos as fronteiras do nosso Pais, 
que u n011a inti'Cf'idCl: viu delineadas. de maneiru nutu· 
ral. m•s encostas dos Andes. 

Pode-Re afirmar, tambem, nu ãnsulo do& recur!iOfi na
turaif., que o sonho nilo terminou, para o Pafs. em de,;ilu
sü.o. Com efrito. afora todo o ouro que jl produzimos_ 
ao longn de n05"a hilllória, dcsc:obertas e c:&tudos posle
rioi"CII. e ·~,:un5 casos ainda rm escala influfidente, de
mofotruram • existi:n~o.ia. nas "·ària5 resiõ• bruileiras. de 
um ..:onsidcr;h·cl accrvl, de recurll05 minerais. 
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De uma forms pral, as reservas brasileiras de ferro e 
manganc-. são eqttQsivas. ainda que ucasum.ente co· 
n hC"Cidas. Em relaçlo ao ferro, as reservas comprovada& 
sAo da ordrm de li bilhõe1 de loneludas. O potencial es
timack•. porhn, eleva-se a m:t.il de 40 bilhões de IOnela
das. sem oon~oiderar a OL"\JrrCncia da Serra dos CarajAs. 
no Pare., cujo potencial foi re~tcmente estimado em 
17,6 bilhÕC'!i. de toneladas. mais do que seil vem o total 
dos dei'Ó"ÍI\'tl do quadril.fr.IC'ro rerrifen, de ~in11s 0crai5. 
~o ..:ómputo mundial. o BraJi1 u:m p:~içio qua~e idC:nti· 
c:a à dos ra(ses melhor dotado!l. como a China. IJI Esta· 
dos Unido~r- e a Unilo Su"·iiticu. A extr~:~~:ilo ak:an~:ou, 
rm I 1170, o \"Oiumc de 40 milhàcR de toneladas. das quais 
7fFi fon1m ex('OrladaJ. · 

Cenamente que as reserns de ferro. manzanCs c \)U· 

lrOH minl-rio5 esaàu lons:e de rcpr~Rnl&lr o nCM!iO efctivo 
aceno de riqucras minerais, que demanda ainda insen· 
te5 a.furç011 de Cll.flloraç.ilo e nu qual se incluem as inava
bdus raer\"1115 Cll.istcnte!i. na plataforma continental e no 
mar territorial. 

Vi\"crnw .•• .-om efeilo, num Paf11 onde as ~eus nacionuis 
idcnli(i..:am srandc5jazida5 de ouro, nas. quais pisou f1Ur 
tu."'l!i.O c onde do encontradu tumbl'ID, por iiCdSO, imen· 
sas raer\o·a!\ de ferro. paru citar apenas dois de nolliO!i. 
metais mais abundanle!i. A prop6sito, Yllle 11ssínalar que 
as ja1idas da Serra do (.·ar.gãfl foram dacobenas quPC 
que por a..:aso. independentemente da realização de lra
balhos sã.temít.ticos de prospecçiu. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
Mesmo ~em uma pCIHiica ampla e enciente de pes.qui· 

511.., minerais. sem adequada infra-alrutura no setor, n6s 
vivemos um momento hi,tóri..:o que reRete, de alsum 
modo. a febre de: certo per lodo da Colónia. t\avos ban· 
deirantes sr dtRiocum em ma!l!la. à vi511 de nut(ciiUI frc
qUente5 de nu\·us deSC'('Iberlas. prin..:iflalmcnte de ouro. E 
atê a maneira de cxploraçilo "" repele, J'Ois o!l mêlodos 
silo scmelhanles, arle'ianais e rudimcnlai'C'fo. 

O actor mineral tem portanto. sobrcludo em face da 
n05fill vocação, oferecido uma purticipa.;io modesta ao 
PIB. e o seu crescimento concentra-se principalmente 
na suh!itãncias minerais eneral:tieas C' no minêrio de fcr· 
ro. N'o que diz rc5peitu ao11 minerais. ener&iti~o.'OS, o incre
menl,, devc-&C li. ap:uda necessidade de expmaçilo do pe· 
tróleo, cm virtude da crise internacional no setor. Quun· 
to uo minêrio de ferro. ,, aumento da produ~;ilo deu« 
mais por ..:.unta d.e '-Ua utra.ordiniria abundância em 
face de novas ducohertas e nilo CRprcificamenle devido l 
melhoria de produlividade cm !lUa exr-lotação. cujo5 
(ndices J1Crmanecem bai:ll.oR. 

Insista-se, porém, que trm011 riqua.a& inUmer11~~> 't"'~ 

afloram b superRcie dalerra. Temas mer'lllll!l conlwcidu 
nOO explotadw; ou cxploladas de maneira insuficienlt, 
enquanto a indU5tria semflre cre!K.'eRte stA a aisir uma 
quanlidade cada vez m11ior de ma-mas-primas. 

O inliuficicnte crescimento do sewr vem. com efeiiO, 
conduzindo a um descquiUhrio no actor de matbrias
l"rimWII minerais. com Iodas as conseqU~nciu sobre os 
cust\Js. internos da pmdudo e do próprio balanço de pa· 
Jilmcnlol. 

Neste l"anorama 11 produçilo mineral brasileira, apesar 
de participar apcna5 em cc:n:a de 2'1 do PIB nadonal, 
como alividade do selar primAria. nlo poder& deixar de 
~~er objelu permanente de no11o atlmulo e apoio em fiiL"C 

d!J!I bencRcios efeito" econõmico5 multiplicadores decor
renle~~ do1 sua produc:ilo. 

Dianle dcuu siluaçilo. faz-se ncces5Ario que se deli· 
neiC'. quanto antes, uma f'OII&ica nacional ampla e clic&li 
de eJ.ploriUrilo de naHOs recur«<s naturais. 

Torna-!le. 11ssim, dC' alia prioridade o dnenvolvimmlo 
de um prop.rama de lonf.O alcance.. cujos olijeti'llos bli.si· 
co"' ,;ejam. em flrimeiro I usar. o aproveilamento da11 re
"enu!l de mal&ias-primds mincrai!i c:unhecida!i e. em se
s;undCI lu,.ar. 11 ampli;1çilo. em praza do cunu quanto 
roi!IÍ\"cl. do conhr..:imento do aub5olo nacional. 
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Para a consecução drues dois objetivos, fa7.-se na-es
sArio, a meu ver, e.stahete:cr diretrizcs c linhas de ado. 
entre as quais: 

I) or1anizar o setor, identificando prioridade~ ck pro
duçlo e ao memo tempo em que se adotem tec:nolosias 
que elevem o fndice de produtiVidade: 

2) reorp.nizar. ampliar c inlen.'liti.car as. pc:squius mi
nerais: 

J) e5timular o artesenato mineral e criar instrumentos 
de apoio k!i. empre585 de mineraçllo, prindpalmentr às 
p:quenafl c m&:lim.. 

EsWis medidus 510 tanlo mais important~ quanto se 
sabe que al~m de alars11r o campo da pc:squisa e esti mu
rar u prodUC"iio. trar ainda consiso valios!Js dividendos 
no campo social. por ampliar a fai1a de empresas e por 
dur maior rstabilidadc e sesurança ao empredrio. 

I>CO'Cj,, salicnlar. ne~ote in,.tantc, a importãncia de pro
srama de afloio ao pequeno e mll=dil) mineradur. A in~ti· 
tuiçãu de um tal prosrama ~ não somente oponuna em 
fa.:e das constantes descoberi.IU. de ROYOR. rO:UIIOS mine· 
ruis, mu!i. tumbim ur,.enle em face da nece!lflidade de di· 
namitar um !letor de e!l.lrema imporuincia CC<Inõmica. 

AcrC5C'Cnle--5e a isso o falo de Re cara..:teri7ar cs!ia cate
soria empresarial, por um dinami!imo especial. quase 
congCnita. 11 qual, !i.e con1•r com medidas oficiais de 
aJ"C)iu. poder~ oferecer uma respostM das m11i1 promisso
ra!i.. O minerador 6, seral mente, um homem dotado de 
e~peciais qualidades de iniciatin, arrojo c determinaçio. 

Altm diMO. um prosramu de &J"'iO .l empre~a de mi
nerado. principalmente li pequena e mhlia empre1115, 
fonalccerA, pela baR.:". a atividadc empresarial nacional, 
num setor estral~ico. Nàa que as f1equenas e m~dias 
empma.s J'IOSSI.m ou de .. '\\m suh,dt\Lir 05 arand.es arupos 
CITIJ'Irelariais. mas porque ~eu fon.alecimeniO certamente 
aml"liarâ o campo da pesquillll, pro~endo de melhor for
mu o Pai" de rccursOJI minerais, e contribuindo para evi
lar. lambtm. que ele Rejam explorados ror emprau es
tran,eiras. 

Não hã.~ preci1o que se fri•e. nada de cnndenhd, em 
princir-io, numa colaburaçlo uterna ao proce~.•o de nos
fiO desenvolvimento. Nilo o bll. lamb~m. em principio, 
mesmo no campo es&rati=sioo C5ped'tico de nossa!i rique
ZiL'i minerais, principalmente numa era que 1e caracteriza 
pelo inten:ãmbio de tr..:naiOJi• e em que a cn.laboraçlo 
enlre naçÕe!i se torna cada vez mai5 estreita em tod01 011 
seton:~ de atividade. 

O que nt.l nlo podrmos C' nlo devemos fazer 6 enlre
garmus a11 nossas riquezas naturais li explorado externa. 
sc:m a!i.'iesurarmos unles, iniCI'namente. os instrumentos 
organizacionais concretos e a ba~e suficiente para rece
ber uma contrapartida eJ.tcrna. 

Entendemos. com efeito, que a reconincia a recursos 
c lecn&llosia do ntrrior deve assumir sempre um carêlcr 
complementar a no111101 aforç01 enio o inverso. se qui
sermos realmente cre:Rcer aem periso de abdicar parte de 
no•a soberania. 

Se. ror um lado. ~ pouco racional uma atitude xenófo
ba. que ve, em qualquer forma de colaboração e ajuda 
externas. um atentado a noua soberania. por oulro lado. 
i cerw lam~m que 10bcrania 6 indivislvel. llliD quer di
ar que. ao abdicar pe~rte dela. n Pais. em principio, dela 
abdica totalmente. 

Merce dwaa consideraçc1es. susiro que IC tomem. 
quanto antes, medidas tealmente cf'Clivu, no ~enlido de 
se implanl.ar uma ampla e eficaz poUtica de minerado 
nu Pais. olhando-ae especialmenle a pequena e mhfia mi
nerado. 

A pequena e media mineração representa. mormeniC 
na. conjuntura d.a crise que 'llivemns, uma alternativa 
vAlida f'Ura cJ desenvolvimento do Ktor mineral, confor
me aliás alestam concluM1cs emanadas de importantes 
con..:lavCR inlemacionsis. 

~o I Simp6sio Internacional sobre Pequenas Minas. 
f'l'omovido pela revista '"World Ninins" em Tar.co. M6-
r.ico. o Dr. Wike Von Der Linden chamou atendo parr 
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a imrortincil que •urnem u peQUII\M miMs. no con· 
ICIIO &101~ tendo cm villa 1\11 .,.,.SC uplll:idadc do 
odaptll,io .. nutuacila da COIIJunturaiiCOil6mic:a. "
sentido, IHinMlou que: "A mina de bebo ln'lftdmento 
J)<Kic reduzir sua produc;lo devido a 1111 nuutura do CUl

to moiA llaiYd. quando 01 preço< doa produtos 
caem .. .''. D.aacou. iwullmcntc. que 11 mina pcqucn11 
"niacm projctoo -'flcoo com pcriodao do implan· 
tdo rdathamentc CUrtOI para inic:illl' I producio O 

quanhl antn". 

Dentro do mnmo ctplrito, cm junho date ano, foi 
raliudo o 11 Simpósio lnlenuodcJIIal sob« ....,_ 
Minas em Hdlin,i, na t'inlindia- o pais du pequenas 
mi nu. C onduiu41., na oportunidade. que •~e ICifNIIllo 
da atividoclc minorai t dolodo de c:anctcrllllcu dlnlmi· 
<11>, .., .. Wir dcv.odm aponco de capital. 

PratcndciHe. ademail, com - reconhcdmcnto 
orientar o .etor industrill com Yi.ttM 10 dc:leftvotvimen-

_, 

.....: 

IDIDtt 

·IIDStt ... -.. , 
-~ 
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lo de cquipamrntm c instalaç6ea de intcralc da pequena 
c mlldio mincraçio. tcm aquecer ao .,...aos de pad!OIIi· 
raçiu c:apua de redlllir 01 CUIIOI opcracionoil. 

Em Uma. no Poro. foi ruli7.ado um S<minlrio R'li•· 
nal sobre Fin~&nciamcnto c Coopcraçlo para o DelenvoJ. 
Yimcnto ~ inciro da Amhica Lnina, 10b 01IUJI)icioi do 
Banco I nlefameriçano de Dacnvolvimcnto- 81 D, c do 
O..~rno du Peru. A• conduscks dciiC F.nc:ontro apon· 
tam pua !J reconhcdmmto da impon.incia aptdal da 
mêdiu minct"'Çin. como fator dinimioo do dncnvolvi
mcoto cc:onllrnic:o da rqilo. nc:omcndando a adoçlo, 
cnltc ou11u. dai 'C~Uinlft medido: 

1) no c:1mpo do financiamento Interno - o stabele
cimrnto de mcdidu tributtriM c meanlsrnm jurfdicoa 
que permitam protnover a rentabilidade wto.ultcnt8da 
d• opcriiClla mlnolru na "'lilo c o l,_,tlvo oo auton. 
nanc:iamcnto dai cmpraaa mincim mediante 1 rdnvcr

aio de ..... m:u"""' 

(XJIIt'R) 1 

Q.Sill• 110201• no. '147 .JtSI• r2.211J• 
~ ~ 1,115,009 ~ .. C. I C. I ll 

icu56 ' l.l7 lM'I5 l .. 

m 27.105 I.Cill.:M5 1.1A 

2H U..&M ·'lli.:MI ., .. 3.041 :lll..JSt 01 

-·--.ao -.u -.ua. t_..cu. 
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•1 no que di& rapoito III aç6a doo IDYmiOO da rcaiio 
c ~ C"~tpndmo. de cooreacio nnarioein lnt.cmacional 
-a aiaçio de l'undo• Noclonlli• de E11J1loraçio Minei· 
ra. dca.inack11 1 con,:cdcr financiamcnt01 ele riKO pera a 
nplor.c;lo dt novas ~ mincnUl. bem como outru 
etapas de atividadc miMira: 

C) nn campo dn nnanciamcnto atcmu- I rcaliL~&çlo 
de OJ'Cf'lii.'ÕC1 adequadas li no.."CCIidadca da mincra;lo 
latJ~~ l~ntn dentro dm ctqucmu tredlc:io
nai• de ftnadamcnto OJniO mediante I utiliaçlo de OU· 

lnll 11tcmativa- I ucmrlo de CTfrdit01 ele provadores. 
cri:diw de consumidores. llstcma de ""lcuina .. , etc. -, • 
par do atlthdec:imcnto de e.qucmu de qurOJ c pran
tiu rura a" cxpl~ c para a.' inYCI"'6cs. \·ioundn • 
miniminM,;iio dos riM:Ol. 

A lndCntria utrativa minenl ao Brasil, conforme 01 

ccnSCM de 197' c 19110 evoluiu de um wta1 de t.~ e~ta
bclcdmcotuo para 2.276, -ando de f0.26l pmou cm
P"''•du pono 13.7.19. (QUADROS I, 11 c III) 

lll.nt)• 11U.'l'IO.l211• 
.!!:!!! ~ 

C.547 l.llll.lll 

U.Ul 1D.UD.U4 

:..COI 15 ••• 12< 

u . .n U.DH.Q4 

7.rn I,J5l,Q4 

~ ~. ICII auai III! IIJilal DO I'IQlJCIID lâ ~ lO.DGO.OOO,DOI 

-- u l3lNCD - - 11eo. 

Dia 5000 • "" 

~ P.ZM)•l.Hi 204 :m Cll 5:11 llll 
IIIIIE W)• fl 

IIIIIIBIZ Clal)• m 12 Cl 57 54 a - 11181• 11111 15 n :100 2M III ... l:llti•uc · u 21 Cl A u 
~ fOtt• ta6 .. n lU UI 4l 

I" I 'JOt&l-......J -· ......... ~do lrull • 1112 • 1.8.G.E. 
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QtJADR)III 

ESVoiiEIBCIIIDf RlaiiSEMlCS, I'CII QUCS IE lll!SCN. IDRilO IWi 250 .,.__.1 

II09mdo u GIWIIES Rllli!IES - 1180 

EI'1'ABELECIIIER'1'05 

IIMSIL 2276 lDU 

NCJI'I>: 31 

ldiEm: 346 142 

SlL 1168 514 

suun: 289 111 

alfDIO-(I:S'I!: 439 263 

Em 1980, dO!I 2.276 estabelecimentos, 1.696, ou oeja, 
7S'IL deles (QUADRO 11) tinham um raturamento inr~ 
rio r a Cri 10.000.000.00 e 97fJJ dela ocupavam menos de 

DI 100 a 249 

627 3 .. 117 64 

10 

101 63 22 

320 20C. 7C 33 

72 SI 11 

121 35 

~Oemprepdoa. acrescendo-te que 73111 ocupavam entre 
anco e 20 empl'eJiados. 

QUADRO IV 
ESTABELECIMENTO RECENSEADOS, PESSOAL OCUPADO E VALOR DA PRODUCÁO SEGUNDO 

OS GRUPOS DE VALOR DA PRODUÇ~O (a~ CrS IO.OOO.otlll,OO) E OS GRUPOS DE 
PESSOAL OCUPADO (a~ 2SO pasoas), 

19111 

GnpoodeVolor 
••PiudociaoGro l!llollol ......... ,..,__,..., 

IDTAL (2.276) 
Grupo• de Valor da 
Produção 
(CrS 1.000.001 1.694 75!1> 
Meoo•deSOO 204 
S00a999 237 
1000al999 416 
2000a4999 S36 
SOOOa9999 300 
Gruros de Pessoal 
Ocupado 2.21497'1> 
Sem dcc:laraçiio de 
PeMual 9 
De S a 9 pe•oa• 1.043 
10al9 627 
20a49 354 
S0a99 117 
100al49 64 

t•)TvtoiN.._. 

......... Eotollotleo •• 
Em 1980, aos 83.739 omprepclo• doo atabelec:imen

tos. somava-se ainda o sisnincativo contingente de 
190.000 J&rimpeiros reginracloa no Depanamento Na· 

,._,_,. .. Valor••~ 
(Eao 31·12-111) (CIS 1.111111,111) 

(83.739) (141.760.121)" 

18.948 23'1> 4.641.833 )% 

1.614 S4.404 
1.960 177.406 
3.838 602.621 
6.467 1.700.153 
S.D70 2.107.249 

43.428 Sl'l> 47.217.864 33'l 

67.6S4 
6.913 2.893.790 
8.118 4.630.D90 
10.~1 12.043.237 
8.079 ll.l98.S79 
9.467 16.184.SI4 

Brooll 1112 IBGE. 

cional da Produçlo Mineral. Eotc número (QUADilO 
V) .... tuiu para JOS.500 em 1982. 

Domiqo 4 5861 



5862 Domingo 4 

QUADRO V 
NÚMERO DE GARIMPEIROS INSCRITOS 

NODNPM 

""" 
19111 1!111 1!1112 

1!10.000 205.000 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~io II) 

Somado ao valor de produçilo (QUADRO 11) daa em
pres .. com produçilo att CrS 10.000.000,00 o valor da 
produção dos sarimpeiroo em 1980 (QUADRO VI) 
verifica-se que a participação destes pequenos produto
res - empresas sarimpeiros - duplica. passando de 3 
pan quase 6'JI.. 

, .... , Anaúlo Elia ......... Brul- 1!1112 -l.ILG.E. 

QUADRO VI 
VALOR DA PRODUCXO DOS 

GARIMPEIROS 

1975 1976 1977 1971 

473 486 968 2367 

A••árle Eototlolleo •• 

Desse modo, atou certo que o univeno de fatores, 
dL'Sde o quadro IIX."'DÕmico-financciro seral do Pais A Cli
trutura e condiçôa; de operac;lo da pequena e mtdia em
presas (inclusive 011 garimpeiros), indica a conviri:ncia de 
um apoio signincativo a esse aegmenLO da atividadc do 
setor mineral que pnderA consubstanciar-se nas seguinlCS 
medidas: 

I) institucionalização de uma linha de crtdito eapec:ial 
para a atividade. inclusive mediante a criaçio de um 
banco e5pecialit:ado nesta atividadc de crtdito mineiro: 

2} equiparação dos juro~ concedidos I. atividade aos. 
estabeiL"Cidos para as atividadu agrfcolas: 

J) disL"iplinamento da atividade da primpagem, visan
do orientar tec:nicamente e fi~ealizar as ações do aetor; 

4) estimular, inclusive através de disciplinamento jurí
dico, a fonnaçio de cooperativas mineiras; 

S) fomentar os investimentos atravf:s da criaçlo de 
estimulas fiscais. 

Feitas essas consideraçôes, desejo corfl)borar com 
ponlo de vista cxpreuo pela Companhia de PasquiM de 
Recursos Minerais- CPRM, do Minis~rio das Minas c 
J:nergia, que pre.:oniza a cxecuçlo de um prosnma es
pecifico para esse fim. 

AliAs, cabe tamh&n saiientar que proaramas seme
lhantes de supone A. pequena c m6dia cmpres&l privadas 
jA foram implantados, com sucesso, no llmbito da q;ri
cultura, da indústria e do comircio. Por que, ponanto, 
nio se conferir isual tratamento ao ICtOr mineral? 

Senhor Presidenle, 
Senhore5 Senadores: 
l"ac:e às razlie~ expostas., urse, poi1, que o Poder &e

culivo venha a adotar u necessArias providbcias com o 
objelivo de criar o mencionado programa para o actor, 
como forma de auim pennitir o cxercfcio da insOpitével 
voc:açlo mineral brasileira, promover a ampliaçlo da 
ofena de empreao c UICiuru um crescimento auto
sustentado c orsãnico de nossa Pâtria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A ('reoidtn
cia convoca sessão extraordinArta a realizar-se sesunda
feira, dia S de da.embro, h quinze horu, datinada ao 
encerramento da Primeira Seulo Lea;islativa Ordiniria, 
da Quadragf:Aima Sitima Lcsislatura. 

O SR. PRESIDE~E (Moacyr Dalla) - EstA encer
rada a IC55ilo. 

t Lnanltl·.w 11 ns.fdo à.s /6 /10nu ' 40 mlnuttn. J 

1979 

3215 

lraoll 

Preços correntes: Cri 1.000.000 

1910 1911 1982 

4050 6650 

ltl2 J.I.G.E. 

( 0 ) ATO DA COMI!iSXO DIRETORA 
Nt 39, de 1913 

Onde selt: 

AI'OEXO AO ATO~· 39 
DA COMISSAO DJRETORA, DE 

Classe - ··c" Referincia n• 20 

Leia-se: 

ANEXO AO A TO N• 39, DE 1913 
· DA COMI!iSXO DIRETORA 

Claase - ·-c·· Referencia N5-20 

INS'I1TlTfO DE PREVJDENOA DOS CONGJIES. 
SISTAS 

aooidloo~ •• -.n•-ro•I!IID 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e dois 
de novembro de mil novecentos c oitenta e trb, sob a 
prnidCncia do Senhor Deputado Furtado Leite e com a 
pi"CiiCnça dos Senhoreo: Senador Jutahy Masalhiles e De
putados Fernando Cunha, Carlos Wilson, Cardoso Al
ves, Nilson Oihlon e Floriceno Palxlo., I'Cllne-sc o Con
selho Delibe-rativo do Instituto de Previdl:ncia dos Con
grHiiistas - IPC, a fim de tratar de assun101 diversos. 
Lida e aprovada a ata da reuniio anterior, o Senhor Pre
sidente declara abertos os trabalhos e trata dos quintes 
assuntos. constante~ da pauta: submete A apreciaçlo c 
aprovado do Conselho Deliberativo as Ruoluçios n6-
meros dC1. onr.e e doze, todas do ano cm curso, que tra
tam. respe4:1ivamentc, da alterado das Resoluções nll
meros sete e nove de mil novecentos e oitenta c tres; es
tende o paaamento de auxOio-f\lneral a familiares de se
gurado e estahelec:c novos valores ls contribuições para 
a l"aixa de Pc.::(alio do IPC. Ap6s di~eusslo., as Rcso
lu~,o-õcs são aprovadas por unanimidade e aerlo publica
du l parle. Em pro11eguimento, o CoMelho Deliberati
vo aprecia e aprova, A up.animidade, os quintes FQCC~
SOI, dereridm ad ..r.-... pelo Senhor PM.i'den.te: -
de inserido como segurado facultativo: Scbutilo F. 
Santan•, t.urindo Costa Teixeira, Leonardo Joffily, 

( •) Retifi~o."D.do por haver safdo •com incorre;aes no 
DCN, Seçilo 11, do 26 novembro de 1983. 
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Lu it OomC!i dos Santos. A ntõnio Bento Nascimento. Jo
si António M ,,eira. Pedro de Souza. N 6bia L. Pinngi, 
Pedro Helv~io Bomtempo. ,...ena Mochel M. P. Lima, 
Helena I. A. S. Santoll. Gasparina Goncalves, Valdemar 
Morais Queiroz. C~lio R. B. Silva, &albino ConceiÇ.I.o 
Sanlana. Adalberto B. Delsado, Elveny Vera C. L. 
Ara6jo, Fátima A. Kohara.usch, Gilberto 8. C. Oliveira, 
Mariu Ciuerrildc C. Silva, Antdnio Dias Nascimento, 
A.ryceva Or:anaudo Silva, António Carlos G. Costa, 
Ophilia D. M. Vasconc:elos, ClAudia C. A. Tolentino, 
Ana Sc:aramella Viana, Beatril. Brown Costa, Carm~o.-m 
Dolores C. BastaR. Pedro Arthur 8. Costa. SDvio Fer
nando V. Correa, Sir(lio Oliveira Marcelino. Jmscs A. 
Barqueiro, JeaneiC' J. M. R. Pinheiro, Givaldo Gomes 
Feitosa. Fernando Moreira G~J~Cndo. Elia Conceiçlo L 
Oliveira. Benedito Jué Rarro11. Joio Coutinho Duarte. 
Artur Lustosa 'S. Filho, Jurema Duarte, Roberto Neves, 
l.ui1. CICtudio Brito, Luiz Carlos M. Muni.t, MArio ~elo 
Franco. Manoel V. J. M. Lisa. Antônio Martins Gumes, 
Arninio C. M. Jllnior. António Augusto de Andrade, 
Prudfmcio Serra Rodrisues. Gilberto Henrique Cunha 
(lias, Beni Beltrl Moysis.. Pedro Aur~lio Guabiraba P. 
Cardoso. Maria da Glória Carvalho Liparizi, Rogtrio 
Costa RodrisuC5. Marialzabel Vieira de Sou~:a. Geralda 
~1aria i:la Silva e Silva, Antônio Cavalcante Sobrinho, 
Ana Maria fcrreira, Josí: Mariano L. Moura, Espedito 
A. Conceiclo, Maria do Socorro Silva Conceiçlo, Eliza 
Odc:ue Alves Ferreira, Domingas Maria da Concc:ic;lo 
Oliveira, Raimunda PorRrio da Silva, F.dmundo Ribeiro 
Paes. Raimundo Alves d~ Costa, Enila Bêdtrit Gomes 
Benn, Waldemar Capistrano. A uguato Carneiro Lisboa, 
S~gio Boaventura Gonçalves. Marcia Latire B. Kalumc. 
Raimunda Lima Soares. l:::duardo Ferreira Gomes, Al
denira Maria Piedade de Faria, Cristina Lourenço de 
Vasconcelos, Jus~ B11rros Ribeiro, Joel Ferreira Cohen, 
Flãvi11 lsa O hino Bucckel, Carlos Rocha Lima. Marco1 
l"igueira de Almeida, Joio dos Sanlos Filho, Jorge Vi
tõrio Amador. Josi Luiz Rocha Bicalho., Geraldo Pau
bel Faria, Franci,;co de Assis Borges Lima, Masumi Ota 
Vida. Tere~~a Cristina Mendes de Mesquita. Raimundo 
Sonata Rodrigua; Cordeiro, Ncucia Lucia GoRÇ"alvcs, 
Marly Carlota da Cunha. Paulo Ausuato Soares Bandei
ra. JosC: l:duardo Bocayuva, Francisco Nascimento da 
Silva, Josi: Rodrigues Lacerda Filho, Irene Ribeiro de 
Abreu, Claudetc Gonçalves Pinto, Jaira de Vasconcelos 
Marra. Marcelino Tav11res de Araiijo, Elizeu Lopes Pe
reira, Alberto Sales Ferreira, Antõnio Carlos Croner de 
Abreu e Vera LO.cia Tollendal Gomes Ribeiro: - de 
averbado de mandatO dos seguintes parlamenlares: Wil
son Vaz. Eduardo Matarauo Suplicy, Fabiano Braga 
C6rtes, J01i Carlo1 da Fon~Cc:B, Cuildo Joio Maldaner. 
D~lio d01 Santos, Levy Dias. Antônio Severiano da Ci
mara Filho, Josf: Salvador Julianelli. Andlt Franco 
Montoro, Wolney Wagner deSiqueira, Akio de Borba 
Va5concelos, Celso Peçonha, Eduardo Galil, Joot Ribo
mar de Faria Machado, Oly ~rico da C01ta Fachin, Joa
quim de Melo Freire, Joio Valvite Paganella, Jorse Cor
deiro Leite e HumhertoGuimarilc.s Souto; -de auxilio
funeral a: Alzira dos Santos Castro; - de desligamento 
do quadro de segundos do IPC dos seguintes servidores: 
A ntúnio Mendes de Carvalho. Pedro Helvb:io Bomtcm
po, Sonia da Silva Bomtempo, Joio Evangelista Belcm, 
Domin1os Amorim de Carvalho. Son.ia Marina da Silva 
Seiva e Emidio Jolf: de S. Pereira. A seauir, slo relata
dos e &pi'OY'ados, por 11nanimidade, OS scguintCR proces-
50!1: -de conçessilo de pendo a:- Maria Beatriz Cor
rea da Cunha Pereira. Adeilda Lac:el de Vasconcelos e 
Maria do Canno Lira Golvei11, todos nos termos do pa
recer do Relator Senador Nelson Carneiro: Alzira dos 
'Santos Castro, Apolünia Antunes da Rocha e Maria Pie
dade Goulart, todos nos termos do parecer do Relator 
Senador Juthay Maplhieo: Jorge Paneira da Silva, Or
lando AyrO&, Albo Corroa Athayde, lvete Olivein de 
Andrade Lima e Dun·al Sampaio Filho, todos no11 ter
moi do parecer do Relator, Senador Gasllo MUller. 
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,Ruth Bnndilo de· Azcrcdo. lvonnc ROl!> de Minnda, 
::•mhOI no; termo1 do parecer do Relator Deputado Raul 
BL-rnardo: Hcrondina Masc:arenhu Danlas, nos termos 
du para:er do Rddlor Deputado Floriceno Paido: An· 
titni:t P:tunt (por Ciuzr.pina Paura) e Raimundo Manuel 
Re~erru. no5 termos do parecer do Relator Deputado 
fr.mcisco Sludart: Francisco Humbeno Bc.r.cna. Nereu 
Guidi c Ã.ndli Franco Monloro, lodn!i. nos termo• do 
parecer do Relator Deputado ~il10n Gihson: e Jrb; da 
Co5ta Sabo)a. no• termos do parecer do Relator Depu· 
tudo Carlos Wilson:- de rcverlil.o de pen5io a: Zulma 
A ntunn Pereira. nos termos dn parem do Relator Sena
dor Nd'Cln Carneiro: e Iracema de Almendra Fnita.• 
Ptmela Ntme5, n01 termos do pareçer do R.dator Depu
ludo Raul Remardo.: - de auafiio .. runcral a: Alba Cor
rCa Alhavde, nostermo5 do pareçer do Relator Senador 
Jutuhy Mq:alhla.: I vete Oliveira de Andrade Lima. nos 
torm.,. do parecer do Relator Senador Oastilo M Oller: 
HG"undinu Mascarenhas Dantas. no1 termDi do parecer 
ck1 Relutar Deputado Floriccno Paixlo.: Apolônia Antu
IH:''i da Ruc:ha, nos termos do parecer do Relator Deputa
do f-"r:mc:ilco Studan:- de contribuição c:omo Suplente, 
C'm C'Xercic:io. de: Almir Santo1 Pin1o, nos termos do pa
re.:cr do Relator Deputada Raul Bernardo; -de cono:.s
Hàu cfto pe.::Cilio de que trata o Decretu-le&illativo número 
~nte e ncn.·C' de mil novccentm e oitenta e UIDUI: Ruth 
Brund:io A7.ercdo. no5 termos do parc:a:r do Relator Dc
rutudo Raul Bcrnurdo: - de intep.ralizaçiio de c:ari:nc:ia 
do Senhnr Teli:maoo Coriolano Pompei, n05 ter1114Js d" 
rarcccr dn Rehllur Derutadu Femandu (.'unha: - de 
JUlJ.amentu de canuib\lil:~ ;1\rusadas d..-. Deputado 
Am:tury MUller. niJ5 termos do parecer do RL~:nur De
putado Fernando Cunha: - de devolução de contri· 
buiçilo ao lP<.': do Depullldo Djalma Marinho Muni1. 
Ful~.":;lo. nn1 termos do parecer dn Relator DeJtutado r-iii· 
sem (iibsun. Em proiSCiuimC'nlu. o Senhor Pre5idcnt.: 
Drput;tdo Funado Leite expõe deudhadamente a necc."'
~idadc de cuda vt:7 mais prC'It'Urar novu fnn1C'5 de recur
sc-. pilr:t que o IPC' atinja definitinmente SUil estabilida
de a."C.mclmtc:a, sendo a melhor c1pçilo atual investimento 
no m~rcado financeiro. no que propõe. ",m amparo no 
ilrtit:n ~o.inqUentu e quatro da lei número sete mil e oiten
ta c !ilele, de mil novc:a:nlnfi e oitenta e dois. sc::ja autoriza
do pe-lo colcndn ConM.-Iho Deliberuti"·o a fazer apli· 
c:açc)es nu rede hancitria parli",llur do Pais. obr.ervada 
!iemrn: a credibilidilde e .squnraça da ilnl'lituição fin11n .. 
c:~ir:~. Após brt"·e disc:u,;Mo a peopm.ta ~ aprovado -
\1llf unanimidade. F.m seguida o Senhor Presidente wb
mele ao Conselho o Ato número dois. de mil novecentuJ 
e oitenta e tri."S, que dispõe sobre nnrn1as •nternaa do 
I P<". que é aprO\·adn por todo5. Prus!oC(!uindu. de acordo 
"'"''m ,, diR)'I()!Ir.tu no artigo doze, inci1o III, da lei sete mil e 
nitC'nllt e !iC'Ie, dt mil nnveccntu!ii e oitenta e dois. o l'on
!idho aprecia e aprova o Balan~o.-ele Patrimuniul e o De
monstrativo das Receita!il c ~~as relativm. aos mac; 
de m:~io, junho. julho e liiO!iito de mil novecent01 e oiten
la e tli5. l::m continuado, o Senhor Pre!iidente Deputa
do Furtado Leite propõe !iitja c:onli(tnado em ata um 
"·mo de pe.ar peJo falecimento dos uudoo parlamentu• 
ri:'! Rtnuto MArio de A velar t\~.Cn.-do. ~ilo de Sou1.a 
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Coelho. Arnon Alfonso de Farias Mello e Teot6nio 
Brandi\,, Vilela. que ~ aprov.to unanimemente. Nada 
mai!l havendo a tratar, 1.1 dezoito horas e vinte e oito mi
nuto5 ~ enc:errada a reuniilo. E, para conatar, eu, Pedro 
Alvos de Freit ... Sec:retlirio,lavrei a presente at• que, de· 
poi!l de lida e aprovada. IC'rA assinada pelo Senhor Preli
daatc. 

Dcput:~do ....... W.. -.Presidente 

RISOLllçAO Nt 10/13 

"""" ................. ~~~~~oo .. ., •• , •.• 
•.-•moi ...... 

O Conldho Deliberativo do Instituto de Prcvidênc:ia 
do1 CoAJreMistas- IPC. no 1110 de suas atribuiç6el. re
lliOlve: 

Art. 1• O artiso 40 d• Raoludo n• 111/13. pau• a 
vitRr com a seguinte redaçlo: 

•• Art. 4• O mutu6rio que desejar deafazer o IC'U 
vinculo de 5C'1Urado c:om o IPC, aomcnte poderA 
f:uc-.lo UpÓ5 a total liquidado de SC'U ~bito''. 

A rt. 2• fica eslaheiCL.ido que a piD'lir de janeiro de 
1984. obededda a di!IJ'onibilidade financ:eira do IPC, o 
tetn mi\lf.imo J1ilra empl't5timos serA de Cri 8.000.000.00 
(oito milhões de cru1eirns1. 

Art. l" O mutuúrio inadimpl~o.'llte somente poderã 
requerer nuvn empréstimo apÓ!il n:t:ulari7açlo da drvida 
c pns.teriur aulmindo da Pre~idénl.':ia deMe l~titutn. 

.l\rt. 4Y Re"·ni!ud:tl iiJi diiJDSitÕL'!i em contrArio. 

. o\ ri. ~ A prelicnte Resolução mira em vigor a partir 
desta data. 

Hra~ilia. 22 de novembro de 19H3.- Depulado Fwta
... Lllte, Presidente - Deputado fl•ke• Palxlo. 
Ccmselheiro - DeputildO CuiOI wa ... - Conlelheiro 
- l)eputado S"""' Gl-, Conoelb<iro - Depu1ado c..- AIYfo, Con<e:lbeim - Senador J .... , Mqa
IUes. ConlliCiheirn. 

RISOLlJÇAO N• 11/13 

,....... •--"'doAallo'--'or..ulo
nodo_..._ .. _.,..podllco,oMotltru ,..,._ 

O Con111elho Deliberativo do lrwtituto de Previdi:nc.iu 
OOsCnngn:s,.islas.-IPC, no uso dcwu atrmuicõcs, re501-
vc 

Art. I• Enquanto não for disciplinado o f"undo A!ii· 
5i5U:ncial criado pe-la Lei n' 7 .087/8'1., o Presidente do 
IPC, em car:\ter eAccpc:ional, ad ...,....._do Conselho 
lk~iheriltivo, rude aulorizar o pugumento do Au:dlio 
F"uncral pela morte de mulher ou C:Omr'!unheira, marido. 
filho nu filha 50heiro1. de ,;quradc, que não tenh11 recur-
5m. pura cu5te;tr IIli. de!ipcsas c:om o sepultamento. 

4 I• r-iãnJõCr:\ iiUiorindo u (Ullam~o."nto !iiC outra enti· 
dade contribuir para iJual finalidade. 

1 2• O pupmento do beneficio deverA ser requerido 
no pruzo fix:ado no Res;ulamento Básic:o. 
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An. 2• A deapna dec:orrenle do auxilio autorizado 
ne1111 resoluçilo correrA l c:onta de subvenções soc:iais 
consignadiUI por Conarcuistas para o IPC. 

An. 3• Revoaam-se as disp01içi\c:Ji em conuirio. 
Art. 4t Esta Ruoluc:lo entra em vis;or na data de 

!iiUD rublic:açào. retroaaindo RUS efeitos a I' de outubro 
de 1983. 

Sulu d85 Saooaes. 22 de novembro de 1983.- Oeput• 
do hrtodo Lol .. , Presidente- Deputado r......ro C. 
..., Conselheiro - Deputado C... ....._, Conse
lhoi~- Deputado C... A.._, Conselheiro- De
putado ......._ Palda, Conselheiro- Deputado Nl
- G"'-, Conoelheiro- Senador'"'""' Mqolloio& 

RISOLUÇ,W No IZ/13 ........... _ ... _ .. ~,.... 
Coludo ..... loiPC. 

O Conselho Deliberativo do lRilituto de Prc.'lidincia 
dos ConJre~Kistas. ante o di!iposto no art. 52 da Lei nt 
7.087/82. combinado com o art. 61 do Rqulamento B.l· 
1ic:o. raulve: 

Art. 1• Finr, para o excrclc:io de 1984.. os valores 
d;t" c."Ontrihuic;ões para ai Cajxa de Pea11io de que trata a 
Resolução n' 06/83. na forma que se segue: 

a) \:Ontribuic;i.o mensal - CtS 5.100,00 \clnco mil e 
Retecc:ntOS CTUl.Ciro!i): 

11) cuntrihuic;ii.o para o pec61io- Crl19.000,00 (de
l.tnove mil c:ru1eiro11 valor de5contado de todo1 ossegu
rado5 purlic:ipantC's. c:uja 10ma serã entn.-gue aos benefi
ciârio'i de) RC'IUfadO ralec:ido, inteJ;rulmente . 

Art. 2- RevQ~adils 3R disp05iÇÕCS em c:ontririo. 
Art. )' A presente R.~uluc;ão entra em vit:or a panir 

deslu datil . 
Bru,ilia, ~'1. de novembro de 1983.- Deputado r.ta

IID Leite, Presidente- Deputado r...- C:W.., Con
Helheim- Deputado Culaa wa ..... Conselheiro- De
pU I lidO c.nlooo """' Con•elbeiro- Deputado flool
n• PalxiD, Conselheiro - Deputado Nl- G ... , 
C'on11<lbciro- Sen•dnr J•.., M ......... 

PAIIECEil DO CONSELHO DEUIIEilATIVO 

O Con»elho DeliheratiYo do ln5tiluto de Previdi:nc:ia 
dcts Cont:I"CSIIi5las. no5 termOA da competencia ntabele
chla. pelo an. 1 ~. item .. d .. da Lei n• 4.284. de 20 de no
vembro de 196.3, tendo procedido ao cutme do Balan"-ete 
Patrimoniul e do llemnnstrativo das Ra:eita5 e DesRCSall 
refercnte!li ao período de 01.01 a li ..OS-lU e do Demons
trativo da!i RCC"eita5 e Despesas do má de maio/83. e de 
pare"-er que 011 mesmos se encontram corretos e em boa 
ord'-'111. satisfazendo. assim. as e•i,Cnc:ias legai5. 

Brwdlia, '1.2 de novembro de 198.1. - Deputado f• -.C .... , Conselbeiro - Deputado C.._ W._, 
Con!ICiheiro - rleputado Jl'lorlc.o P.ado.C nnsclheiro 
- Deputudo C-AI- Conoclbeirn - Deputado 
NU... Glloaa, Con .. lheiro - Senador J-J Mop. 
...... Conselheiro. 
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PARECER DO COIIiSELHO DEUBERATIVO 

O ('om1elho Deliberativo do Instituto de Previdencia 
dos Congress-ista1, nos term01 da competetlciautabele
<ida pelo An. 12, item III, da Lei n• 7,087,do 29 de de· 
zembro de: 1911:2, tendo procedido ao exame: do Balancete: 
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Plltrumonial e do Demonstrativo das Receitas e Dclpe
sas referentes ao período de I' - I a 3()-6..83 e do De
monsuativo das Receitu e Despesas do mh de ju
nho/83, f: de parecer que os mnmos se encontram corre
tos e em boo. ordem, satisfazendo. &Mim, u exi&Cnciasle
lais. 

Braollia, 22 de novembro ele 1983. - Depatado For
- Cub, Conselheiro - Deputado Carloo Wa-, 
Conselheiro - Deputado Plarlctaa Paldo, Conselheiro 
- Depalado ~ AIYn, Conselheiro - Deputado 
NIIMo G.....,, ConiCiheiro - Senador JoiÜJ Mop
lhin, ('on.selheiro. 
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Dezembro de 1983 

PARECER DO CONSELHO DWIIEIIAnvO 

O Cooioclht!: l)cliboratiY<> do lnsdtuto do Prcvidõritia 
do1 Consrasistu. n01 termas da corqJedncia .est.abelo
L;da pelo 1rt. 12, kem III, da Lei n• 7.087, de 29 de do
a:mhro de 1982, tendo pro&dido ao exame do Balancdc: 

13lrimonial e do Dcmon1trativo das Receitas e Despe~~~~ 
'Nf•ntcs 1oper!odo de 1'-la 31-7-83o do Domonotniti

-oo du Rocei III o Desposa• do m~s de julho/83. 6 de pa

rec:er que os mesmos IC encontram corretos e cm boa orr 
dcm, sati11fazcndo, assim, u CJI.igl!m:ias legais. 

Br05llia. 22 do nuvemhro de 1983. - Doput1do F..

-· Oalla, Conselheiro- Deputado~ Wlloaa, 
Co,.olhoiro- Deputado 11-Plldo,Conselhoiro 
- Deputado C..._ Aln., Conselheir,o - Deputado 
N- G•-· Conoelhoiru - Sonlldor l.._ M
.. ._, Conselheiro. 
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zcmhro de 1982. lendo procedido ao eumc do Balancete 
Patrimonial e do Demonstrativo das Receitas e Despaas 
reFerentes ao perlodo de I•- la 31-8-83 •do DemoMtrati

. vo dBI Reeeitas e Despesas do ma de .,osto/83. 6 de P•· 
rccer que os me5mos se encontram comtos c cm boa or
:lem, satisFazendo, aasim. as e~oisênciu lqai5. 

Brunia. 22 de novembro de 1983. - Deputado J'• 
...... Oadal, ConRelheiru - Deputado c.t.. ...... , 
Conselheiro- Deputado f'lltllc.oPib::lo,Conselhciro 
- Deputado C..... Alftl, Con~elheiro - Deputado 
N- C .... Conoelheiro - Senador Jllfoll1 M
llllel, ConRelheiro . 
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CONSELHO DE SUPERYISÃO DO CEGRAF ........... 
Ã11 d12A4iele hona; c uinta minullli do dia viole e qua

lro do mCs de novembro do ano de mil noVCf."Cntos e oi
tenta e trà. na sala de reuniões do Conselho de Admini•
trado do Senado Federal, 5oh a Pre5idertcia do Senhor 
Aiman No1ucira du Gama. por dc-lrgu;:lo do Excelendi
,;imo Senhor Presidente do Senado Federal - Senador 
Moaq·r Dalla -. pre~entes os Conselheiros Luiz do 
Na!ICimento Monteiro. Sarah Ahrahilo, Luc:iano'de Fi
l!Ueiredo Mesquita e Aloisio Barbosa de Souza. pracn
tes, tl.lmhí:m. Rudy Muurcr, LuiL Carlos de Bastos. Flo
riun Au~u!lto Coutinho Madruga. Maria de Nuaré Pi
nheiro Carneiro. Joiio de Murais Silvo.. Aloisio Bartk>sa · 
de Suu1u filho e At:aciel da Sil .. ·a Maia, re&pectivamen· 
te. Dirctor Administrativo, Diretor lndu11trial, Diretor 
Adjunlo. Asse5sora Jurldica. Auc:SIKJrn Administranivos 
c: Auditor do CI-:GRAF, reuniu-R o Con~telho de: Super
vis!,, du (."entro Grãfi~o.'O do Senado Federal. A bc:rtos os 
trahalhw.. o Senhor Presidente pusSIJu a palavra ao Con
selheiro Luiz do Nasc:imento Monteiro, que llflrL'Sc:ntou 
parecer homolos:atório 50bre a T amada de Preços 
OORfR.J, d1' l"EORAF, con5lantc: do Processo número 
17!1i9/8.J, para aquisir;io c instala.;ão de: malerial (divi
súria5 e portalli). Em seu pa~r o Conselheiro diz tex
tualmente que ••o material ohjet:o de licitação ser4 utili
zado na oc:upaç.ilo da llrea do restaurante com a Sec;io de: 
Contabilidade e do prédio da Unidade de: Oficinas, sc
sundo pmjc:tm aprovado5 da Sedo de: Obras Civis do 
Or1ilo Supervisionado"". Cunlinuando seu parceer. 'O 

Conselheiro meneionu. lambé:m, que ••o eXame atento de 
tnda a documenlado demonRira lc:rc:m sido 1c:1uidas &.'i 

normas legai1 pc:rtinentes III mati:ria, quanto 11. divulgação 
do edital, ii. habilitado e claMificado das licitantes par- . 
ticipante5 e ao exame das propostu concorrentes"". Após 
a conclusão do parec:er. o Senhor Praidentc: retoma a 
palavra c: coloca a matE:ria em discuDào. e nilo havendo 
quem 5C manifeste a meRma i: aprovada por unanimida
de. Nada muis havendo a tratar. apadecc:ndo a pr111ença 
de tod05. o Senhor Presidente. Dr. Aiman Nosueira da 
O ama. declara encerrados os trabalhos. e para constar, 
cu. Mauricio Silva, Secrc:Ui.rio dc:sle Conac:lho de Super
visilo. lavrei a pn:sc:nte Ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pel(lll dc:mai5 Membi'OI. 

BraoOia. 25 de novembro de 1983.- AI ... N ...... ra 
*Gula, Praidc:nte cm exercicio- L11161' NMCI...a. 
Mantolnt, Membro -S.,.. A ...... , Membro -r..· 
cla••~M ...... Ia,Mcmbro-Aialoloa.toD
•IIes.a,Membro. 

·-No dia vinte e oito do més de novembro do ano de mil 
novecentos e oitenta e trCs. na sala de reuniaes do Canse
lha de Administraçi.o do Senado Federal, sob a Presi
dé:ncia do Senhor Aiman Nos.ueira da Gama. por dcle
(Utdo do Excclentlssimo Senhor Prc:lidenlc: do Senado 
Federal - Senador Moacyr Dalla -.presentes 01 Con
selheiros Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah 
Abrahillo. J.uc:iano de Figueiredo Maquila e Aloisio 
Barbosa de Souza. presentes. taml*m, Rudy Maurer. 
l.uiz Carlos de Bastos. f''lorian Augusto Coutinho Ma
drusa. Agac:id da Silva Maia. João de Morais Silva e 
Aloisio Barbosa de Souta Filho. rcspc:ctivlllllc:nte, Dirc:
lor Administrativo, Dirctor Industrial. Dintor Adjunto, 
Auditor r Assessores Administrativos, reuniu-1e o Con
selho de Supervisilo do Centro GrAiico do Senado Fede
ral. Abertos os trabalh01. o Senhor Presidente- Dr. Ai
man Nosuc:ira da Gama - p851ou a palavra ao Conse
lheiro Luir. do Nascimento Moplc:iro, que apresentou 
parecer homoloaatório 10bre a Tomada de Preços nllme
ro 009. de 1983. do CEORAF, constante do Pr'OCC550 
nfimero 01432/83 para a aquisiçio e colocaçio de ••co
bertura sobre a laje de ligaçio do pr6dio OrAiica 11 

(ATMS) à t.:sina Diesel". Em seu pare.:er, diz o Con~e
lhciro que "o exame ulento de todu a documentação de
monllru que foram sc:auidos os dispositiv01 legai" pc:rti
ncnl~o."5 à m:nf:ria, quanto b normas de: c:laboraçilo e di· 
vuiJac:t'io do edital de: convocação, bem L'Omo na habili· 
tadu e c:lassili.:ac;ào das licitante• participante• e no jul
tmmcnto das propostas ~o."'ncorrcntcs"". Apó5 a conclu5ilo 
d11 parecer. o Senhor Presidente colocou a mati:ria em 
di!iCU!i.s.ilo e não havendo quem K manirc:stallie a mesma 
foi aprovada.~. PaDandoc ao sc:Jundo item da pauta, o 
Scnh,,r Presidente- Dr. Aiman ~ogueira da Oama
pas,uu a puluvra ao Senhor Dirctor F.xeanivo do Cf.
CiRAF- Dr. Alol5io Barbo5H de Souza-. que c:xpõ5 
a01 demais Conselheiros 11 matL"Fia cun11antc: do ProL'CS· 
•o n6mcro 2015/83 do Cf.ORAI'. referente ao aprovei
tamento do5 atuai5 lllita(!iârim: daquele Orgão, inclu1ive 
quatro deficiente" Rsica5 que vém de!iCnvolvendo a con
tento a!' lareras que lhes Hão afetas. Dando seqUéncia 11 
n:unitiu. o Senhor Presidente a1locuu a matá-ia em dis
cussão. O (.",,nsc:lheiro Luiz do ~a.'iCimento Monteiro so
lic:ilou u palavra e louvou a iniciativa da Administração 
du CI:::GRAF, por julgar. tnmbi:m,sc:r a medida um ato 
de justiça e de humanidade. Ap65 11 CCtn5iderações por 
parte de todos os Conselheiros, a matéria 6 aprovada por 
unanimidade. F.m 1eguida, o Senhor Pre5idc:nte passa. a 
palavra ao Con5c:lheiro Luiz do Na5Cimento Monteiro. 
que apresenla parecer favorâ,·el sobre a Proposta do 
Orçamento do FUNCEORAFpara o c:xercfc:io linaiJCei· 
rode 1984 do CF.ORAF. O Conselheiro diz cm seu pare· 
crr, textualmente, que, ••sob a óti~o.'õl de: auditoria de con
tas pl1blica1 e segundo os imperativos leaais que: tratam 
da mat~ria. a Proposta mereceu pareceres fiiYorAveis da 
Auditoria do CEGRAF e do Sen:u:lo Federal. No imbi
to de anâliscdc:5l~Consclho, o exame alento do proc:e550 
leva-no5 a concluir que foram ICIJ;Uidos os di1posi&iv01 
rcs:ulamentarcs pertinentes, bem como as dirc:trizcs do 
Plano-Dirc:tor traçadas para o Orsilo". Apól a conclu
silo do parecer o Senhor Presidente retomou a palavra c 
calocou a mat~ria em cfiscusslo. Após as apreciações por 
parte de todo5 01 Con~elheiros. o Senhor Presidente co
locou a mal6ria em votaçio. sendo a mesma aprovada. 
Nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de 
todos. o Senhor Presidente: - Dr. Aiman Nosueira da 
Oama - declara encerrud01 os trabalhos. e para comi· 
lar. eu, Muurlc:io Silva. SecretArio deste Con5Ciho de Su
pervisão. lavrei 11 prcsc:nle Ata que depois de: lida c apro
vudu scr6 ass.inada pdos demais memhros. 

Bra•lli•. 29 ele novembro de 1983.- AI- N ...... ra 
da Galu1 Presidente em cxc:rclcio- Lldi .. Nud.-.. 
Maatelro, Membro - s.nb A.llnllla, Membro - 1.8-
claao .. npolndo M-.llta, Membro- Alalola larh
• de Saaa, Membro. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSXO mRETORA 

IZt ....... Ortll ..... ,nalllada 
• :N ............ 1!1113 

Às dez horas do dia 24 de novembro de mil novecentos 
c oitenta e tré&. sob a Prc:sidéncia do Senhor Senador 
M oac:yr Da lia. Presidente, e com a presenc;a dos Senho
r e li Senadores Lomanto Jd nior, Primeiro-Vic:e
Presid~o.'11te, Jaison Barrelo, Segundo-Vice-Pre5idc:nte. 
Henrique Santillo. Primc:iro-Sc:creiArio, Lenoir VaiJal, 
Segundo-SecretArio. Milton Cabral, Tcr(Ziro-SecretArlo, 
e Raimundo Parente. Quano-Sec:retArio, rcdne-IC a Co
mi•iio Diretora do Senado Federal. 

O Senhor Presidente dedara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor Primciro-Secretirio. que 
relata as aeguinles matl:rias: 

I•) Comunicado aos demais membrol da Comilslo 
Dirc:tonl de ter determinado providencio junto • Subt
crc:taria de PCIIIOal a lim de daborar lllludus c levanta
mentos no sentido de rqularizar a situado funcional 
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dt.1s sc:rvidorc:5 contratad1'1S por prazo determinado c: pela 
obru. Propõe Rja L'Un,·uc;~du outru rc:unilo da Comissão 
Diretnru. a ser realizada antes d11 tilnnim' da prC5CTite 
Se5si'io l.egislativa. IM:il5i.ilo na qual disporh dos citados 
ln·anlamenl"5. juntamrntr a.'m minuta de ato normali· 
1ilnd11 a 5hu=-;3o. indusive com as providénciWI necc:s-
5{1rill!ro à fixação de lutac;ih.'l ideal para as cateporias fun
.:i.,nui5 do Quadro de PesRool CL T. c:m n6mero suficien
te para atende-r ao aproveitamento doR caSOI t'listentes. 
hem como rW'a f111.c:r face il.5 nCCC"Midades prementes de 
5uprir a dc:mundn de 'aTvid\Jrc:s de que ~o.ilrc:ce o Senado 
p;m1 ~ d~c:mrc:n~ de drterminad111 tarefas. 

:;!9) Proc:e5so5· 'n"S Ot'l~~!iJ 82 2 e 00:!79K 8.3 2, no5 
qunh;, vários scrvidnm., aprovados em pro~o."CIIso sc:letiV<' 
interno. de prnsrcrodo e u~nsilo runcionais, soliLitam o 
5ru 11pro,"Citamento na!ii CaleJ•'ria5 funcionais para aR 
qu11i111 furãm habilitadO).. Os parecei'Cfldo Diretar-Oc:rale 
do Con111uhur-Geral ror:am ravorlivc:i5. A Comissilo Dire· 
tora acolhe o rtarecer favorflvel do Srnhor Primeiro
SL-cretãrio. c aprova o At11 re5pc:clivo que, &Minado, vai ll 
pubticac:iio. 

)v) ll~utivac;ão da frota de v~o.iL.'UIOJ do Senado. À 
vi5ta da 5illlemálica &lotada n11 Cimara dus Deputados c: 
da" infnrmilçüc:s prc:5tad85 pela Subsecretaria Financei
ra, o ~nhur Primc:lrn-Secret4riu propõe que o Senado 
dL..,;ativc gradualmente a frnta de veículos oficiais, manti
d,,. C'lclu.li,·amenle a11 de reprrscntação oficial. sendo as-
5e(!urado 0011o Senh1'rc:s Sena dom o direito li opçlo pela 
manutrnt;ilo do \'elculo oficial. Opina. ainda. no .srntido 
de: ser a!i.•rgurado ao Srnhor Srnador. no ca!IO de nlo 
O)'tl:ii.o p:lo wlculo. o pap.mento de um auxilio de trans
pnrtc no Di<lrilo Federal. no valor de CrS 600.400.00 
(sc:iS~o."Cntm: mil c: qualrocentOR crulc:ii'OII), aplicand..,.sc: o 
m~o."Smn lndicc'dc rrajuste para auxílio-transporte no El
tado de de oriac:m do Senhor Senador. Entende que os 
órgãos admini1trativos do Senado devam remeter ao 
Diretor-C.ieral e5timativa do nl1mrro de: vc:leulo1 a serem 
mantido!ii. Sugere, ainda. a alienado dos demais, utili· 
zando estes n:cursos na renovação da frota. A mat~ria ~ 
ck-b:atida. sendo em !lic:guida aprovada pelos preRntes, 
que a55inam o A to. e1lahelectndo as norma5 rc:fc:rida!l. 

l:m IC(!Uida. o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Sc:(!undo-Sa:rctârio. que relata o ProccsSIJ n' 
003.J9.Jf8.J, no qual o sc:vidor Edison Ferreira Affon50, 
Diretor DAS-4. fau: opçl.o pela retribuidu do seu caiJO 
rfeti,·o. acrescido de 2<R· (vinlc: por c:enlo) do valor do 
ni\el do cara;o em cnmilli.o. Após amilisc: minuciosa da 
quc:Mi'io. o Smhur Sep.undo-Secretirio L"Onclui o ac:u pa
recer no ~c:ntido de: que: 

I) o cill~ulu da aplicação do pc:r~o."Cnlual de 20'1> (vinte 
por ~o.'Cnto), a que alude o§ 29 do art. 2t da l.c:i n• 6 . .J2.J, 
d~ 1976. incido sohre o nlvd do cargo em comisdo. 
Lumo determina a pn."c:Cituado IC(Ial, con!iiiderando, 
como tal. o produto da adido do vencimento-ba~te mais 
a mpectiva Repret~enlado: e 

•) na retribuição do carao cfelivo, resultante du cAlcu
lo deoorrente da op~Jo, nilo ae q:rqa o percentual da 
Representado do respectivo cargo em comisdo. 

O Parc:cer do Relalor é aprovado pela unanimidade 
do!ii pre5c:nles. 

Dundo prossegUimento aos trabalhos, o Senhor Pmi
dc:ntc: concede a palavra ao &'11hor Tc:rcciro-Secrc:tArio, 
que emite parecer sobre o ~ojeto de Reaoluçi.o n' 62. de 
19R3. que aia a C omiuio Permanente de Defesa do 
Meio Ambiente. O Relator. ap6s anAlise: r aprcciaçio do 
Projeto de Ra;oluçilo. eonclui o seu parccc:r favorivel li 
ju1trza do projelo. ma!li nilo quanto 11 configurado pro
po5ta, devendo a proporiiçio, em faee das razões levanta
dau, aguadar a oportunidade da conduslo do estudo de 
Oruf'O de Trabalho, na PresicR:ncia do Senado Federal, 
sobre a reforma du funçaes. iMtalac&s e funcionamen
to das Comiss6cs Tknica5. 

O Parecer do Relator t aprovado pelos membros pre
~c:nte5, sendo alsinado por todos. r~eando o Senhor 
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Tercciro-krctir\o incumbido de indicar us noma par11. 
o Grupo de Trabalho. 

O Senhor Presidente cona:de. a ~~eguir, a palavra ao 
Senhor Qua.rto-.~ecret6rio. que emite parecer sobre a 
Prest.uçX1o de Conta!!. da Suh!IILvetaria Financeira rehati· 
vw;, aos I • e 2• lrimcslrn do exercicio de 191U. O Senhor 
Relator. ar& exame do U!I!IUntn e Jl villil do pare~:er ra
Vl'rávcl do .'\uditnr du Ca!!.il, nu sentido de que 01 dc
mOO'i\rativm 15prlham a re:1\ o,;iUJado du Senado Fede
ral e atendem 011 requisitos da legiRiaçio c:Rpe<:lfica. emite 
parecer no Rentido de: que a C tJmi55ilo Diretora aprove •• 
Cnnta!l em c:Aame. Ã unanimidade dn5 presentes o Pare
cer ~ Hl'f'Ovadu. tendo sidu aiSinado J'IOI' 1'\dos. 

l>•mdo conlinuidade .. ,.,. trabalhos. o Senh,,r Prc:si
dentr concede: a rala\·ra ao Senhor Primciro-VIcc
Pre.dcnte. que n:latP proc:ei'IIIO relativo à pmtaçi.o de 
t.'Onlas do Centro Gr6.1ioo do Senado Federal. rererente 
••o trrcciru lrimatre de 1983, manirestendo sua amcor
dãncia cnm os halant:'-"I'C5. rinan~iro e palrimonial. con
siderando terem ,;ido ohfdedda.s IIi determinações legai&, 
obscrvadas a,; normuR vi~entes e os princJpiO!I de conta
bilidade p6blica. 0 parecer favorêvelllaprovaçio ~ aca• 
tado por ktdm 01 membrOA presentes. que o assinam. 

O Scnhur Diretor-<ieral traz l apreciado da Comis
si\o Direlora a Proposta do Orçamento do Fundo do 
Centro Gnlftc0 do Senado Federal, FUNCEGRAF, 
para o ucrdc:io Financeiro de 19114. com pan:cares favo
rivais do Auditor do Senado Federal e do Consdho de 
Supcnisàll daquele 6raia. Apóo dchate da matloria, .,. 
Scn.hores Senadore!li dpravam a Propo~ta. ;\ unanimidade 
dos pn"Kfftc.-s. tendo sido Bll5inado n I'CIIpCCiivo Ato. que 
v-o1i ã publicaçio. 

O Senhor Direlor-Cieral do Senado Federal. em seaul
da. lc.-va au ~X~nhecimento da ComiMJ.o Dirctora o falo 
de que o Tribunal d" Contai da União aprovou u iilti
mas cnnUis do Senado, com louvor, lenntando, cntre
lanto. o problema da conta 9.0.0.0. que. ~e~undo -.uelc 
úr~t:àn, n:io se ~o.'Oaduna exalamente com a legislação vi
(le"nle no Pais. l:::.sclam:e ler enviado ao Tribunal de Con-
1~ da t:niio o Con1ultc.u-Oeral. o Direlor Financeiro e 
os Conladom; do Senado fõederal. tendo fi~adu m.tabele
cido. na ncn1ii\n. que ata ('asa providenciaria a cria\r-ãu 
de um Fundo Fo~peci;ll. Até que isso ocorra, !iUpre" Se
nhur Direlor-Geral que u Comi1!õào Diretura o autorize 
a ildOlilr ti" providCn~ia5 cablveis e nec:e554ria5 à tran•fe
linc:ia doo;. recu""'c. disl'Oniveis ao fim do ano. nos o.at01 
lermo,; dns 11r1igc.•s 437 e 43R do Repimento Interno. em 
\'ipnr p11ra o Senado. A pó• dehale d11 que5là!J. ~aprova
do !'CID unanimid.:~de dos membrOR da Comi1.41ilo a SUPi· 

tllo do Senhm Di.retnr-Geral. 
~ada mai" h:1vendo a tratar. iu, dez horu!l e cinqdenla 

minult,.. o Senhor PR'iidenlc declara em:errados ostra
hulhPI. pelo que eu. Aiman Nogueira da Gama. Diretor
(ieral e 5&.'\.TCtário dn Comissllo Diretora. lavrei a pre
lienlll A111 que v:li OH!i.inndol J'('lo Senhor Presidente. 

Sulu da C'omiH:lo Diretora. 24 de novemhro de 1983. 
M08CJI' D .. la, Prnidcntc. 

COMJSS;\0 DE ECONOMIA 
160 Re•llo, nolllodo • 

20 .... 11111 .... 1!113 
-EIItrOridrlo-

À" du hora" c trinlil n1inutos do dia vinte de outubro 
de mil niiV!o.'\."Cntu" e oilentu c tr*s. na 111la de rcuniaes da 
("nn'"""':'io. Ala S~o.,adM ~ilo Corlho, pre5entes O!l Sr,;. 
Scnad.ues Rohcnn Cam(M.'IS. Presidente, João l"ast~o.io. 
Jo"'é: l"r.urelli. Alh:m~• 1-"run~•. Ciuhriel ffcrmH e Juli
l.in". retl~ne-Je u ComiMoàn de h'l•nomia. Deixam de 
~o.·ump.·m.'1.-.:r. pl)r motivo justificado. n,; ~r!.. Senadom 
l.u11 Cu,.·alcante, Bcneditu Ferreira. lri5 O=lia. Severo 
Gomeo, Fernando Henrique Cardoso e .o\ffonsu Camar
po. Ha1r-endo niimen.J rq:imenlal.u Sr. Prc.-sidcnte declu
'"' ahcrto!l OK tr11balhus. di,;pcn•ando a le1tura da Ata de 
reuniã~1 anterior. que i: dada como aprovudu. São as se-
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suinta li5 ma~rias const.antcs da pauta: Projeto de Lei 
d!.1 Set~ad•J n• 23Sf80- Proíbe a pa.rlicipaçilo do capital 
e~trans:ciro no cun que especinca e di outras pruvidCn· 
ciWi. Relalor: Senador Pudro Simon. com vista ao Sr. Sc
nad''' Albano Franco. Parecer do Relator: ravorivel ao 
projeto e cunlrflrio t.s emendas aprc:sen111das pela CCJ.jâ 
apreM:ntado anterionncnte il Comiilião. O Sr. Senador 
Albano 1-"ranco nilo apresenta voto em separado. Colo
cado cn1 di!K:UR'iilO c votaçàu, i: rejeitado o parecer do 
Relator. A PresidC:nc1U dcliignu o Sr. S~o."'lador Albano 
Franco para relatdr o Vencido. Mensuacm n• 133/83-
Do Sr. Pn:sidente da Repiiblica. submetendo à apro
vação d11 Senadll Federal propo11a do Sr. Ministro da 
1-" azcnda. paro que 1ej a autorit.udn o Govern,, do Estudo 
de São Puulu a cul'lmuaroperaçilo dccr&Jito no valor de 
Cri 28H.On.264.28. Relator: Senador Jost Lin:c. que 
uprc:centll p;•re~o."ft' fa\oor4vc:l. concluindo por um projeto 
de rcl!lllluçilo. Nüo há objeçih•. sendo o p11rD.:cr apro\'B· 
&.•. Projetn de Lei dn Senado nv 118/77- L:niformill.l a 
lcgi~~olado rc:fcrenle ao ehequc. Relator: Senador Joio 
Ca!lolel,,, que oferece J)arccer favorAvd à emenda apn."
"entada pela Cãmara dos DeputadO!&. O parecer i: apro
Y".Jdo por unanimidade. Projeto de Lei da l·ãmaru n' 
62/K)- Modifica o ani1o 27 e HUI parAarafos da Lei n• 
2.004. de ) de outubro de 1953, alterada pela Lei n• 
l.25,, de 2 de -mbro de 1957, que "dispilc tobn: a 
PoUiica Nacional do Pcnr6len e deFine • Ktribuiçôes do 
Conlelho Nacional de Pctr61co. instilul a Sociedade por 
Açõe Petróleo Brasileiro Soci~o."CCadc A nõnima e di ou
trai providincili."'i'". llela.tar: Senador Jol.o CBSte1o, que 
apr~nlll parecer ravor&vel ao projClO. Usam da palavra 
par:~ diSC"uti-lo m Srs. Scnadoi'CII Albano Franco. JuR 
Lins c finalmente. como mcmhro da Comissilo. o Sr. Se
nador Roberto Campos. E: ~o.-on~enAO entre os dcbatedu
res que UR medidas que visam ao projeto ainda sio inRUii
cienle5. mas que de alpuma forma jã representam um 
uvun~n rom vislas ii arrecadaçilo l:sladual e Municipal. c 
doi.!lu. forma merecem a~o."Oihimenlo. Colocado em vo
ludo. o parecer t apro1r·ado p.iu Comissilo. Projelo de 
Decreto l.cgililalivo nt 08/83- A prova o texto do Tra
tado de Amizade e Cuup'-'I"IIÇilu entre o Governo da Re
p6hlicu Fcdc:rativu du Brasil e o Governo da Rep6hlic11. 
do Equador. concluldn em Rrulliu. a 9 de fevereiro de 
19K2. Rcla1or: Senudor Lomunto J6nior. com redisuia 
buidu ao Sr. Senadllr Gilbricl Hermn. O parecer apre
"enludo t ruvorll.vcl ao projclo. e ii Comll'llilO o aprova 
por unanimidade de voto•. Projeto de Decreto Leaislali
vo n' 0!'/82 - Aprova o lc:KIO do Acordo de Coore
ruc;i\o CicnHfica. T"'C11olbgicu e Técnica entre o Governo 
d:a República Fed~r3ti\l'a du Bra1il e o Governo du Re
p6hlic:a AraJelina Democrilica e Popular. concluido em 
BrusDia. a .1 de- junho de 19RI. Rela lar: Senador Albano 
Francu. que IIJ'TCRCnta r-arec:er favorável ao projeto. Sio 
ha,.·rnd,, ohjCiiÕCII. o pare~o.-er t aprovado. Mer.~:::.p:m nt 
160/R3- Do Sr. Prcsiden1e da Reriihlica, submelendo 
it aprO\I'U\:àO do Senado Fedcr:ll prupo1t:1 d~• ~r. -.!i·1i.,. 
Iro da fazenda. rara que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Parohe: IRSJ. u a~ntraua.r operado de cré
dilo n•• valor del"rS 11.131.140.00. Rclalctr: Senador AI· 
bunc1 franl"O. que apresenta parecer fa\·orãvel, ~o.'Oncluin· 
ck• pnr un1 Projeto de Rc1oludo. A ComiR!Iilo arrcwa o 
rarec:er apre!iCnllldu MeniOIIJCm n' 161;83 - l)o Sr. 
Pre!iidente d:1 R~o."Piihlica. ,;uhmel~o."Rdn ü aprovaçã,, do 
S~o.·ma•.h• FPC:Ierul. rrop.nla d11 Sr. Mini5lru da Fa~.cnda. 
p:aru1.1ue seja autori1adao1 Prefeitura Munil:ipal de Paro
hé: IRS) u contrntatr upcrac:io de cridikJ nu valor de ("ri 
~J.OOO.OOO.OO. Relator: Senadur Alhan,, fran..::.,, que 
~•fer~o."\.'1: pare«-r fa\"('lr&ivcJ, ~o.'On..:luind11 ror um rrojcto de 
re1o0IU1;i\n. O purec.-cr t d:ld!J cnmu apr~Jvado. Projclu de 
l>c..:r~o.'lo Legi5lali,.·n nY 07.'NJ - A utor11a :1 adeoilo do 
Bra!~iil à C'OR\."en~no que inslnui um:l or,anizaçào lntcr
nuciunul de Mctrulo~i:1 legal, cnncluido1 cm Pill'i!lo, a 12 
de ,,u&uhr•' de 19!'5. emendada em 1%3. Rehtl!Jr: Sena
dl1r .o\lh01no fromcu. que emite pan"c.-cr fa\'Or:h•el ao prn
j~o.·hl .. '- ("ornilr.~ü~, D.pro .. ·uo purea:r. MensUIC'm R" 134iB3 
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- De Sr. Pr•idente da Rcpúhlit:".\,whnlcntcnd•• ;, arr•,. 
\l'açilo do Scn;1do Fcdcr.d prurosta do Sr. Mini~~otr•' d:~ 
F 111cndu. para que ~eja uuloriladu u GU""Crnu d.1 1:~~o1ad1 • 
dt' Maranhà,, a conlrulur o~ra~:3.•J de ~o.Téduu nu \"alur 
dc Cri 4.MS7 .149.100.00 Rcli\ta1': Scnad\lr J"\3.'' Cid\el''· 
que apracnta parec.-er favor:h.-el. '-'t•ncluindn P:'' um r,,,_ 
jeto de resuluc;tin, que t :~provadn pc.1r un.mimid.lde. su~l 
11diadus Bill !iCIJ~intes multriu.: 111.S nt' :?.1~,'KI, PI.S n• 
:!4M/M1l, PLC n• l 14/Ml.e RQSn• n7/8,. N;uia mai•ha
"-endo u lralar. encerra-se 11 reunião. l:tvmnd,, cu. l:ran· 
ci!IC\1 Ci uilherme Thc:eo;. R ih~o."in\ As11i11tcdh: da ("11111i!!o'lÜU, 
11 preooen1e Ala que. lida e :arruvudu, 'IC'r:"• a!l!linad:a p:lu 
Sr. Praidenle. 

1'71Roaolio,nolllodo• 
r7 ............ lfl3 
-Exlnri .... o-

ÀRdc1 horas c trinta minutos do dia vinlec!iete dc:m•· 
tubro de mil nOVC:C."CCIIos e oit.:ntu e tri:"· na liilla de n:u
niUcfi du l'omiuiiu. Ala Senador Nilo CoclhlJ. pro.enles 
n1 Sn. Senadoi'CI Rehcno Cumpo1, Pn:lidcmte. A.ffORiill 

CarnarJo. Jolt fr3Jclli, Luiz Cll\l'alcanle, f-"ernandn 
Henrique l'ard05CI, I ri• C~lia. Albano l:runcu c Bem:ditu 
Ferrei RI, r~o.-úne-!IC a Comislilo de Economia. Dei um de 
comrarecer. por motivo juslincado, o~ SnL Scnalku""" 
Jutnl: Lin.._ Joilo CiUitelo e S~o.ovc:n1 Gomes. Havend,, nii
mero ~Jimental, o Sr. Presidente dã por iniciado11 05 tr.l· 
halhos.dispc:n,;ando a leiluru da Ahl da reunião anteriur. 
que é: dada como aprc,,.·ada. f.. a seguinte a pauta dns lra
h•dhm: Prnjeto de l.ei da Ciimaru n• I S9/K)- Di,pl'k:' 
~~oobrc iUi medidas de pru1eç1iu, amparo c fomenlu ã!lll ~iii· 
ma 'i das enchentl:'i no!l Estado." do RK• Grande d11 Sul, 
Paranâ e Santa Ciilarina. Rclulor: Senadur AITun"''' ("a· 

maFJ11, que apFe*:nla par«er fa\I'IJFlivd 00 pmj~o.'ICI, P,JII· 
derando que a5 medidas que vi111am au projeto terih• ul
cancc !lllll.."ial, minimi1ando •• ,;ofrimcniiJ da1 vitimoL'Io da~"' 
Ultím~~~~o enchenta. que a55olaram o Sul do Puis. O pur~o."
"-er é aprcwud11 por unanimidade doR presentei. que ~~oa· 
6er1101m u oportunid:tde do prqjet.u. Projeto de lei d:t l":i
mar:a n' 102/IC~- .o\hcrn o Dcc:reto-lei nt 221. de 2M de 
fevcn:im de 1967, que dispoe !iUbre rrou:c;àu e eoliniUIU'i. 
lt ~a. Rclut,,r: Semu.lor Jusi: FraJC\Ii. que ofere~:e pil· 

r~o.'l.'Cr favor&vc:l ao prujctn. C" onhec:ido ,, pun'\.-er dn rela
tor. o Sr. Senador Albano Franco 110li..::ita \l'i'llil d11 pruje
tn. que é def~o.Tida pda Pn:o;idé:ncia. Pruj~o.'l.tJ de l)~o.'\.Tctu 
Lctisl.a.tiva nY ()1Jj8l- Aprova u tn\a do Prulu'"-o1l' de 
Prllr"''açào do Acordu 'IObre o Cumérci11 lnterna~o.ionod 
de Ttxtei1 (Acordo MultifihrasJ.ulisinado cm Genchra. a 
M de fe\·erciro de 19K2, que inclui iii"'CcJII~o."lll!lol'\co. Adu
tadas ttel11 {"omiti: de. Tét.teis. em 22 ck dctcmhn' de 
lllKI'". RclahJr: Scnildor Ja!ié Frapclli,quc apre...:nhl pu
re..:er r,,,.·or:lvcluu projelo. A Comi~iln, ror unaninud:t· 
de. apro\o·a ~~ pan:c~o.T. Projeto de Dt:!o.Tdll l.eai!ilutiu• n" 
lflj2U- Arn,~u o tc1111 do Aoorclo Comen:i:1l c."Clchr:l· 
d('l entre o (iovern11 d:1 N.ef16hlil.."a 1-cderutivu du Rr;a'lil e 
n Chwern•• d11 RepUhli~ P1l)JUiur d11 Con•u. cm 7 dc:JU· 
1: .... 'l' 19K!. Rt:L'tll,r: s._,adur Luill"aval~o.·.tnlc, qul.."enu
l.e run::~.-er ru~!lrâ\o·eluo rrojeto. Não hã ohjcçàll, !ll:lldilll 
p;1re~o.'Cr cnn"idcrado apru1r·:«<n. Projclu de L ri du Seno1du 
n'-' IIJY/KI -I>ispõe 511hrc a ilpuruc;âude •mldo" di.;.r~•ni
"'Cifi em cudcrn..:til de pnurmn.,·:a e dã ou1ra" rmvidCnl.."m". 
Relah•r Scn:~dnr Fernandn flc.'llrique ("ardll!roO, que 
apresenta pal'(l.."er cunduindo pela pn:judi..::iodidadc: d11 
pr\.1jelo, uma ve1 que a~o medida5 que ~oão pi"Q:tJRIIadit!lo 
011 proj..:bl _i:"1 fllrilm :adoladas relo Üovernu h:dcr:al. 1'\S• 

Sim 'i.l:ndo, a Cnmi~~osin arro~a o parecer pmferidt1 pcln 
Rc:l.lltlr. Sào ad•adu11 05 sq:uin1e11o proj~o.1o": PI.S 11" 
::!:~.1/NI e PLS n° :!41/HO. ~ada mais havend11 ;1 lrôllilr. 
cn..:erru-Jic: a reunião. la1r·rundo cu, 1-ranl.."i!ICtl (iuilh~o.Tnlc 
The""" Riheiro. t\5Si'(olenle da c·,,mi"siio. a ri"C'IIenle 1'\lil 
qu~.lid:1 c aprO\mJu. !loC1'Íl a5sinudu pe1~1 Sr. PN-.idenle. 
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COMISSXO DE CONS11TV1t'l0 E JVS'I1t'A 

w•-••--... - ... •1• 
Às nove horu e trinta minutos do dia trinta de no

vembro de mil novecentos e oitenta e trh. na Sala da Co
miuio. sob a pn:sidCncia do Sr. Senador Murilo Badar6, 
Presidente, rcúno-~e a Comissão de Con11tituiçlo e JU&
Iiçu com a presença das Srs. Senadores Helvfdio Nunes, 
Aderbal Jurema, Odacir Soara, Helio Gueiros, Almir 
Pinto. Passos Põrto, Joio Calmon e Octivio Cardoso. 

Dei10m de compa.rcc:er, por motivo justincado os Sn. 
Senacklres Guilherme Palmeira. Martin• Filho, Carlos 
Chiarclli. Carlos Alberto, Marc:ondes Gadelha. Amarai 
Furlan. JoR lsnicio, Pedro Simon e Enf:as Faria. 

Havendo n6mero regimental, o Sr. Presidente declara 
abertos 01 trabalhos e di. penso a &eilun da Ata da Reu
nilio anterior, que i: dada como aprovada. 

A !M!I,!Uir. piiSSa-se fi apreci~ào das ma~rias constan
tes du pauta, na ordem determinada pelo Sr Presidente. 
lh:m 2. Projeto de Re10luçilo n• 127, de 1982, que aprova 
w; condus&:. e recomendações do Relat6rio da Comis~ 
d.n Parlamentar de lnqu&rito instituldu pela Raoluçlo 
nt 69. de 1971. Autor: Comiullo Parlamentar de lnqu~ri
to. Rdator: Senador PaMCIS Põrto. Purecer: favorbel I 
F.menda n" 02 -CM E(substitutiva). Nilo havendo dis· 
c1155ilo, o Sr. Presidente J'Õe cm votaçlo o parecer, que~ 
aJWOYadu por unanimidade. Item l!li. Projeto de Lei do 
Senado n• 142, de 1983. que regulariza aem aumento de 
ineidCncia o Imposto Clnico 10hre Lubriracantes e Com· 
bustlvcis. Liquidas e Oa!kJ!IDS. Autor: Senador Roberto 
Cumpo&. Rdator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: fa~ 
vora1Yel. por consthucional e jurfdico com a Emerida nt 
01 - CCJ (subotitutiva~ Nio havendo di!ICU"ilo, o Sr. 
Presidente põe em votaçlu o parecer, que 6 aprovado 
por unanimidade. Item 34. Projeto de Lei da Cãmara n' 
86. de 1983 (11" 14·bf83. na CD~ que altera diopC»itivo 
do Dec:reto-lei n• 1.003, de 21 de outubro de 1969. Lei do 
01Janizaçio JudiciAria Militar. e di outras providen. 
cios. Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Aderbal 
Jurema. Parec:"er: favorbel quanto ao m6rito. Nlo ha~ 
vendo discussio. o Sr. Presidente p6e em votaçlo o parc
acr. que ~ aprovado por unanimidade. 

Por ddiberac:Ao da PresidCncia. 11lo adiadOA. em face 
da ausilncia dos relatores. o PDL n• 41/81, PLC nt 
nt83, PLC n•63/83. PLC n•91f83, PLC n•81/83. PLC 
n• 104/83, PLC 11" 19/83. PLC n• 93/83. PLC n• 134/83, 
PLC n• 23/83, PLC n• 61/83, PLS n• 241/83. PLS "' 
62/83. PLS n• 350/81, PLS "' 266/81, PLS n• 93/83, 
PLS n9 98/81. PLS n• 123/83. PLS n• 200/83. PLS "' 
306/80. PLS "'207/83. PLS n• 211/83,PLS "' '3/83, 
PLS n• 111/83. PLS n•22,/83. PLS "' 18/83. PLS "' 
27,/RI. PLS n• Ul/82. PLC n• 133/83, PLC n• U/81, 
PLC n• 36/83 e PLS n• 41/82. 

O Sr. Pre1idente lnrorma aos demais membros da Co
mi!l5io, haver sobre a mesa uma pauta extra. PIUISB·se as
sim a apreciaçlo do item Cmico. Oficio ''S" nt 06. de 1980 
(of. n' 32/110. na oriseml. Do Sr. Governador do Elllaclo 
da Bahia. solicitando autorizado do Senado Federal, 
para que o Estado da Bahia poua alienar terras de lUa 
propriedade. localizadas no Municlpio de lramaia, aso
ciedade ""F11.enda.. Reunidas Santa Maria LTDA.". Re
lator: Senador Pusos Pórto. Parecer: favorivel. por 
constituc:iunal e jurldico. Posto em votaçilo o pareLw, to 
mnmu aprovado, votando contrArio o Sr. Senador J01~ 
f...,.m. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunilo, la~ 
vrando eu, Ronald Cavakante Gonçalve!l, AMistente da 
Comiislo, a presente Ata. que lida e aprovada. ser4 assi~ 
nada pelo Sr. Presidente:. 

OOMISSlo DO DISTRrro FEDEIIAL 
139...ilia," ........ _ 
... - •• 1113. 

Às dez horas da dia trinta de novembro de mil nove· 
czntos e oitenta e trCs. na Sala de Reuniões da Comissilo. 
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Ala Senador Alexandre C01ta, comparec:c:m 01 Senhores 
Sc:n01dores Alexandre C01ta. Presidente. Marczlo Miran· 
da. Benedito Ferreira. Guilherme Palmeira. PalMos P6r· 
to e Lourival BaptiHta. rdne--se extraordinariamente a 
Combi.silo do DistritO Federal. 

Dei um de comparecer, por motivo justificado. 01 Se
nhores Senadores Murilo Badar6, Marconda Gadelha. 
Jutahy Mll(!alhiies. Derval de Paiva. Saldanha Derzi. AI~ 
rredo Campos e Gastlo Mflller. 

Havendo n6mero rq,imental. o Senhor Presidente de
clara aberto os trabalhos. e dispensa a leitura da Ata da 
Reuniio anterior que 6 dada como aprovada 

F.m !iCgUida. o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Marcelo Miranda. que emite parecer ra~ 
vorâvel etlm F.menda substitutiva que apresenta ao Pro· 
jetode Lei do Senado n• 27,de 1983, que"dispi5eAObrea 
criaçllo de: um Fundo Especial para o dCICI'Ivolvimento 
intesrado da regi lo aeoeconõmic:a de Bra!dlia". Posto 
em di5CUII5àn o parecer. e, em seauida, em votaçlo, 6 o 
mesmu aprovado por unanimidade. 

Continuando, o Senhor Presidente conv1da o Vic:e
Presidente da Comi1sio o Senhor Senador O uilhenne 
Palmeira u anumir o Mil lugar na mesa da direçio dos 
trahidhos, para que o mamo possa emitir parecer l'avet
rlivd. nos termos do Projeto de Resoluçio que apresenta 
ao ODeio "S" n• 26, de 1983, de 1983, do Senhor Presi· 
r:lente dtJ Tribunal de Contu do Distrito Federal. enca~ 
minhando ao Senado Federal. o Rdatbrio 10bre u con~ 
tWI do Governo do Di1tritO Federal. relativas ao exerci~ 
c:io de 1982, e o respectivo projeto de Parecer Pr6vio. 
Posto em di!IC'ussio o parcc:er, e em ~c:~uida, em votaçilo. 
é o mesmo api-ovado por unanimidade. 

Nada mail havendo a tratar, encerra« a reunião, la~ 
vrundo eu, Kleber Alcororado Lacerda. AsHistCnte da 
c.·umissào. a prnente Ata que lida e aprovada. aert aai~ 
nadu pelo Senhor Presidente. 

COMJSSlo DJ! MVNICIPIOS 

III -la OnlaArlo, ... ...... ......... -....... . 
Às onze horas do dia primeiro de dezembro de mil no

vecentos e oitenta e tris. na Salada Comissio. na Ala Se
nador Alexandre Costa. 10b a praidincia do Senhor Se
nador Plwos Põrto. Pnoidenlo, ro6nHO a Comisdo de 
Municrpioa, com a presença dos Senhores Senadores 
Jorae Bornhause. Almir Pinto, Marcelo Miranda. Joio 
L6cio. Galvlo Modesto, Eneu Faria, Joio Lobo e Al
fredo Campos. 

Deium de comparecer. por motivo justiracado. oa ..,. 
auinte5 Senhores Senadores. Lomanto Junior, Bc:nedito 
Canellas, Benedito Ferreira, Carlos Alberto, MArio 
Maia. Jor.é: lgnl.rio c Nelson Carneiro. 

Havendo nQmero reaimental, o Senhor Presidente: de
clara abertos os trabalhos e dii)Jensa a leitura da Ata da 
Reuni'ào anterior. que 6 dada como aprovada. 

A seguir. passa-se l apreciação da m.utria constante 
da puuta e do relatado• 01 Projetas de Resolução da Co
missão de Economia às seguintes Mensagens Presiden· 
ciaio: I) Mensqem "'160, del983. elo Senhor Presidente 
dã Rep6blica. submetendo A aprovaçlo do Senado Fede· 
ral proposta do Senhor Mini1tro da Fazenda. para que 
seja autorilada a Prereitura Municipal de Parobt (RS) a 
"contratar operaçlo de cri-dito no valor de Cri 
11.131.140.00(onz.e milhões. cento e trinta e um mil, cen~ 

.to e quarenta cruzeii"DI). Relator: Senador Eneas faria. 
Parecer: ravor:\vel. Aprovado por unanimidade. 2) Men~ 
oqem n• I ,2, de 1982, do Senhor Preoidente da Repübl~ 
ca. submetendo li aprovaçlo do SL11ado Federal propos
ta do Senhor Ministro da Fazenda, para que aeja autori~ 
1ada a Prereitura Municipal de Varr.elêndia (MO) a con· 
trator operado de crklito no valor de Cri :!9.4,4,,0,00 
(vinte e nove milhões. quatrocentos e cinqUenta e quatro 
mil, novecento.1 e cinqUenta crLU.eii"05). Relator: Senador 
Alfredo Campos. Parecer: ravorbel. Aprovado I?Dr una· 
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nimidude. 3) Mensqem nt 161. de 1913. do Senhor Pre
sidente da RepCiblica. submetendu ia aprova.;Ao do Sena· 
dor Faderal prop01ta do Senhor Ministro du 1-'utc:nda. 
pura que Reja autori1ada a Prefeitura Municipal de Partl· 
bi: (RS)a contrataroperaçilo de&.Tfditn no valor de(.RI 
2.1.000.000.00 (vinte e llil milh6rs de cruzeiros). ReliUnr: 
Senador Joqe Bornhau~~~en. Parecer: ravorãvel. Aprtwa~ 
du pnr unanimidade. 

PMICJ:Uindo, o Senhor Presidente comunica haver re-
cebido oliciol de :ifradecimentol dos se1uinto prereito!i 
dW& cidllde5 dn Rio Cir.mde do Sul: ljul. Nuva BlilriN~n''· 
Tavarei, Taquari, Liberato Sulzano. São Loun:n""O dll 
Sul São Franc:i!ICO de Paula, Porto Alc(lre. R011iirin dt' 
Sul. Vit6ria dn Palmar. N"O\'a Prata. Rio Cirundc. Nt'"" 
nnai, lJrquuiuna, TrCs de Maio. Benlo Cio~ulva. Pai· 
mares do Sul. Arroios dos Ratol, Frederi&:tl Weslphalcn. 
e dn Presidente da Cãmura Munidpal de Silo BenlO du 
Truiri (RN). l(lual "'rre!ipondCncia foi Lamhi'm rca=hida 
do1 prefeit01 das quintH ddade1 de Santu l'ularina: 
lrineúpolili. Atalantu. lluporanp. UM5anp, Capin1.al. 
(.'açudar, Brusque. Blumenau. Cumpo• N&JVOII. Piçarras. 
Abc:lurdn Lut. Palmito5, Ranc:-hoQueim:KL.J. edUJ Pro..i· 
denle dai Ciimuras Munic•pilil de Sào Misucl dn (ble. 
<:riLiÍima. Hervul D'Oc5te, l:lorianópolis e Com:indiil. 
Tam~m dos Prc-rcitol Muni~ipais das !liCJ:Uintn ddado. 
do 1-:stado de Siio Paulo: Ml)(li (iuaçu. Ribeirão Runitu. 
Prc1idente Bc:rnarde5, Siio Bernardo do Campo, bliin· 
C'ia de A tivain. PiriiCicaba. l.emc:. E!tpirito Santn do l'i· 
nhal, Ri~~~:ão- Bl"il(!a~u Pauli~la. fstãnc:ia Turl!oliWI de 
Poã. (iuarujú, Tapiral. Mairinquc. Monte C'wnclu. Rin 
Claro. AMis, Pentipolis Americana. Sumari. E~~otãnc;iu de 
Socorro. Jtaperil::a da Serra.. lpraçu do TktC. o,.u .. :u. 
Guurntin,uet.i, Santo Andr!. Sio Caetano du Sul. Jit,·a~ 
rd. Pereira Baneto. Mirand6poli1. Paulo de faria. São 
Roque, Pcderneira5, inclusive d011 Prelidentel da"' ('ãm;l· 
rns Municipais dus sea:uinte5 c:idade!li pauli1ta~: (.'uhat3u. 
Catanduva. · Ariranha. lt4polis, Jundial. P&.ltirenda~h:l, 
ltapira. Uriinia, V alinhos. Barueri. Va~Jem Grande Puu· 
liMa. Rio <.1aro. Ouararupe!i. Blltatais, Cajamar, Siiu Vi· 
cente. Araraquara e Moaiauuçu. Do Estado de Sa"(lipe. 
os PrereitOA Municipais du1 cidadel !liCIUintC5: Riachiiu 
do OantaH. SOMa Senhora do SI)COrro e lndianlhil. ~lt'l!l 
Presidentes da5 Cilmara Municipuis das Kluinto. &:Ida· 
des c(tipanas: Canhoba e M aruim. Ainda d•• Prercitn" 
das .. guinteA cidades de Mina1 Cier.ai1: Andrada~~. P;~rCI 
de Mina!!. Contaa:em. N:o"·a Pornc. Senhora dO!! RemC
diCii, Ciuidoval. Sant01 Dumont, Uberaba. São Jniiu dn 
Oriente. Caclloeira da Prata. Candeia11. Dom Silvi:ri••· 
Bnr3o do Monte Alto. Vazante. Wc:RCeliluu Bra1. Tuhu· 
leiro, São Gonçalo do Sapucai, Morro da Garça. Par:tu· 
peba. Minu NavaL Vespaliano. Ouanhie!l. e ckl~~o I,..L""i· 
dentCA das C limaras M unicipai10 das cidadei mineiras de: 
Riacho dos Mru:hado!l. Aimoril, Bela Visla de Mina!l. 
Com:riçio das Ala,oas, Tirol e Barbacena. Do 1-.'itado 
do Para nA. roram rccehidn1 olkins du11 Prefcit•• M unici· 
pais de Barhosil Ferraz. Palmeira e Marin,C•. Tamhém 
do Estado do Rio Grnnde do Sul. os Pn:reilo"~ Munid
pail de Porto Alegre:. Santiq;o, Santana ck' l.ivram.:run, 
hem como dos Praidenlet~ das Ciimarw; M unicipai11 de 
Cachoeira do Sul Ciet61io Vdrlilll e('ampu C.rande.l:n
viarum tambtm ~rrespondCncia à Comi•ilo de MuniLi· 
pios. 01 PrereitDI MuniLipais da11 sq:uinl~ cidade~ do 
EAtado de Sio Paulo: E'lt:incia de Campn1 dn Jurdall e 
Santana du Ponte Pc:n!IU. c:omo tamhml das ('limara• 
M unicipaiH de Estil.nciu Turfstica de Asua!i du Praia. Ar· 
tur N01uc:ira e Ouro Pretn. tiJdas do &ado de ~3u flau· 
lo. Finalmente foram recebid<lsoRcio111 ckn. Prere1111"' Mu· 
nicipais de lndependCnc:ia (CEI, Ciovernadur Arc:her 
(MA). Arapinl(.'l (AI.), c.·earã~Mirim cRNJe Sanlo An
tônio do Taui IPA ), 

Nada mail havendo a tralar, encerra-se a reuniin. la~ 
vrando eu. Francisco Cinnç;d\ft Pereira. AMi'litcnle d_a 
<.'omiuiko. a pi'CIIente Ala que, lida e aprovada. Kril 1!1111· 

nada pelo Senhor Prelllildente. 
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OOMISSJO DO DBTIIITO FEDUAL 

1208-,nollada
D•-•nu 

Às quttlur.~:e horas e vinte minuws do dia vinte e doi,; 
de nuvemhro de mil novccc:nto5 e oitenta e tri&, na Sala 
de Reuniões d;1 Comhi5Uo. Ala Senador Alexandre C os
Iii. 1.":11Dlpin·a:em us Senhores Scnadore~ AleKandrc (.'o!i
la. Pre'iidenk'. Murilo Badarú, Gu5tllu MUller, Derval de 
Pui\u, Alrredo C.'umpUH, Allcvir Leal, Benedito Ferreira. 
Guilherme Palmeiro~, Jutahy Ma,.alhiles e Lourival Bup
ti5li1. ~6ne-!IU exlruordinariamente a Comillii1o do Di:~~
lrito Fcdeml. 

Deixam de "'''mparccer. por motivojustiticadu, os s~..-. 
nhnrrs SenadOra Saldunhu Der7.i e M•cond~ Gadc:lha. 

Uavendu n6meru re(!imC"ntal. o Senhor Presidente de
dl\ra. abe.rl'l\S os trahalhus e dispcn~ a leitura da Ata da 
Reunii'iu ;.anterior. que é: dada eum'' aprovada. 

t::m ,;quida. o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Senhor Senador Murílo Budaró, que emite para.-er ravo
rilvol à redac;ilo final do Proj<UJ de Lei do Senado no 221, 
de 1983-DF. que ''•lima a Receita e lb.a a Dapesa do 
Dilltrilo l:eder.d para o e:lcrck:il.l financeiro de 1984". 
Post11 cm diKUIHâl.l o parc:L"1.T, c, em quida. cm votação, 
é n me~m,, uprovudo por unanimidade. 

Nudil mais havendo a tralar, encerra-R a reunin.o, la
vrando cu. Kleher Alcororado Lacerda, A111istcntc da 
Comissão. a prncnte Atu que, lidu c a.provuda. ~erA alllii· 
nadu pcl,, Senhor Prc51dcn1c. 1,. .... .., __ 

,. ............ .., 
Às ducnu'VC horas c quin1.e minutos do dia vinte c 

qu:1tro de novembro de mil novo:cntos e oitenta e uis, 
na Sala c:k RcuniàC5 du Comiu?ao. Ala Stnador AleJLan· 
d~ C Pila, comp:1rec:em 05 Senborn Senadore~ Alexan
dre Casta.. Presidente. Murtlu Bw:laró. Gastão MUUer, 
Dervul de Paiva. Alrredo Campo11, Altevir Leal, Bmedi
k1 Ferreiro, Guilherme Palmeira. Jutahy Magalhie!il e 
LIJliriY".d Bupti1ta, rrine·M:' extraordinariamente a Co
mi!l!iill1 do Di1tritu Federal. 

Deixum de compan:c:er, por motivo justificado, os Se
nhore SL,adora Saldanha l>crzi e Man:andefl Oadelha. 

Hu\-endo n6mero rqimtntal. a Senhor Pmidente de
cluru uben~ os trabalhos e dispensa a le-itura da Ata da 
reuniào anterior. que e dada como aprovada. 

Em q.uida, o Senhor PrelidcnteconaKir apalavra ao 
SL"nhor Senador Murilo Badaró, que emite parecer ravo
rbel i1 redaçilo finul dn Projcll, de l.ei do Smado 11' 220, 
de 19K.1-I>F. que ••uprova o Orçamento Plurianual de ln· 
votin1entos do Dililrito Federal para o triinio 
19K4/ IQK6'". PC15tu em di!ICu,;Wi,, o pareL"Cr, c, em sem ~e
(!Uidil. cm votac;àu. é o mrsmt, aprovado por unanimida
de. 

Nuda mailli havendo a tratar, ena:rra-ae a reuniilo. la
vramdo cu. Klehcr Alcororado Lacerda, Alli!litenle da 
Comi'i!Ji.o. a prnente Ata que,lidu e aprovada. strâ llli
nudil pelo Senhor PrCfiidcnle. 

OOMISSXO DE RELAÇ()ES EXTUIOUS 
250 ............... _ 

u•-'"•!181 
Às dez horu, do dia vinte e trC5 de novembro de mil 

novcocentm e oitenta e Lréi. na Sala de Reuniões da Co
mi•ão. na Ala Senwlor Nilo Coelho, sob a Pmidincia 
du Senhor Senador Luiz Viana. Presidente, presentes 01 
SL"nhon:s SenadoreH Saldanha Derzi, Amara! Pei1.oto, 
Roherto Camp05, Gastio MUller, Jo!ilo Frqelli, João 
Calmon, Dinartt Mariz. OctAvio Cardoso e Joio Caste
lo, reUne-ae a ComiMio de Relaçan E:ltcriorcs. 

Deixam de co"mp&~recer, por motivo jllitificadn. os Se
nhom. Scnudorea Viraflio T6vora, l.ourival Baptista, 
Marco Maciel, En6as Faria, Severo Gomes. Itamar 
1:ranco, Pedro Simon e Nel50n Carneiro 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

Havendo nllmcro regimental. o Senhor Preaidcn.te de
claru abertos os trabalhoa. dispensando a leitura da Ata 
da reuniAo anterior, que 6 dada por aprovada. Proae
IUindo. Sua EJLCelencia comunica que a reuniilo terA por 
finalidade a apra:iaçlo du mllltriu COIIIlllntca do pau· 
ta, bem c:omo, ouvir ali exposic;bes que: furlo os Scnhore1 
Maury Ourgel Valente e Raul Fernando Belrord Ro11o 
l.eite Ribeiro. indicadm para exercerem as runções dr 
F.mbuixador do Bruil junto ao Reino dos Pal~es Bab..os 
t de Emttaixador do Brasil junlo ll Rep6bliea Argelin&~ 
Dem~rllti~a e Popular. respectivamente, acerca du1 pla
nos de trabalho 110hrc as miist\a que daempenharlo. 
De55a rorma. enc:ontrando~~e presentes 01 ref"coridos I>i
f'lom!llllll. o Senhor Pr~o."'iidente determina que a rcunilo 
lornc:-se so:re&a. pura ouvir os Senhora Embaiudores, e 
ainda. para deliberar sobre as IIC'IUinlrs Mcnsaaens Pre
sidcnciai5: n' 202. de 198l. 5Ubmc:tendo l aprovac;io do 
Senado Federal, a CM:Oiha do Senhor Maury Ourael Va
lente, Ministro de Primeira CIWi!IC, da Carreira de Diplo
mata, pilra exen:er a rundu de ~mbaixador do Brasil 
ju nln ao Rei nu do!l Palse5 Baix011. Relator: Senador 
Amara1 Pei1.oto: c- n' 204, de 1983. AUbmer.endo l apro
v•Jdo do Stnado Federal, a acolha do Senhor Raul Fer
nando Bclrord Roxo Leile Ribeiro. Ministro de Primeira 
Oa5se, da Canc:ira de Diplomata. para CXCNCI" a runçio 
de Embaixador do Brasil junto l RepCabliL"H Arsclina De
mocr6tica e Popular. Rdatur: Roberto Campos. Reaher· 
ta a rc:uniilo cm car6tc:r pCahlic:o, o SL"nhor Presidente co~ 
munic-.a. que atendendo 5oliciuu;ilo do Senhor Smador 
Roheno Campos, Relator da mattria, adiaria a apre
ciaçio da Mensagem n• 209. de 1983, a fim de que rosse 
aJnY&K::ado o indicado. Senhor Fé:lb. Baplilta dr Faria. 
rara c1.por perante a Comiuio. sobre os planos de tra
balho que d.eaiempcnharA. à rrente da Repnsentaçã.o Ui· 
plomlltica que sc:rA dai1nado. fica ainda, adiada a apre
ciação da Mensagem n9 203. de: 1983. e do Projeto de De
creio l.ea;i1lativo nt 11. de 1982. face a austneia dos Se
nhores Senadore11 Gastilo MUller c: Joio Calmon. Rela
lotc:5 das rereridas mnltriu. que tiveram que se ausc:ntar, 
para atenderem comprumilliiDI de votaçio no Plenlt.rio 
do Conarnso Nacional. 

Nada mai1 havendo a tratar, c:ncara-IIC' a reuni lo, la-
vrando eu, Paulo Almeida Campo~. Assistente da Co
miasilo. a presente Ata. que: lida e aprovada. la" i asaina
d• r<lo Senhor Pmddonle. - Lili VloM. 

2608-lo, ......... _ 
JOü-·1!181 

Âlli dez huras, do dia lrinta de novembro de mil nove
centO& e uitenl.ll. e três. na Sala de Reunmt:s da Comiuio, 
na Ala Senador Nilo Coelho. sob a Presidincia do Se
nhor Senador Luiz \'i,na, Presidente. presentes m Se-
nhort:li Senadora Dinarlc: Mari.t:, Saldanha Der1i. Muri
lo lludar6, Amara! Peixoto, Oc:tlvio Card010, Joio Cal· 
mun. Jmé Fraselli, Marco Maciel e Lourival Baptista, 
reline-sr a Comissilo di." Relaçõe5 Exteriora. 

Deixam de OJmparecer. par motivo jus1ificado. os Sr-
nhores Smadores Roherto Campos. Virgllio Tê.vora. 
Eni:WI Faria. Severo Goma, llamar Franco. Pedro Si
mon e Nelson Carne-iro. 

Havendo nQmern res:imental, o Senhor Prelidente de
clara aherto!li os trabalhos, di1pensando a leitura da Ata 
du reunião ante-rior. que i: dada por aprovada. A aeauir. 
Sua Excelência comunica que a prc:senlc reuniilo destinaa 
1c:: a apreciado das ma~rias &XJnstantcs da pauta, assim 
wmo, ouvir a expo!!ih;à&J que rar.i o Senhor f-"é:li1. Baptis
ta de- Faria. indicado para e!f.erCCI" a runc;lo de Embain
dor do Brasil junto ao Reino Hachc:mita da Jordinia. 
f.&Liarec:mdo, ainda. que rec:cbc:u comunicado do Senhor 
Senador Roberto Cumpo5. aviundo que por motivos de 
atendimento a L"Ompromissos inadiAvei&. ficara n:tido em 
CuiubA: radu pela qual, raria a redi1tribuic;io da menllil· 
gem de indicação do Senhor Fi:li11. Baptista de l"uia. da 
qual Sua E:lc:c:lé:ncia alava desianatdo Q)mo relator. 
PrnHquindo, o Sc:nbor Presidente determina que a reu-
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nilo torne« secreta, para ouvir o Senhor Embaixador, • 
que: 1e encontra presente. e deliberar sobre • sesuintes 
matl"rias: Mensaaem n• 209. de 198l. do Senhor Presi
dente da Rop6b1U:a. submetendo laprovaçlo do Senado 
Fedenr.l, a cocolballo senhor Fdix Bapli&to do Faria, Mi
nistro de Segunda Clwe, da Carreira de Diploma, para 
exercer a fundo de Embaixador do Brasil junto -ao Rei
no Hachemita da Jordli.niL Rdalor: Senador Amaral 
Peixoto: e M.ensqrm n• 203. de 198l. do Senhor Presi
dente da. Rep6blica, submetendo à aprovaçio do Senado 
Federal. a escolha do Senhor Joio Auausto de: Málicis. 
Embaixador do Bruil junto ii Rep6blica do Quénia. pa
ru. cumulativamente, exercer a runçio de Embaixador 
du Bra5il junto iii Repllblica de Uaanda. Relator: Sena
dor Jmi: Fruaclli. Rc:ahena a reuniilo em carl.ler plihlic:o, 
o Senhor Pmidcnte concede: a palaYra ao Senhor Sena
dor João Calmon, que emite parecer favorivd ao Projea 
to de Decreto l.c:tislativo nt 11, de 1982, que "'aprova o 
te'Cto doConvinio do Fundo Comum para Produlo.li de: 
Base. concluldo em Genebra. anjunbo de 1980, e usina
do pelo Governo da Rc:p6blica federativa do Bruil a 16 
de abril de 1981, m1 Nova Iorque". ApreiCIItado o pare
a:r, c-não havendo quem queira usa.r da palavra para dis
cutir, e o mesmo submetido a votaçlo. sendo aprovado 
por unanimidade. Dando prosseguimento, o Senhor Pre
side-nte concede a palavra ao Senhor Senador Saldanha 
Derzi. que: emite parecer raV&Jrâ\·el ao Projeto de Decreto 
Le1hllt1.tivo n• 26. de 1983, que ••aprova o texto da RCIO· 
lução n' A.411 (XI). aprovado pela Assc:mhl6ia da 011a· 
ni1aç;lo Marltima lntrmacionul- IMO, em IS dt noa 
vembro de 1979, que inatituiu l:!menda ii. Convenção ln
torniiCoOnaloobre Linhao do <:al"J" do 1!166". Apre5ellta· 
do O parecer, e nil.o havendo quem queira raar UIO da 
tyollavra para d1scut\r, i: o mesma suhme~do a "Yotaçio, 

~~endo aprovado por unanimidade. E•gotadu •• ma· 
ti:na5 con1tantes de pauta. o Senhor Praidente declara 
cumprida • finalidade da rc:uniio. encerrando-a. Lavran
du eu. Paulo Roberto Almeida Ca.mpo&. A.uistentc da 
Comilisão, a presente Ata, que lida e aprovada. sc:r4 assi
nada prlo Senhor Presidente:. L .. 1 Vlaa. 

OOMISSAO DE SACDE .8-..,...a--
29ü-·IM1 

Ãs dez horas, do dia vinte c: nove dr novembro de mil 
novecent01 e oitenta c: trh, na &Mia de Rc:uniaes da Co
missão. na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presi
dência do Senhor Senador Claudionbr Roriz, Vicc:
Presidenle, no exercício da Presidi:ncia. prCHnte!li 011 Se
nhoreli SenadorC'S Almir Pinto, Lourival Baptista c: Sal
danha llcrzi, rc\'ine-se a Comiuio de Sa6de. 

O.:ium de: comparc:cer, por motivo juslificado, a Se
nhora Senadura F.unic:e Michilca e os Senhores Senado
res Marcandcs Ciadelha. Miriu Maia e Marcelo Mitan· 
da. 

lfi1vcndo nllmcro regimental, o Senhor Presidente de
clara ahertoA os trabalhos. dispensando a leit.ura da Ata 
da reuniio anterior. que~ dada por aprovada. A ICiuir, 
Sua E:lcc:li:ncia cancc:de a palavra ao Senhor Senador 
Lourival Baptista. que emile parea:r rawrével ao Proje
lo dr D~o...:rclo Legislativo n• 23. de 19113. que "'aproYB o 
teJF.IO do Acordo de Cooperaçio Sanit6.ria entre o Gover
no da Repllblica Federativa do Bra!iil e o sovemo da Re
p6blic:a Cooperativista da Ouiana, concluldo em 
Bru!dlia,a.B de junho de 1981''. Nilo havendo quem quei
ra u!Wr da palavra paro1 discutir, i o mesmo submetido a 
v,1tac;ilo ~endo aprovado por unanimidade. Prosseguin
do. o Senhor Pre!llidente concede a palavra ao Senhor So
nadur Almir Pinto. que emite parecer ravorivel ao Proje
to de Decreto l.egislalivo nY 32. de 1983. que: '"aprova o 
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l~:,tn d•• A1,:urd'' cnlre o Cim.ernn da Rcrnlhlica FL'tlern· 
tivn dn Bru~il e :1 Rerilrtidn Sanitáriil Pan-Amcricama, 
I'IUfll O runciclmlmenhl d11 l!~io!:Tilório de ÁR.';.L, a:lebrudo 
cm Rrol'iilii.l. a 20 4.1e jo1nc:iro de I9K;\''. N~ ha'lcmdo dis
cus,ãn. é: n mc ... mu o;uhm1:tido 11 ,,.CIIm;:itl, !!lendo apmvadn 
l"''r un:mimidoade. E:S1!111ild:u; 0111 moU\.'ria!<o L'flnst:mteiO dt 
l"itlllll, n s~.:nhllf Pn:~idcntc agrndece :1 prC!roeOÇU de lodml, 
c t.lecl:m.i cumprid:1 •• lin:•lid:1dc d:1 reuniD.n. 

~ad:.1 mo1is hilvendcl a wnnr. encerra-,;r a ft'União, lu
,·r:mdn eu. P:1ulo Rc1herh• Almeida Campo;, A'lll!llislentc 
dn Cnn1is'il\u. a pn."''cnU: A Iii. que rid;t e apro'lada, ,;er6 
tl"i'ôinado• pelu Senhor Pnesidente. Caudlonai- Rerl&. 

COMII5SiO DE MINAS E ENERGIA 
11• a-lio (a-l, nol....., 

•••• - ... •1!113 

À" nuve horas e trint11 miÕutos do dia vinte e seis de: 
\Juluhm de: mil nova:c:nU1s e ,,ilenta e lri's. na Sala da 
('nmi'i'if.in. na Alo1 Senador Aleundn: Cm~ta, IIOb a pn:si
d\.'l'll:iu dn Senhor Senad~o1r Guhrielllc:rmL"'i. Presidente e, 
cvc:ntualmenlc:. du Senhor S~nud,,r Odu!:ir Suores. 
reúne:-~ i.l Cumis10th, de Minu5 c 1-.ner.ia. ~o:um a pn."5Cnça 
d~ol!li Sc:nht,rc:" !\cnadurc:'i Alherto Sih.·a. Jofoé: Lins c: Moa
~.:) r D;,dla. os Senht"'fC'i lleruli1dos Sehustiil.o C"uri6 c: 
C1L"f''oi"'R fJcoTC"oo, • 

IJC'I"'.nm de compui'CCt'r. rmr mt,lh·w ju!io~ific:adCJ5. os 
Senht"'rc~o; Senudt"'n:"i Luil Cavalcante. Dinane Mariz 1: 

Hélin Gueiwlli. 

Hm·end11 númen• rcp:imental, o Senhor PI'CIIIidente de-
cl:tr:l uherll• ll'!l trahalho!l e dispensa a leitura da Ata du 
reuniihl anterior. aue é dada como aprovada.· 

A li«:Juir. o Senhor Pre'iident&: pi15!ia a pre5idi:nda dil 
reunião au Senhur Senador Odiicir Soal"e!l e emite pare
cer f:.lhlrávcl, na fc1rmn d:1 l::mc:nda n• 2 -CMI-: (!iub'iti
lutivu). uu Projeto de Rc."M''luc;ti.o n• 127. de 19R2, que "a· 
prova Wl Cclnclu""'c:" c: Rc."\."\lmendac:õe'i du Relatório da 
(."omi51olio Purh1mentar de lnqul:ritn. instituida pçlu Re
'iuluc:Ii•' n' IW. de 1q7g··. São h6 debates e a Cumis!i.iln, 
p&.lf unanimid;•d~ uprovu o parecer do Relator. 

Rc::.'"""umindo a pre!i.idf:ncia deiS trabalhos. o Senhor 
Senador Gilbricl Hermc!l comunic:u ao Plenilrio que a 
Jln..,;cnç;.l de Sua f.xcelincia. o Senhor Ministro de l:sta
dcJ d;l5 Min;u; c Enei"Jia, Doutor CC!iur Cais. nc5tll reu
niilo, tem por abjctivo razer uma cxpo,;içiio 50bre a 
utu:1c;lio de SUil Pullil na Arca da minerado. Em 5e(I!Uida, 
Su11 f.A~li:nci:• cancedc u palavra ao ilustre visilantc 
que. ini.:ialmentc, cumprimenta o Senhor Prc1idente do 
Scnildcl, Senhor Sc:nudc1r Moilcyr Dalla. hcm como O!l 
dcmai!l purlumentares prc5ente5, a imprenHil c IICU!I com
runhciros. de Mini1tériu .. 

PI"Nsc(luindo, o Senhor Ministro passa a discorrer 
sobre as pmhlemas sur1idos em Serra Pelada. enfatizan
du o relatório técnico ••presentado pelo Departamento 
N:K:innul da Produção Minc.oral. 

f.ncerrudu a expasidiJ. u!lam da palavra. pda ordem 
puru intcrr-clar o Senhor Ministro. o Deputado Scbas
lião Curió. o Senador Henrique Santillo c o Deputado 
Cier"on Perc!l. 

O Senhor Pre1idcnte agradece a prefiCnça de lodos c 
determina que: as notas taquigrUficmi desta reunião, Ião 
loi!!O 5Cjam tradulida5, ~ejam puhlicadWI tm anexo a esta 
At11. 

~adil mais havendo u \rutar, encerra·"~ a reuniilo, la· 
vrundu cu. 1-"rancisc:o Ciolçalva Pereira. A51istenlc du 
C"omis."ilo. a presente Ala que. lida e aprovada, ~erilassi
nada pelo Senhor Presidente. 

DIÃIÜO DO CONGRESSO NACIONAL (SCção II) 

A!VFI'O À ATA 0.4 llf.C"IMA PRIMEIRA 
RF.l'!V/J(I /1.4 COMISSÃO Df." MINAS E E.VER· 
c;/.4". Rt.".41.17..40A f."AI 16 llf." Ol'TUBRO {)fi 

I~·'·'· Rf."f"f."RE!VTf." .~ 1'.41./iSTRA PROFERI/).4 
POR Sl "A EA"C"F.I.f..VCM (I SENIIOR .\11:\"JS. 
TRO 0-!S MINAS li E.\"ERGIA. 001.'1"0R C"E· 
S.~ R CAl .• <;. SO/IRF. A A1l'A("À(I DE Sl'A PAS· 
T.4 .\!.4 ÁRE-! IJf." .\111\F.RA("ÁO. Ql't· SE 
Pl"BI.IC"A. llF.I"IDAMENTF. Al"1"0RIZAD.4 
Pf."/.0 .~F..'>i/IOR PRESIDf."IVTf.". St",VADOR 
G.4BRIF./. Hf."RMF.S 

PRESI/lF.!YTf.": SE.VADOR GABRIEL HER· 
ME.S 

V/("1-."-PRF..,IO!"NTE: SENADOR ODAC"IR 
SOARE., 

INTEGRA DO APANHAMENTO TAQL11· 
GRÁHC"O DA REliNIÃO 

O SR. PRESII>f.NTE (Gabriel llermoo)- Tondo o 
livrn de rroem;a sido aMinado pelo nU.mero legal. cum.i
der•' aberta :.1 noua rrunião. 

F1tu reunião ~ ·c!irrcificamc:nlc paru atender a uma 
convc~••..;iiu sc.1licitadi1 por Senadorc:!i. acentuadamente o 
Sc:nadur Henrique Suntillc1, que se mo5trou dcscjuso de 
11uvir u ntMstJ Ministro da~ Minufi c Enerpia. 

E.;.lil c:nn••ci!Cilc;iiu foi feita híl cc:rc:a de 20 ou 2S dias, 
qu:.mdu cu pc."'lsmdmc:ntc: visitei o ~1ini,;tro. que pronla
mentc 5C oolocuu ã di~~;pufoiçiioc. naquela ocasião. cm vir
tude: de "·ârit'!O a1mprumi!ÕIItl'l. coloc:nu vArias datus c nós 
nu~ .. n1115 ac."Crtllmt's u d:~ta de hoje. dia 2(,. 

Ouand'' o Sc:nildur Henrique Santillo fc:1 a convo
c:u..;:,,,, riiiOU ÜC: váriu!'l a!i5Untos que deseja ler Opoti.uni· 
di!dc. dentro d:t Cumis53.o, de OU\"ir do Sr. Mini'f.ro. nih1 
se\ prc,hlc:m:l'i rc:l:u:"iclmld,lS com minérios. mas lambem 
rc:lacictn:.ll.in!Jo 0.1m nutro!i 5elorc:s cnc.or.,:éticos. 

[u a1n!tul1ei u Ministn,, di!i.5C que a convocado tinha 
um nhjctivo. c ele: 1e coiOl."OU inteiramente i. di!iipo!iiidl1 
dn"" Srs. Scn;tdclf'eli c DepulildO'i que dCiic:jasc:m ouvi-lo. 

XC"'IU"i a1ndiçlicl', Sr. Ministn1. attrad"'"o a atendo 
1-om que scmrrc nus distinguiu aqui na Comi,;sf•o c. digu 
mili!i. ii 1.."\Jiilhumdo que sempre muntn·e cnm C!lite 6rg:Jo 
c:, pn:limin;1rmcn1e. coloco a palavra 11. dis!"Niçilo de V. 
r~,· 

O SR. C ESA R CALS- Permito-mo. P'"">.odo rompa
nhc:im Senildor Gabriel llcrmcs. que: cu inicie a minha 
liilud;u;ilo pelo Pre!iidcntc do Senado. Senador MoaL-yr 
l)i!llu. a quem agradeço a honra de 5Ua presenç-a. 

Meu prct.ado L"\lmpanheiro, Senador Gabriel Hermes. 
c: dcmililll Scnadom; intc19"antn da ComiMilo de Minai e 
Energia, comp:.mhcirD!i do Conp:re5!IO Nacional, Dcputu
do"' Federais, autoridildes. minhas Senhora5. meus Se
nhoi"Cl'l, Scnham da lmpren1a. meuH companheiros do 
Mini~téri•' da1 Minilll e 1-:nclllill: 

Tenho muilu honra c muita satisfaçll.o de vollar a e&ta 
Comi11ão c tanta1 vc1cs quanto IICja necL"'!i6.rio cu o farei 
com muita prc."Stc:.zu, não !iÓ como Senador, mas como 
polltic."ll e como homem inlcre!tladn que ps problemas Re

jam debatidos por ata Casa do pO\"O. 

Eu me permitiria, anle5 de abordar o a.Viunto de Serra 
Pelada. que foi o a111unto npccrfico comhinado com o 
Scnadt1r Gabriel tfcrmc."5 c o Senudor flcni-iquc Santillo, 
fazer uma pc.-qucna passa1em pelo polllica mineral e a 
oomputihilizuc;illo da polflica de a:arinipo no· Brasil c cm 
cnmo o Ministtrio dil!l Minas c Energia mtil. procurando 
implcm~o.-ntar ata politiCil. Em ~Cf:Uida falarei sobre Serra 
Pdada c darei detalhC!ii !KJbre O!i garimpo!i de Tapajós e 
Cum;uu. que: !iiit> n1loc::li5 cm que CRpcr.:~moH receber os 
(l&rimpeirD!II de Sena Pelada, c o meu a55C5!i0r, Dr. Gc
ralbal Guimarães, faroi a api'CIIcntac;ão de alguns slith., 
"obre Serra Pelada e C5l:trcmoA h disposido para o deba
to. 
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O Brao;il. i-icn cm mincruis. era altamente depc:ndcnlc 
do !i.UI».c.du ulheio ao ini.:iar t) Oovcmo do Pre'Sidente 
J,,;"' Fig:ueircdo .. o\nulisadcJs ,,. quatro itens mai!'l tilnifi· 
C:illi\·cJ!II du !"lUta de: importu~,;iio. "'"" n1JS lb.:1mos en1 ten
t::IT a iiUhHulit.iinc:in ou u c'lf.rnrtaçt•n dc."lli principais 
quatro iu:n• que. !lomadclS. diiVilm qun•e R()'; da pauta 
de: impurlaçõe5: alumínio~ cnhrc. ouro e fertili1antes. 
Pc.'fSCguimtts c!i."ioc:s quutr~, itens. jía 11omos expnnadore~ 
de: ulumini11. c=hcp:uremu"' à auto·!iUfiLii:nLia do cobre por 
v'"'" de IQMH: já somo1 e•rnrladorcs de our\J. i:ramos 
imptlrtildore5: c fcrtili.t.:tnte che(lamusll auto-5uficii=ncia 
dtls nilrOJcn:tdm. c fusfuto1: ptlli'IMiC'. c,;tamcMI com uma 
mina de: I'OtfliH5in em Sergipe: c um grande hana1 de pu
tlil'sio na Ama1õnia. em }Iii O\"U Olinda: enxofre, que a in
du nilo tcmofi uma pcrspcl..""tiva. embora a PETROM ISA 
ruça a pcsqui5a de c:n,ofre em 5erJipe. DÓI bU!II:HmOI 8 

auto-fiunc:i.:Oncia de iacido 5ulf6ric:o com a pirita carbono
""· com o sulfela de cobre e com a gip!Uta. 

Na :1irea dt'l ouro cm particular, ouro. metais nnbn:s, 
pedru5 precii)SB5 e scmiprecima!i., nc'\J scnliam05 que 
dc:\·(um05 d11r um apoin uos p:urimpc;ro~. A prioridade, 
numu c:cunomia de mercado. i para a iniciativa privada e 
nó~ buscam~ na mincrac;iln indwltrial a prioridade cm 
1odn" o" minl:rios do Brafoil. a nilo -.er naqueles conside
rilduo; co;tr:nép:ico5 em que '' (io•.-crm,, muililfi vczo;. dc
tí-m ;, sua la\·ra. Prinridadc: da m incraçilo indu5trial. ma1 
!iCm dcHCOnhc:L"Cr n futu "I.M.ial do'i jJarim)1Cii"05 c queren
do c."'nmputibili.t:ar u 5Uil açilo. cst.1 fni a dirctriz que to
mamu!'l no Mini~~;tario. 

Foi ccln!i.truida. Sr. Prc:"•denle. 'IUil'le que ilrte5anal· 
mente. uma pc1ll1ica de: c.:omp:1tihilit01c;ilo entre mine· 
r01dc' indu'ilriill c: (!ilrlmpciro!Jo. 1-:u di(!U anC!i.iln::llmentc 
p.1rquc: c:aso u c:asl.' tem !tid" c1hjeto de apreciado pelo 
prc"1prio MiniMn1. quand~1 c csa:ut;•m a5 aprc<:iaç~\es d01 
1":trgà~"' lí"L·nic''" dn M ini!llériu. 

Ao h111gc1 do tempo n~ entilo definirnos essa política 
.con1 tlis linhilli princip:li5: t>ndc C\i5tem garimpeiros. o 
D~PM. a pilrtir de: um cc:no uno, passou a não dar alva· 
r;i de pesquio;u pum prel!c:r"·ur "" ati\·idades de garimpa· 
pem que jii CllhiVilm inil."ii.ld:.•!t. Onde: eJLi!lte mineração in
duslrial, níl!'l niio wn.:~1rdamuo; wm a in"·usi\11 do1 prim· 
peiro., c:. em lcrcciro lug:ilr, pn,curamU5 umu wmpatibili
t.UÇ"i'i.o enuc sarimrteiro!o c- mincrm,;ilo industrial onde as 
duas atividadc5. ou os ::llvilrÚ!I de p&:'iqUi!la c 11'1 \XJDCC..'!i· 

sõcs de lavrasjâ tinhum sido dadm, ou ondcjâ existiam 
tulrimpciroll c tinham ~~;ido dudus al\uriu. de pe5qui1a atC 
es1a pt.llitic:a ser definida. E. para fazer uma reliradu dcH
~C!o JUrimpc:ims. proc:uramos estocar algumas ãrea11 de 
futuro garimpo. dc:nnindo ãrc:as de garimpagem c dei
x;mdo l."'itOC'udas pilra que: os yarimr-cirm nio fi.:alilicm 
sem trilbalho. sem lugar para da;cn,·olvcr a 5UU ativida
do. 

l!l!i.D roi construído, como cu dis5C, artcsilnalmente, o 
prtlprin Ministro. quase que num trabalho que cu diria 
de: juil:: de paz, bu!'lcmdn esta harmonia no setor. 

Com cSH:I linha de puHtica. vamw passar a1ora a 
iibordar a a11sunto de Serra Prladl1: o garimpo de Serra 
Pc.iildil iniciou-se. u rigor. em fevereiro de 19RO, quando 
os primeiro." J:::lrimpeiros idcntiric.uam a ocorri:nLia de 
ouro. Jã cm murça do mc11mo ano, j6 com a pre5Cnt:a do 
DS PM. a DOCEGEL, dentcntora du ai varA, iniciou 11 

suas atividadc:s de cumpra. após cansati,·as discussõe5 
L"Um o DNPM ~~;ohre os nlvcis de pro,."l'l, em um dia com
prou qu:~tro quilo'i c oitocentos c: cinquenta c três sr•· 
maR, dcp,,i,; a Pre5idCncia da Rcpllhlica &!lsumiu esta 
courdcna~;ilo. A partir de: 20 de muio, duva-sc inicio A: 

operado a1m a coordcnaçilo da Pmidhcia da Rep6bli
Cil c o Ministério da5 Minu111 e Enc:ryia: atravi:5 dWI seu5 
6rJ:loo;. DNPM c llOC~Gfl .. p.1ssaram a dar as5CSSora
mento 3 coordcnaça,, da Pre!iidi:nci::l da RcpCiblica. 

Havia problema5 de dimensõe• gipante!ICils, como a 
fulta ·de Aguo potável • falta de AJua poro lavaJem do 
C:iL"c:alho. li1ha de: c.-umidil. f:dli1 de ferramcntu!l c ainda a 
pri1ticn do preço abullli\"O. O po.111Hciro. na Arc:a. amcalha
vu ](1f. da produc.·3.u. além de delc:r a exl."lu,dvidade de 
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rurnecimcnlo de equip;lmcmLOlll. cumcsllvcil e cnmbustl
,·cis u J'IN;'"" exurbilantrs. O lr:tnHportc de merc:adnriõl5 
cn feito por \llminhõL.,. atê uma fill.end.:~ próxima e dai 
1r11n~ludado cm lomhu de burro. uma oper.u;ilo com bas
tanlc \ac:rifidu par11 manter o abastCC'imenhl, u supri· 
mcnh' da~ucl~o."'' home.no;., A piMa l'ai cono;.lrulda pel010 ga
rimpcirUJo, ~ooh u urienla~iln dtl pO!il!õeiro. e a p~o da 
polliSitBem do frete cru dell4:m."l''rajadur. 

J'lio dia 20 de maio a ~ltua..,·ilo eomet,:ou a mudar. as 
C\lllipc. do DNPM :;e en..::arrca:aram de 10\:'alizar áJua. 
p-ovidCDL'iilr 015 inft1fR111\:I"k:S nece5Sll.rii15 C aduçào dO 

mesmtl ao gitrimpu: foi instiluldo u Salnmiio. que é um 
pre~:ur,;or dt) Tribunal de pequenas eau!ia!õ e 01o viri111 ór
pàm; engaj.ados na upc:radn faliam n:uniõc~~o ali: dt: mu
drus::tda. buo;..:and,, harmonia na,. dcc:i!k)cs e a implcmen
tm;àtl dilo; m ... "CCida,. de llllpL'\:Io social. número mínimo de 
JUirin~pcinn. par tuma. limite mhim11 de poi'C."Cntagem 
paril o o;óciu c:apitali10ta. r-reçw; miximn"' de oomcrctali
/Ut;àu. dimcn~efr. mâxinms de cada hilrran ... -u. implan
l.tt;iiu de 5er"·•ç,, médi..:o§.: o r-rcr.;o dltll r-ussas:cn'S e Iram•· 
punes fui dmsticamentc rcdut.idu: ii práti..:a de tO.n ... is c 
poços J1rnfundus pas,.ou a ser n=ulit.uda ... -..~m a a~istCnda 
d\1 ()SPM. fl''r ..:ausa de fll\lblc:m.as de o;c:guranca, cumc.1 
tamMrn ;.t inv;.a,.àn "uhterrimcil dllS duminios: roi t:ntào 
mutlud:~ eo,t;.a r-rjli~a. 

O s;uimro era motn..:jadn por meta dúzia de ... "Umpra
dure!lo de uuN c os hencf"íciU!I nàn rc"-eniam Blllli sa~rim
r-cim ... 1-:!loo;C fui um truhalhu de ISO a .:!011 mwos runciu
nãrao,. que 1urn,1u Serra Peladat utn modelo. 

().. ttmUllh~$ d''" tmh:tlhns fit:\TUm a ,aTg\1 d!i Pfesi
di'neiu d:t RerUhlka. ~llm um L"tiOtinpcntt: de s ii lO run
eillnúritl" n:• ..:uurdcnaçlto. O I>NP~t. a1m um c:unlin
p.:nlc de 1.:! a 3.:! p.:o;,.oas. rc5ponHúvel p...ia oricnta~ãu IL'\."
niC'õl. lotettmcntn da!' terreno,. de ),'ICaçilo do1 prim)1ci
nlli. !klftcio c dimcnctonamcnlo das c:artus. ubcn ura c de
li:lli\ilt:rto dlll frrnteo; de parimras:em. oonlrole do nuxu 
d..: J1rnteçii.cl. Jllanejamcnto, or,.unitaçàoJ. &Xmdudo dos 
demonte" nuo; divc":t!' frenlt."S de p:~rimpa~m. t."\10!1· 
1ruç:i,1 e cnno;cr\."itdn dali dR"napcns ilniliC'iai~ r5tUdO!ii 
IC••Ii:•p.i..:(K d;t ãrc:t dll ~rimpo. controle da aduçào da 
entrada c: 5i.1Ídi1 de equipumcnll15 c prindpalmcntc pclu 

· "CJ!ur:mç;.t d11 trahalhtl. 
A Rio Dncc. Gcoi!J@:ia c Mrncraçiio. tt LXX."EGEI., 

L'Um 11m L.'Untinpcnlc de !'0 a 911 runcinnário,.. rcsponsfl.\"el 
pl!lu otdmini5truçi'in d•• s:arimJ"l'· pela oompra do ouro. 
p;l;.t pL..,qui!i:t tzcnlófi..::.• du árcu c:oncedidu e inli"a
c,.\ru\uru d,, .,a.rinlJhi.L"Umu o '"''rne..:imcnto ck: htt. R1ua. 
clr.:. 

.-\ Sc.'CTCiarill dil Rn:cila Federal. com um c:ontinp.cntr 
entre .1 c 10 runc:iomiri!Js, resp.,n!id.\cl pela cmissiiu de 
matrK:ulm• de tr:arimpcin,~, (."Pf" c controle de arrcca
d:~t;iiiJ de trihutns rmcnti5. r.:onlrole da c:omereiali/8~~0 
do ouru e cmiso;àn de :Wht!i de apreenliii11. 

O l>c."fl'unamenh' de PnUt':J h:deral. com um cretiva 
L'l1tre I~ i.l :?!i rundonãriliS. rco;pnn,.:Í\CI rcl:t 5Cpurança 
ck1 p.a~rimro. ar,,i,l e parantia ao!ii l'~rgãn!l frdcrai,.. cmi,... 
si\c\ de hu'«.":to; c :.apreen5ôrs. 

A COfi.~L. a C!Jmpanhiil Rra~oilcira de Alimcnto5, 
cttm um efctivt.l entR" 8 a I !i funcionú.rins. rr!IJlonso1vcl 
prlo fnrnc.:imenltl dr pCncrolli :tlimentiL.i''" e ferramenta" 
11 rrcç11,. U\-.$5iYcilli. 

n nUntcrtl de L"mta!i exinentco. e de 3.~'1.1, as quai!i cer
ca de fll'lO .,:'!.lil.n definili"·amentc rompntmelida~o. 

O n\u\\cn, de: s::~rimf\CirU1o m:nr;cuhtd\~ U'itendc a. ter
c:• de 4H n1il. A c,.trulur:.t de O.lmcrl"ialiJac;iln L""'la rcprc
scnhtda pnr" ii~IIUL!UC!i. umil (ICi\ariu, .1 p:.mifi..:udiJril,., 4 
reo,t:mnml'"'· H lan~.·hunetrli. 6 dcJ1Õsillb de rcfriJ:eranlc!r.. 
IS ilrrm.trinhuo,. 14 o;urermcr..:ado,., h ,,ndnas. 2 ha.rbeil
riuo,, um • .nelic.-r fu111pdlico c :! bane:" de re,·i!tas. um 5U· 
fterm('r,·:~du da C"OBI\1. unt hl))pitill. t."S..:ritóriu r in'ila· 
lotc:'n, de i•r)!:i''"' J1Ühli.;:("l,.. 

()(iti\CriiU h\J..:ml. atru\oé. dJ IX)(."f.GI:] .• L"UD5truiu 
umo1 pio; la d~o• puU,.•l de 1.401l m de comprimento, maill ~I 
1>..111 dr: ~~:o;tra~a. e implanbJU uma cupucidade &\.Titdora de 
375- to..\\.t. que u:deu lus::•r itlip:açiln d11 !ii!ilcma <."Ht:SF, 
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umu inlt.'l"liBõ~dn dr Suhradinhu ai! a rcgiüo de T,~e:~n
lin,.. Aaro~vb d;t contratuçilu de terceiro,;. removeu. ou 
c.o;lit remuvendu, l.'el".:ll de I milhitn 6111 mil m'. dca~tCrcu 
nu rejeitu. 

Deo;de a imphtnli.IC;iio da Nordena~ãu raJcral cm Srrr:t 
"=l~tdõ1 cM;.wa o (h,.,crno. co.;ideniC'Im:n\e. eons..:iem 1: de 
qur 11 itreil per1cn~ilt i• Vale d11 Riu D,~e. atr11vá de sua 
"'u~idu~rio1 AmalnRitlll Mineração. pelo Dcc:rciiJ de l.a
H:t n• 7-t!iiW. puhlicado no Dikrio Olicial de fi de se
lemhm de I 'Jl74 ... nlã,,, um dec:relo de lavra LJUC d:i :tquc
lu itrct it umil liuh,.idia\riu da Vale do Rro Do.;c. 

o\ l"ai,.t h,milmic:.t Federal lambem cstú na c.,mrde
nuçã,,_ çom um c."'lntinpenlc t."Rlrc Se 7 funci!Jnãrio-; res
pun,.Ct.,eis pelns !iervi~w-o5 h~tncCtrio!ii nu Serru PL~ada. pu
s:amenht., de ..:hequ,.., emitidos pcl.t 1)0<'1-GI::L na c:um
prll du ouro e aqui!iiçiiu do melai, apó.o; fundidu reln 1>0-
t:~G~.I.. 

Além de ..... eo, i1rgà•u. 1rahulham cm !1-UiiH alividades C!i

re..:iliea .. a I:mpre"'u Brmiilcrra de [,1rn:i11fi, cum 4 funci1,_ 
nãri,,s: i.1 FuntlotÇ:iu s•·.SP • ..:om IS funl"i•tnúriu!i: a Policia 
Militur dn .. Jili1d11 d11 Purú. com um rfeti,·u entre 10 a IS 
humen,.: it SuperintcndCncia de Campanha de SaO.de 
Públicil. Sl:<"AM. c.'"\'nt 7 funci,,ní~ri~o;.: a TUI:::.PARA. 
''1m :'- fun..:i,lní~rit~:o: e peso;•totl c~rcntu:tl cniR" lU a 60 ho
mens. 

Além dc!<>. .. ll:,. Õ'l!:iuH. :1 npcruçiiu uuro cnntuu. uu ..:on
li• . ..:um u ;troi,, dn DAC Dirch•ria de Aerunâuli.:a Ci
,;~ d11 <irUJ1tl ):=,c.'\."Uii\0 de Terru" d,,_-\rJttu:tiil e T,lC':tn
un,, o GI-.TAT: dn Secn:taria de huend:.a do Estado do 
Pará: dn l:.'~rc:iln BTil!iilciro nu impla.nla~;àll de Her"Yiços 
médi~..,,,. e operação dueumcnlo!i: dil C"cn1ral de ~1L"<Iica
mcnh»o: du CI•R~1: d11 CL'11tN de 1"ecn1Jiopia. Mineral c 
d,1 8an,.,, Central. ~o."llmprudllf linal d,1 ouru pnKiuzido 

"'' l!.trinlpn. 
,\tC 2.1 de liUiuhr'' de I'Jl~J foram ra.:ulhido,. 1 bilhfi,, e 

411t milhões t• lilulu de lmpot~t,, Cni~"O snhre Mincrai11. 
dc.IJO ~r.~u:ti"' 711'i· r11r;.tm ultXadoo; an F.51tldo Lltl Parit: 20" 
atl Munidpitl de Motr:..th6 e 1()1'5. para i.l llnià11. 

.'\ti: 2.1 de 11utuhm de 1983 fumm ga,.los 141 hilhües c 
'117 mtlhüeo;. c,1m ol aquis.idn de 2K toM'ImJas de ouro 
npnnim~td:amcnt..:. de ,...,ncenlrildn de nun1, rquivalentc 
:.1 .:!S hmeludao; d..: ,,uru. 

OSR. PRF.SIOI~NTI-: 1Gahric1 Hcrmc\)-Sr. Minis
tm. a nc1o;5,, Presidente, Scn11dt1r Mo:tcyr J)alla. cm ,;r .. 
lude de umot ~5:in e de um11 chatmudll urtr:entc vai ~er 
nhri8:atdn . .:nm muihl remr. 11 !iC' :tu-.entar. 

O SR. CI!SAR ("AI.S- O Governo Federal, quando 
ur-tnu pela perm:tni:nçi;t dn~o gilrimreiNs da ârca. I."Om a 
t•l\>nknaç.ão da Prc!ooKICn.:ia da Rcpú~M::.l, ele lcYou em 
... ,,nt:.t ulp.uns itllpcctus: Primctru. u faln IIJ~o.,ul dn!l tr:arim
reiru5 jâ eo;htn:m lá n;t llrea: 11epund,1. nc\5 cntrdvamt»> 
numa p,,Jili..:a de OUI\.'1, era na.-c!Kitriu entàu que !C pu
des"'-' mu,.twr ii '·iahilido1dc daota pi)Jili..:a: depoi5. o po· 
ten..:iill d:t n:giiln de: Camtjits esla.\:l:tli. c esta\i.ll!hilman
thl i.l illent;Jil dQ Rnto;il C' du,. ruiS\."S dll M undn. E hil lam
hém um 11u\ro f;~tu. a i"nc:t c.Tu i,;ulud3 c pnn\Ut1l. de 
ntlltlu que uo; pr,himol'i. ...;,·ili7:tçl'IC,. que ali i:tm ,.ç dc!oC'n
""'11\er dn\"ltnt e'\pcru:nci:ts nc..:co,,.(trias nu dct:1lhotmento 
de umn pnlitic:t uurifcril e n gurimrn o;e lnc:illiluv:.t nunta 
OlW:I fwnleir:t t:'\."\lnilmic.·:l. ilind:t, i.1 em)1rClio.t dclcnlnra 
d,,o; direitn" minemis :lind;t le'ilriatlrmr'l pilril imrl~tntar 
11 l'll:ll J1rujchl. 

:"11 \oerdotdc. 11 roUIJ dt:o 11 Jarimpo ,.iiUUfo!loC cm umtt 
itrc.t suhtwpi..::tl enm n:J:imr de ~hU\"il!i !iollunai,., leva l 
elti,.IÍ'rtd:t de furmidâ\el L"\IRtinpenle de miltH.Ic-nhra 
nein"''· quomdu a5 C'••ndiçõc."!i melt.'llruh'\sic:to; niin rcrmi
lem :auti"id:1dc J!arimpcint. c n fah1 de tmtnr-5C de uma 
llti\·id:ldC' io,tll:tdil C J1•lnluul deo,IIC'llnq::lhuu lnmh~m 11 

eltisli:nl"i:t de nmlhc~ nn lu..:;tl, 11 qu..: u,ero1riot de"''lgradá
,.eio; rrohlcnmo; fnmiliareo;. 

l)cnlru "'"'!it:o; ••,.rc..:tn'i c l.."t'n"idcra.ndo as ct,ndi\,'lic,. 
lécni~·1o, c de M:j!Ur:m~.;l uferc..:idas pel11 garimrtiJ. e I.(UC' U 
( i•l\"c.•rn•' dcddiu. õltra"Yé,. du Jli.tlault frunc.t e lirmc du 
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Prntdentc Joà,, Fis:uciredu. cnc:c:'rr.ar 1111 alividadcs numu 
dilt:.t cm que cr:t L,m5idcrada a in!ões:urança romplcta da 
alividadc parimpriru e foi fhada. uma da111 calendário. 1 !'i 
de nn\·emhro de 19K3. 

() Pn:s.idcnu.· Fipuein:du. illlllim 5C' rercriu. pala,·ras do 
Pn:sidcn\c f-ipuein-do que vou a.gara tral"litre..-er: 

"'O lr:thalhll que vnces "-em n:ali7andn desde ii 

tntplilnt:tçào da C uurdenaçãn do Govern.., Federal e 
dipniJ do5 rnalliTe!i eiOI!tllS. O trah:~lhu doRgarimpci-
1"\15 flli llempre R."l."\lnhc.::ido J"C.Ir luda!i IIIi iiUtnridadC!i 
c. cm e,.pe..:ial. pnr mim. Além di5'1u pnh!Ju desta· 
'lUC na 1mpren,.u de todo 1.1 Brillil c de todu n M un
dn. mc»otrõlndo d11 ~r.~uc i: ..:api.ll o brasileiro c ecpc-
..:ialmente \"t~Ci's. p:arimpeiruo;. 

A ,,dcrn. a ,·idu cumunitãria. u tr11balh,1 c:on!lo· 
1:tnlc e umu sig,nifi,•:tlt\oil produçii" mcra.:em Rmprc 
u n...,peilu de lnd11s nú" Pura t'fW ~o."tmtrihuiram tam
hCm u~o eslim;us d11~ dt.,CI"\tto; ,~rgi:h1s que a( colabu
r:,m. Ri.\ :.r.o~iMCm:i:\ 11 "'IC~. s11b a courdcnado da 
CLJUipe da Prc..idi:nct:t da RtpllbiU:u. 

Ttldoo;e!<>."~ f:llu!lo me levar-.Jm. ainda em 1981.a 
determin:1r a ~\mlmuaç:lo da gurimpagcm p ... -lu ano 
de I CJH.:!: ao; c."tmdh,;l~&:s dr scg,ur..tnt;a.. cnlretuntu. 1..,1m 
ilc.,mtinuiiL...,Ca\ut;:'io licant ..:ilda \."e7 mili" precárias. 

Fmh11r;~ i.IJ11"t:'l"ic ,. t."Sf,,rço de todos \oUt.i!oo. lcmtl 
rc:l:t "·id:t de ,·udu um c 5Cmpre me preocupo "'"m a 
rc"-!!oihihdude de e\·cnlu:ti!i i.t\.idcntes. r\li:m di!WU cnt 
nc.'l.-o.simo 'llle a emrrc..,a n:t..:ional detentora dQ!r. ai· 
""ilril!lo de J"'l!""''luis:.\ Pil,.'ii.tssr ii n:ali;rar oon..:rctamenl~ 
,., truh.tlh,,s du lavr:1 m ... '\:anil':td:l. 

( ·,1m,1 c."lm,.~qUC:nda dcbco; dnis f:~tun.'!i. j:l. no li· 
n:d d,1 an11 puo;,.ildn deveria. ter sido encerrado! a pa· 
rimpa~m manual. :.atendendo. c.Tttrctantn. a deda
r:tdo que nz dim.:tmcntc a \"\lcêll. quando a[ C5ti\"C. 
,.m 1tuluhr,, pus'i:tdu. c atendcndn tamhé:m a n=rre· 
s..:nt:tnte de vl)c~"'· n.""'CJI,·i prorropr- di;r n Prc'loi· 
dcnlc- F'Clf umot última ve1 a (lllrimpag,cm m:~nual. 

P..tra j.._.,,, ..Jeh:rminei j C'tlurclcna,;iio ~r.~uc fc•so;cm 
c:, ... 'CIII:td:t5 '1hra'i p:tr:t permilir :1 p~trimpas:cm cm 
a1ndtt;õr-; de sep:uran~il: que a. cxtraçã,, de ouru pc
l11,. g::1rimpciro" se prt1h1ngue :.uê IS de m1vcmhro de 
19H.l.: que "''' meom<• tcmpu a Companhia \'ale du 
Ri'' Dll\."t." 1'fC1'HTe n '9:U mourria.l c !iCU rwojclo para. 
ii p;.trlir de nnvcmhro de 19R:'-. QlmLoçar U5C'U lraha
lh,l: que ~e criem rondicl\L., em outr11o; á.rca1 do Pal!i 
nndc .. ,. J:!:trimpeiws n:inil•iem ,.u:1" ali\·idadc,. cm 
lr.IH4. e,mtmuand,l n cooperotr ... ·om ,1 ml:!imu Gm·er· 
nu."" 

l:.u d~o.-..cj,, di1er c ressaltar \lUC u Prc•idL."nlC JOOtl 1-"i
p.ut:oiredu i: um h•1mem sensi\"CI c pfC(Ir.:UpildO ~o."Omtodo o 
uo;pC'.:to o;o~ial c C!ilou ..:er1,1 que niiu tomarht esta po
,.i\,"il,,, e n..:m u Minillitro:t rrnp,•ria. se niio ti,-e.w \."Crleza 
d:t imrr:tti..::thtlidade do pfl1»oepuimenlu da{!arimpagcm 
em Serra Pelud;t. 

T,mmda u dccisiio, a prL'Il..:upaw;ilo du meu M inistCril) e 
de tnduo; m; t1rpãno; .,·inculaduH à opcr:.ac;ii.o ouro. foi a de 
..:rmr. nu re~iilct de Tapt~il•!ii r de Cumaru. condições nc
\-eo;si•riils li rc,:cp.·iio de tilma.nho a.101ingcnlc de prim
pc:iru,.. 

Fulemos :tpnril um rou..:u ~lhrc TaJli.ljós: 
O l!õtrimJ'll de T;tpnjt1s inici••u-se cm 19SK, nu Rio das 

Trupus. no :.mo sc.-,:uinle estendeu-se para o lr;urapi: 
(."uiucuiru. Clp:1ndindo d:tli par:t quusc du11,. ccntcn:l!i de 
g;uimJluo;. [ntrc 1972 c Jl-173. a fundot.,;U,, de Assi,;tCn..:ia 
iltl Gurirnrt'. em Cl.ln,·Cniu \."Um 11 DSPM. rrali1nu u cs
lud(' ~crul d:t o,itum,·ii.('. Em IQ"1Q. u Dl\.PM repeliu o lra
h:tlhn . ..:ad:t,.trandn o" g-ilrimpo,, lisc:ali1undu a priJ· 
du"·ã,1 c J1restandu nrient:l~à,, l«"ni..:a. 

Atualntcnte elli!itcm. nu 1ap~tjil!ii, cerca de 1!'0 rti5tali 
lle ruu,.n. LJUC servem dr :IL"l!lilill à irc..t c atravé:5 da5 LJUHis 
i: c..,...:o.tdu a pmduçilo aurifcra. A rcgiàu C'tlnla cnm \."Crca 
•I..: .15 mtl gnrimrcirns c a !iUil prndu10àu tc!itimaUu cntn: 
15 ..: 211 htnel:1d11"- u nt11líarm C cmli:mtc:a e uhimilmcnte. 
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li:u:e ll ,....rndc m<rbiJi'JIC.'lio dcM 1uri~iro& tornou-se 
eJ)idÍ.'nliCII, 

Vi~W.nd11 a aU.IheiL'1."Cr eondicõrspara o acc:ntamcniO!' 
Uus l!ilrimreiru" que "·ieram u ,;e deslocar para ali, nti\o 
!lic."lldct ulrimado:~ providencia§. Jiltl providCru..ias que esta~ 
"""" hu"iC':mdt>. jil que a coordenatc;iio p3MOU parà o Mi
ni~~olêrin das Min:lli c f.ner~Jia, dirclumentc ~o:un1 010 6r
l!~•'li. sãn ;.15 aepuintes: 

r. Abertura da mdnvia tram.s:arimpu. com a cxten
""'' hlUd dte 300 quil1\mL"lfOfi lilando 3. rodovia (.'uiahÍI
S:Inl.l.lri:l11. com o,. principais p:arimpo!latruvi:s de duifi ra
nmioo, un1 :11inp:ind•, a n::g:i:lo de Cuiuc:uiru e outra atin
Pnd•l ~h'ldi (."""~h''· n:.1 conrluCncia de lcapuri-
1\turupil. 

~- OIWra._ào mal!1ria, jll c:m :andamento ulravi:s de 
um muliri:in cnm um:.t duraç:lo prevista de 30 dia1, cm 
\lUC: upirão cm ~.:anjunhl, lõnb 11 c:aordena1çio da SliCAM. 
1.Jnnns de l~fllftii\"CS, dnno,; de 1arimpus, emrra.a11 de 
lerrnrlanil~m e IOdO!ô 01 órpàtllõ redtrai5 en\"Oividtl!o na 
uperudo g;.trimpo. 

,:\. Ct,mpral \'ol:mte de oum pela Caixa Econõmica 
t"~o.'f.lerul. util11undu oom'' ba"L': 05 postd'l jii c'istc:nte5 di; 
llNI'M. Cuiucuiru. Gaian,,, ÁI!!Ual Branca e Putroclnio. 

4. Rcr,,r~o"t• da armu1ém da COBAL cm ltaituha, e 
imrlnntm;ãtl de DllVI'" Jk"'!õhl5ao klnplldalrdn5parimpo. 

~- ·"umcntu d'' eretivo da Policia Federal e estudo da 
.,..,~~,.,.ibilid:•dc de elevar o piJlllto atuulmcnte existente cm 
ltail uhu i1 couq:oria de lldep.::iu. 

fi. Cnmpanha peh1 S~n:tt~ria da Receita F~o."CCeral, 

f\l,lril cmi"slio do ~o:enific:ado de malrlculot de surimpeiro 
junh' ollbo princip;1i" mkie''" de primra,cm. 

7. lmplilnUI\.'iU de tri:s nú.::IWi dutudo11 de inrra
Ciôlruturu idi:nticu àquela exi1tente hoje cm Serra Pda1da. 

R. Rdorço du estrutura mklico-hosritular ji a.i!iten
tc em ltailuha, rura w:rvir de núcleo de apoio. 

9. Extcns.'iu do ~crviço d01 EMBRATEL pura racili· 
lar u ~o.·nmunicaçAo com 05 principais nüclcus de garim
Pi.!Jr.cm. 

I.;.\, pela5 peculiuridudC!Ii du n:Jiàu. ao invh de 5eparar 
.. r:~mniu. Iii viio Qlnviver pa.is. C:5posos e nlhoR. podendo 
vher nu área. o que é diren:nte de Serra Pdada. E o Go
\"f:rnn ""em e5ludando a poMihilidade de assentar us 
rumlli1100, permitindo. alravb; do aceWJ à terra, rormar 
umu lepiãn de purimpciru1 ot~ricultore5 cnaejado a apor
tunidude de "'-'Upaçào pcr.nuncntc atravh da allcrnincia 
l!'trimruJemfapricultura. 

Falem011 il@:ora sobre a eslrutura de Cumaru: 
l!m Cumaru eai5lem 05 me5m05 6r1ilos que crn Serra 

Peladu. D. cx~o.-eç3o da DOCECF.I., que i: substituldu p:lu 
Cai,a EL'"IJnórni.::a Feder:al, tanto na parle de aquisiclo 
de ouro a1ma na a.JOrdenaçilo admini5trativa da c:strulu· 
ro.1 e d:t t"AR, e também a fAB. que em Cumaru, prelda 
5ft"vk:m de troln5porh:s cum hdic6rtem~. 

Os efetivn5 dolli \·ii.riOA ór~g:àos são 05 seguintes: 

- ('uixu E.:onómica federal, 48 a 64 homens: 
-("OBAl.. :!0 a 32: 
- DNPM, 10 u 22: 
- DPF. Polícia Federal. 12 u 26: 
- F.ACT. 2 a 4 homens: 
- SUC" AM. 4 u li homens: 
- FAR. fi a K hnmen~: 
- Mini5lériu d11 Previdtncia, 2 a S homens: 
- Policia Militar do PurA, 8 a 22; 
- S~o.'Crctariu da R ceei tu Federal, 3 11 6: 
- TF.I.EPARÃ, 2 a 4 humen1, e a 
- C"oordençü.o. 4 u 9 homen5. 
Na Ílrt'U do Projeto Cumaru. rerrcsentado pelas rren

te;Cumaru. Maria Bonita e Mac:cdõncu, existem 68 uni
d.udL"!I de com~reio privado as1im di5criminado.: aqui vem 
1.1ma dil'criminaçilo que PO!IiiiO depois deinr mas. cm Cu
maru existem 34. 6rttil05 IIÇUUJUCS, pcixariu. panincado
n."lli. n:.ctaurantes. lanchoncte5, dcp65itOA de mercadorias, 
<lrmarinhos. oficinn!ii. harbcariaR. atelier rotot:r6fico. 
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hmu:t~ de I'C'\Iis!all, furrmkiu. fX15Io de combu51lvc:l e ou
llll!!o. N1t rrenle de M:•rh1 a,,nila 17 órJi'ln!ii e em Macedô· 
nen tamhi:m 17. 

Ali:m diSSil. hil em Cumaru um supermercado da co
BAL. um HIJ~pilaJ com 35 leilo'i. com poJiiilP du Cernral 
de M~o."CCicanu:nhll'. 2 cumros de esrorto. cinema e circui· 
111 fech11dn ~ TV. 

O nÍimen.' de cmprefack's ne55a!lutividade!l ~de 381: a 
capacid:~de de ah!Kirçàn du mào-de-ohru sarimpeira no 
Tup;tjils. cmhoru nilo IC\·untad;l. ~ praticam~o.-nte innsa
li•~el. liit' ac.lmitirmo,; u pnpulado 111rimpeiru tttuill e 1cu 

rilmu de cn.:l!.cimcntn. 
A I:I.IJ'IIICidude de ahORrçDo du màu-de-obra sarimpeira 

em Cum:~ru, hem ct1mo ii" di!iit:incius dWI principais fren
tes. C~~otihJ n:pi1tradu5 auim: 

s .. rn:nte de Cumaru- e cu tenho llqUi as viriBIII rren-
• .. .,- !lià1' IC• mil e SOO tGJrimJ'IC:"irus: em Redençi.o. mil 
primrt-iru"': n;.~s rrenlt:5 Rio Mari:t. Bahuçu. Mamilo. 10 
mil e~ l•trimpeirns: na frcnle Tucumil, 10 rnilprim
J'ILiru.;: e neM~a5 ãn:us niio e,;tila aendo consid-=rada5 
;.~quclu" llren5 qucjillém olvurii.de (le!liquisa ou de~o.TCI.o de 
luvr;.t. Nll rn:nle de (.'umJ'IO AleJ,n:. 2 mil surimpeiroR. 
l:nlim. temo!ii. jll nL.,;Ie momentl,, fHJssihilidade de 40 mil 
p:otrimreirtl5 nn Projelo (.'um;~ru. 

A produçi!,,, de IJUFIJ na5 tri"5 úrca5 aqui abordadu!li rui. 
em 19R3,11té20 de nutu~m: Scrru Pcladil, II,R ton~o.-luda5: 
em Tapujó"· incluindo Sanlarém. 7.fL!O T: em (.·umaru. 
4.74~ T. 

Con!iiidl.'rdndo que wa palllica de outro t1io 5Õ procu
ra compu1ibili1ar Ol' purimJ'IOS com u mineração indus
trinl. o (i,\v~o.-rno lem procurado ra.ervar ulpuma5 Areil!ii 
;llu\ianun.:1i, que 5ii.O muito mais làc:ci5. raru a iniciativa 
privudu nuci1mul. dc:ixundo o Rinema de D5u.::iaçiio eom 
c;tpil:d c5tran(!eiro pura ambientei de depósitos pri
ml1ri1J1 cUjWi re!ller""il!ii nilo estejam conhecidas. Desta ror· 
ma o c:urilul ntranpeira passa a parlic:irur do rilco. 

Nali!iili.l de )9 empreendimentos dimensionados para o 
fuluru pn.bimo. lentCJIII o !iq[Uinle quadro: ~o aluviiln. 
emJ'In:silll nacianais 31. multinu.:ionaiR. 2: num tutul de 
3.l. ~n ouro J'lrimllrio, naciunilill l. multinacionuiR 3 • 
mun total de 6. 

l-:5tumo!li ubfiolutumll'nte convencidos de que nta poU
tica que xe tem dacnvalvidu nu BraRil. com a politica do 
1Juru. i: uma politica que podt: ajudar muito o Pais. Ao 
iniciar no Ministério, a produção resistrada de ouro era 
de 4.3 tl'nc:ladas. e havia apena10 uma. mineradnra índuli· 
trial cm ativida~de, a M incrado Morro Velho. em Minlli 
Gerui11. f.!llte ano n6s ununciamn1 comu meta a atingir 40 
hmel<~dll5 de aura, e estou mto de que vamos atinJir !10 
hJDel:tdas de ouro. O nÍimero de mineraçclellii indu5b'iais 
cle\'!JU·Rede uma ~tru 30. F., ainda qora. a CPRM colu
ca em licitaçilo alp:umas ircWI em que ela nào lem recur-
505 pura dc.-,cnvnlver sozinho e temm mais de 40 cmprtd5 
que di5J'IUfum a licirado dcssar dreas. 

Eu poderia dizer aos Sl'llii., com muita tranqUilidade. 
que nc:lltC momento em que hii uma menor atividade eco
nõmicll n1> Pufs. cmprei'05 privadu nacionailii, que nor
malmente ttm suas atividude5 em outra5 Areas, como 
empreitlrlru!ii de DlraduR. de cnn5lruçllo, de dragagem, 
diversificam U5 5Ui15 atividada, colocando equipamentos 
j:i di1punfveis nt1ii5il5 lneus. Muli. é: preciso que tenhamos 
em cantil o l'es:uinle: o mínerador aceita o ri!ICO dii Mia 
p:!iiqui!iill ou do SL'U invalimento que pode nii.o ter bito 
por falia de depósito mineral em a>ndi~;ões econ6mica5, 
ma5 ni\o pode aceitar a insegurança. 

Por iSIO é: que rrocuramos definir aquela politica que 
cu anunciei aqui. Onde já tem garimpeiro. passou·liC' a 
não d;1r mai!ii alv-dri. de pe5quilla. mas onde tem mine· 
ruç3o induxlrial n61 nln podem01 permitir essa inva1ào. 
1oh pena de desl.'llimulur completamente a mineração in· 
duslriul nu BfiLIIIil. Ninttul:m pnder6 invc:slir mais em mi· 
neru.;iio. M: amanhil for convalidada a invasilo por aa
rimpeirullii ou p5eudop:arimpeiros. E onde ji existe nós 
rn.ll.":uramllS harmoni18r eaa lituaçio. 

Dezembro de 1983 

Eu 1oinhn pedindo 111, Prei~iidente Fip.ueiredtt c prucu
rilnd'' que ii dllli.l Ctlendfl.rÍII de (5 de nm·embrn nàU ro,;
'iC umil dltlil fi'd e1im ent runçàt) de~o.·nndit,;Õt-"1'1. 0i111 !il"i do 
pr~.\prin g:a~rimP'' de Serra Pcludot. ntu5 cundiçõ~o."5 du!o 
rrente'l p:m1 onde vnmn5 tran11pnrtnr l!li'it."'i Jllrimp~o.'ÍrO!io, 
hc:m c''m'' pn:tendn e eiiiJ"CrO que o (' nn(lrel.llõf.J me d~ 
li.1111 hém C1 !lieU ;.~roia, rurque e!ii!JU a:rtn de L(UC. !o.'Om 01 

IL'J! i.;luc;r"' V111uda n11 C oop.res'lo,. mesmn ~o.'Om l."!!ilu lefi5-
lmwãn. ô!i pn"'J'Iri'" ga~rimp1.-irus ,.;,n sair dt Si.Tra Pelada 
)"'li:lu in\"ilthilid:u:le de '"""'ntinu:.u:à''· 

fu dis5e 111111 s.urimpeiro'lll, nn meu pubine1e. e o Sen11~ 
dor Ci11hriel tlcrntelõ cu l>eputotdt, Sehulliti31'C urit"' esla~ 
\"3m rn:.;entec.. que. quando ele" IW.ÍII'Ient. Taralj."IS e ('u~ 
m:1ru ~o.'\larium de hrotç,1'1 :thertn!ll palfil dar-lhe"' ""'""ioolên~ 
cill. r: espem tamh{:m rropllr "" ~idenle que uquelell 
Cf.le nãu ~lu> parimpcirCK. !loÜ11 ns hro•~:ai11. pn,;51.1m ser cn1~ 
rn=p~tdc"" em rrentes de trilhi.dhn """ 5eU!ô IUJ!Urtl' dr ori
pem. p1\~ue "" amdic;\ieoo d''" oulrOIIf:ilrimpO'I "'i'' dire .. 
renteoo d,,,. garimP''!ii de Serra~ Ptladu. 

De mndo que o <i11vemo Fftlen1l. f'ICIII minha p;:d01vra. 
CI'IIÍI di!tlpc"'ll, a nllo dci,ur ninguêm. duquel&:'lo que Cllih.1 
em Serr:t llelada. 11enllrilhulh1': ulli s:urimpeirus ir:i11 J'ilfõl 
nutri.~.\ rrenle!ô e U!i hr;1çai!li para rr~o."l1te5 de trahalhu, rren• 
les de emergéncia que !liC colaquem n(b; 5CU5 lus:ar~o."!!i de 
urip:em. 

Si'ln c.sol!li, me1111 cnmpunheir001 Senndnre~ e meu" com
J'Ianheii'IJIII Derutad"" Federai11. i.ll'l e'plicuçi\.., que o Mi
ni,. 1m deveria d01r. f.u ('JC"Ç\l Um JlUUC'I dt rw:ii:nLill puru 
que ulpunlli ·'"''r' ll&:jnm ra!l!l3dll5 pehl meu i15SL"S!i\lr. Sr. 
Geralhnl Ciuim11rf'ic:!i. 

O SR. PRI-~&;IDF.NTI: ((iuhriel Herme!l)- 1-:sta reu
nilio oh~o."CCa.""CU principalmente il umu 5UJt."'llào dn Sr. Se
nndor Henrique Sllntillo.. J•-.~re1flri1' da CJII'IJL que IK'l'l 

hnnru c,,m !!lua presença. a quem ulc:ndenl,,, pr11ntamen
te. r:.w:nckl ;.tti= umu ~iliilu ao Sr. Miniliilro que, por IUI.I 

""e7. 1umhé:n1 nos atenda cnm ;1 mai1u tkllt \"Onlade. F.:oL"U
Ihem~M eMu dittu e aqui wlii S. 1:.'' atendendo ;i a1nv,,.. 
.:ou:à11 d11 no1so e11timado l9..5~o."Cn.:tii.ria. 

Lo1o a !õef!Uir rcce"i também um oficio do Sr. Depula
d'' !ichuootilln Curió, que rouhl ~ii.riUJiii IIIUJJI..""'IÕC:III. in.:lu5ive 
de umi.l \"iooit:a de memhrUI'I d11 C'nmi!i!iiàn à Serra~ Pcladil. 
r:u jfi tomei ;.IIi pm\lidênciOt'l. inclusi\·e entrei cm contatltJ 
cnm u Rll!l.llill 1•-.'iecn:lilfio e com u Pn""idCncia, purn que 
l''""~'~~•mns ter u daht. e ttr um trun~~ororte pr,\pri''· dc""4.J 
d;.~r esla inrurma.;:iu. 

Sr. Mini!iilrn. dentro da sistemiilicu du ('umi!lllào, Y\)U 

~o.-..lloc:-a~r a p:davru li di"po5idn dalli Srs. Dcputad05 e s~..-.. 
nudon:s pn."!!oenle!t. pela ordem de in5erh,•:lcJ, dnu 01 pala
"·ra au Sr. Deputudu &-bustiilo Curió, pedindo aos parla
mentare; que, sempre dcntrn do (10111(\"CI. nao ei~iqU~õiR1 
que tem outro5 colefi.15, pllr isKc• devem ter a alma e o 
eRf'(rito lomPdOA pela slnleooc: que u momenlO nif:c. 

O SR. St:IIAS11ÃO CURIO - Sr: President"' nobre 
Senõldor Gabriel Herme~, Sr. Ministnl de Minas e EnLT• 
pia. Sr5. Senadom; c O.:pulados: 

Sr. Ph:5idenle. pcdiriu a V. f:Xf '"-ompi~Uncia cnmiso 
porque. de tudo que roi dito aL tenho umu Jliln:cla muito 
mnd~o."'ihl. m;1s rui u planejad1u. modCIIitamente, porque o 
pluncjumcnto para Serra Pelada~ mui1C11ucinlo. eu o le
nho aqui em mim u55inado por mim, e t"Vnvivi .l ano" 
com &C5 valol'OMJfi tfcnicn1 do l>epanamento Nacianal 
de Produdo Mineral que. !iOb a Coordenal~i\o da Pfelli .. 
dência du Repllblicu, que eu tive a honra de ehenar e 
cnordc:nnr, trabalharam eonOICO 16. duranle .) anos. 

Purtanto. acho que tenho um pouquinho maioo a di1r.:r 
e pediria a V. Ex• que me C\lncr.:des~ um pauquinhu 
mail de lempo. Eu ~~erei 11 m:~is hrcvc JlOIIiisfvd. 

A imr-ren1111 tem. Rl'l'rt 61timm diw;, fciln uma campa
nhil lk111Utntc: incisiva para dene1rir a im:11em de Serra 
Peh1da. eu pa!i.lt~ria, anles de rormular :1111 pergunlit'i ;1u 
Sr. Mini111ro, de di.e:cr aiJuma c:ni5a. 

Na imJ'Im!iihilidade de .:onle!itar n nn55o projeto pelo 
il'i(ICCto pnllli.:o c 10ciulrele"·unte dn me!iimo, jâ reconhr.:-
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cidn I"Or unanimidade pelo Cnnaresooo Nacional, as em
rrc.m; interes!IU.da'S em Serra Pelada rcoorrcm u filigra
nusjuridiC'iUi cujos aprofundamento, indaa:s.çln e decislu 
~uhcrilo finalmente. pelo que ac:ompanhamo5, ao Puder 
Judh.ií•riiJ. 

llitia Ari5t6'1ele!i que "'a lei nin pode L'Cindupjr ao im
ra .... e. Se o cumprimento de uma lei lc:,·a 110 mnflito. eS!Ia 
k:i dci\11 de ~r uma boa lei para ser uma lei perversa. nio 
ni~L't continuar a exi111lir'". O cumprimento rigoi'OIO do 
C•\diAW de Minerado em Se-rra Pelada. conduziria ao 
'n1pas~. ao connito. portanto, nosso projeto de lei, que 
tem a'mo ohjetivo evitar o \."Onnito I; uma lei boa. 

Ar(!umentar wm o Cõdigo de Mineraçilo i: mero pre
~i,t"'l"m'' jurfdico, inconseqUente visto que anti-aocial. 
N~h1 sr trata de querer individualizar em lei o Garimrn 
de Serru Peluda. Trata-6c de ler em conta que lA emprc
J!ilm liUU5 uti\idade!ii br11111ileiros de todo• 01 quadranlc:s 
d,, Pnl!ii, K'm di!iilinção de credo. raça., cor ou natural ida· 
de. O problema de Serra Pelada i= um problema nacional. 
ni'io é: e11.clusivo de uma rC~iilo: atinge um dos setoi'C!II 
mais delicados da oombalida economia brasileira, que~ 
'' pleno empngo. AICm de ser uma ~ueslilo eminente
mente 5CJtial. ~uma questilo at~ mesmo de seaurança na
cional, pclu!ii graves mn .. ·uiiÕes que puderA causar a aua 
interdição. A tecnocracia insensível e o capitalismo sel
vugem desmedido nD.o !IC importam que, de 1uas ações, 
'iUrjam conflitos e at~ me1mo estados prt
rcvolucionirios. H i nCCCiilidade deste Pulamento de
mon5trar que sua soberania alcança a prenoptiva de 
evitar que a Nado seja levada ao caos. para atender a in· 
tere&IIC!ii particulares. Tudo1 os filósoros. de todas u eras.: 
todo5 os idetilo101., de todas astcndi:ncias politicas. de-
rendem a prioridade do homem sobre a mlquina. No 
cu"'o de Serra Pelada. manipulando um monumental po· 
der de ....... 01 grandes srupos cconõmicos querem ra-
7Cr ti\buu rasa de5Sa advertCnciL Nec:essArio IC raz que o 
P.o~rlamcnto. dentro da sua elevada rondo de um elos Po. 
deres constituldCM da Rcp6blica. evite tal açodammno. 
L'Om prejulzo1 e con5eqU!ncias imprcvisfveia. Se Sua Ex
celincia o Presidente da RcpOblica. de quem sou correli
Jionllrio e amigo •• vetar o nosso projeto, serA a primeira 
vc:z nu hi516ria da Rep6blica e do Parlamento que um 
Preliiidente veta um projeto aprovado por unanimidade 
pcl~ (."ongi'CII50 Nacional. 

Sr. Ministro, eu aoataria de persuntar a V. E:~~.•, pri· 
mei m: V. F..x• tem demonstrado ter poaiçôes preconc:ebi· 
d• em relação l 1arimpapm em Serra Pelada. Desde 
quando descoberto o 1arimpo, V. &• insiste em que nlo 
hi segurança para o trabalho dos primpciroL l110 ocor
reu em 1980. cm 1981. ocorreu em 1982. peiCB relat6rioa 
de V. F.•• c pelu declaraç&s de V, E•• na imprensa na· 
cional. l:ssc:s trabalhos, no entanto, tãm 10 delenvolvido 
Rem maiores acidentes. pois o primpo de Serra Pelada 
sorreu ai! hoje 42 acidenta de trabalho, numa comuni· 
da.de de mais ou menos60 mil homens trabalhando dia· 
riamente. Parece-nos ser um d01 melhore5 fndices do 
Mundn. porque o T6nel Rebouça1 matou de uma a6 vez 
400 operArios. o Elevado Paulo de Frontin nilo lei quan
tus centena•. o Oameleira nlo sei quantu centena~. a 
Ponte Rio.Niter6i soterrou nlo lei quantu centenas de 
aper6rios. Tucurul, assim por diante:. ati= o Anexo I do 
nouo CO"IfCIIO matou alaumas dezena• de trabalhado
res, portanto. 42 operérios em Serra Pelada nos parece 
um lndicc pequeno. 

Eu ptariL aqui. de razer um parinlcles. antes de 
ccmcluira pef1unta a V. E••· que eu nio contesto 01 t6c
nioos. porque nio sou tknico. nlo tenho autoridade 
tl:cnico-cimtlnca. eu argumento com ratos. eu coordenei 
a Garimpo por ti'Õi anos, repito, tendo o privilqio de ter 
CJ8 tkniCOA do Departamento Nacional de Produção Mi
neral 10b a minha 118ilizaçlo e coorclen.«:io. o que muito 
me honrou e muito me auxiliou, indusivc o Dr. Oeralhaf 
Guimarlie~, que passou enes ..._ 

DIÁRIO DO CONGRESSQ NACIONAL (Seçio 11) 

Concluindo a minha persunta: no entanto, cges lra
halhus ICm-1e de5envolvido em maiore!l acidentes, cumo 
V. Ex• pode explicar ili!IO'? e a primeira pergunta. 

Ses:undo, V. Ex• ralou muito na Garimpo Tapajós. 
Bem s:tbe V. Ex• que 11. região do Tapaj6s ~uma região 
ini'Npita. sem nenhuma condiçllo de infra-e~~trutura para 
uhrigar sequ~o.'r ICJI'. dos 1arimpei"," de S...·rra Pd.J.du. 01 
ttocnicos de V. f.x• conhecem n Ciarimpo Tapa.j65. mas eu 
tamhem conhcc;a. Sr. PrL"llidente. Andei por todos eles. 
p:llmilhundo todas a~o~uelas pista'i. são pista1 pequenas, 
de :.'!00 metro!ii de comprimento, cnmo !il.n todos 011 ga
rimpm da Ama1õnia. manipuladas por pistoleiros que 
!iillo os d,,nn!ii da pilita: manipulam a venda dt.• ouro, ma
nipulam w. ca!la5 de pr01tituiçilo e manipulam todn oco
mér~o.io. AHim !iio os a:arimpo!i do \tédio Tapllj61. E eu 
perguntaria a V. F.x•: como~ que V. Ex• quer remanejar 
80 mil gurimpeiros para u M~dio Tapaj61, 10 V, Ex• di.!: 
que tem que construir JOO quilõmetros de atrada cm 
plena fl,lre!lta Amazónica. numa 6rea endêmk:a. que o 
Pnreito de haituba. h.&. poucos dias atriL'i, por inrelicida
de taiYCl. de umu mali:ria do Depanamcnto Nacional de 
Produção Mineral. pediu. ao lado dau mu~ria que diz 
que as (!arimpeiros devem ser remancjad01 para [taitu
ba. que V. Ex• niu mande. porque hailuba vitimou. no 
61timo ano, 12.725 pessou de ma16ria, entre osaobrevi
ventes e Olii mort01. Ponantu, perJunto a V. Ex': V. Ex• 
arca com a5 conseqU!ncia!ii desastrosas para a u6de 
p6blica. caso rorce eliisa tran1rerCncia? 

O CJarimpn de Cumaru, onde 11 encontra uma inrra· 
e1trutura r87oAVCI, eu tamb~m tive O privilt:gio de (azer o 
planeja.mento e panicipar da reunllo de montasem da 
inrra-estruturu da Clarimpo de Cumaru. V. Ex• bem sabe 
di!ISO, oOarimpa de Cumaru ati na ~elva- Maria Bo
nita, Tar1il. como V. Ex• citou- espalhado na reserva 
dns indi01 Goroti. f! um ouro de aluvilo fraco. V. Ex• 
deu a produção este ano: 4 tnneladu e pouco. comparar 
i;,.g com Sc:rr.a Pelada ..• E eu peraunto a V. E:~~.': V. F.x• 
arcaria com a responsabilidade de transferir os garim
peiros para o Projeto Cumaru? 

Enlim, se existe no Projeto Cumaru tanta racilidade. 
por que ~ que em Cumaru s6 tem 35 mil primpeiros e 
em Serra Pelada 80 mil? 

Quarta persunta: V. Ex•. ou talvez mat6ria do Oepa"' 
lamento Nacional de Produçio Mineral, que roi veicula· 
da pela impren&a. diz que o meu projeto 6 inconstitudo
nal, onde transcrevem o parecer de juriatu de renome. 
mus que conrrontam com muital outroajuristu de reno
me. e inclusive com 11 Comiuõa de Constituiçio e lus· 
tic;a du Cimara e do Senado. que aprovaram por unani· 
midade o projeto. No entanto. e11a matioria acusa o meu 
projeto de inconstitucional porque deseja prorroaar o 
garimpo por maia S anos. A prori'Oiaçio tem uma con
çcssio ~em cauar alvarl. que V. Ex• cita. Eu pergunto a 
V. F.x•: nessa linha de mciodnio. todas as prorroaaçõcs 
pra;idcnciais anteriores a ate ano eram tamb~m incons
titucionais? Por que V. Ex• nilo denunciou essa incon1ti .. 
tucionalidade anteriormente e 10mente a denuncia qo
r!l! 

Quinta pergunta: Por que IOIMDte qora, no mh de 
1110110 deste ano, a Companhia Vale do Rio Doce apre-
sentou ICU relatório de pesquisa de ouro ao Departamen .. 
to Nacional de Produçio Mineral? V. Ex•diue que nun· 
ca rornea alvarA de pesquisa em c:ima de lupres onde 
tem primpeiro~. A Vale do Rio Doce consesuiu, do [)e.. 

parlamento Nacional de Produçlo Mineral. atA aqui 
nas minhu ml01. qoi"IL. no dia 14 de julho de t9Rl, 
aprovaçilo a1sinada pelo Dr. Manoel da Redençlo, Di
rctor do Depanamento de Fomento. reconhecendo a 
peoqui•• da DOC'EOEO. 

O SR. CI'::SAR CALS - O rela16rio, nlo f1 

O SR. SEBASTIÃO CU RIO -A aprovaçlo. 

O SR. CtSAR C'ALS -A apmvMÇio do relat6rio. 

Domingo 4 S877 

·o SR. SEB ... STIÃO CU RIO- A aprovaçlo do rela· 
k\rio. 

O SR. CtSAR C'AI.S- Nii<1 i: alvarA. 

O SR. SEBASTIÃOC!JRIO- O alvari que V. Ex• 
citou~ um 11lvarll. de la\·ra de rerro. n• 74.509. deSde se
temhro. &c: me permite. V. Ex• ~o.itou 6 de denmhro. Tal
"·ez o alvurã que estú n3 minha mio Cllilcja errada, e cu 
JICMsa carr(Ji-la. cnm a L'(lrrec;ão de V. f~x•. J"'rque tenho 
o al .. ·arâ. aqui. f:le ~do dia ~de ~lembro e nilo do dia 6 
de de.t.emhro. 

Perp.unto a V. Ex•: desde 1974 que a Companhia Vale 
du Rio Doc:e dett-m decreto de lavra para rcrm, que é 
e~se d~o.ocreto que aqui cstú. e delde 1980. que a incidimcia 
ahuOOante de ouro roi descoberta. Porque nii.o roi reita a 
pco~~qui1a antes. e somente a partir de 198:.'!, depois que 01 

JllrimpcirOR descnhririlm o ouro. ~ que a Companhia 
Vale do Rio Do..-c roi razcr a pesquisa. em cima dos sa· 
rimpcirO!I? Por que nio fizeram anlcs de 1982? 

Sexta pcrJunta: V. F.x• tem ab10luta c:on11ciéncia dos 
pruhlernas de JIC8Urança nacional que poderio advir com 
o remanejamento de 80 mil pe!IIOas de um lugar para ou· 
tra. A•ume 11 plenu resronsabilidade por eventuais con
Dito!ii, que podem causar a morle de dezena1, centenas e 
att de milhares de peuoas cm con0it05 armados'! 

Sélima per(!unta: V. F..x• pode esclareçer, como Minis
tro de l::~~ladn. que liiupostamente sabe de todos os BSIUn· 
tOA de lUa PastL quantos alvarb de pe~quius e decretos 
de lavra a Companhia Vate do Rio Doce. diretamente. 
ou por interm~dios subsidiários, atualmente dispõe e 
quantos atào cm exploraçlo? 

Oitava: V. Ex• derendc a politic:a de mineraçl.o meca
nizada da ouro. Em 1976. Sr. Ministro. eu, como Major 
do Con!illho de Segurança Nacional. integrei uma m
miuiio c:om o Diretor-Prcrliidcnle da DOCEGEO, pan ir 
ao Comple:~~.o de Andorinha. do divulpdo na imprensa 
naquela época. que fica no rio Maria. tendo um poten .. 
cial de milhares de toneladu de ouro. chamado Garim
po d<1 Mamlo e Babaçu. Fui ati: li. A DOC'EOEO ex· 
pul!iiOu O!ii garimpeiros, em 1976. montou uma inrra
estrutura. no Garimpo do Mamlo e Babaçu att: certo 
ponto raraõnica. LA estA para comprovar e 01 documen· 
to1 e rotosralias ntlo ai. Em 1982. em dezembro, ela 
abandonou tudo isso no meio da selva. e estA IA abando
nado, e os aarimpeirus que roram expulsos em 1976 re
tomaram. Será, Sr. Ministro, que não poderia ocorrer o 
mesmo em Serra Pelada? 

A Caixa Econõmica Federal fechou, ontem l noite u 
suas atividada em Serra Pelada. e entraram mais 200 po .. 
liciuis da PoUcia Federal. i:. a notlc:ia que recebi. Persun
to a V. E:~~.• se isso tem rundamento. 

Eu pauaria para alaumas outra• perguntai. Desculpe
me Sr. Presidente, Sr. Ministro. mu~ que eu vivi ali tlil 
anos, convivi com osp.rimpeiro1 e com 01 valoroso• t6c
nic:w. de V. Ex•, por isso tenho muita coisa para perpn· 
lar. mas vou procurar rnumir. 

V. Ex• dis!iC que o Garimpo de Serra Pelada iniciou em 
rcvereim de 1980. Permita-me V. E:~~.•. aem a menor in· 
tcnçio de discordar. ou de querer eontestar, mas o Oa· 
rimpo de Serra Pelada. Sr. Ministro, foi descoberto em 
dezembro de 1979, par um garimpeiro chamado Paraen· 
1e, que tinha um ranchinho na beira do lprap6 Orota 
Rica. mostrada pelo Dr. Geralbal, e que era emprcaado 
do dono da razenda. o Sr. Ocn&iio e CJ!e, l tarclintia, viu 
um mulerial reluzente 16 ao rundo do iprap~ quando foi 
buKar Agua, e retirou e era uma pepita de 3.400 Kg. Di· 
zendo ao dono da razenda. o Sr. Oenhio, este chamou 
um 1arimpeiro chamado Pedrio. para ver o que podia 
ra1.er OJm aquilo. Foi quando veio a lavn de garimpei· 
ros e a aurente de garimpeiros. que entrou em dezembro 
de 1979. 

l!m abril de 1980. Sr. Miniatro. novamente rui desia· 
nado pela Presidi:ncia da RcpOblica. para fazer levanta· 
menlo do ncwo Eldorado brasileiro. O que encontrei 16? 
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SuplcniC'IIo 

PDS 
I. P o111101 PUr1u 
~- Bcncd11u l.anclo~" 
). Juilulalml\ft 

4. 0\:laVIO CurdUIIU 
!la. Mo~r11n" hlh11 !lo. -\lm~r P1nh1 
ft. ("arlt~~o ('hia~lh to. 
7, l"arl!"'o\lhl:rlu 
11. MiiR."IIRde<~o (iadclha 
tJ Amo~ro~lt-"urlan 

10. Oda.:•r !M•.arc" 

PMDB 
I. JIJ!IC I ra1clh I. Allrcdo("am.-a 
2. J,1M: lfno\r.,,l l.:rreuo~ :!. !icwru01.1mc" 
.1 Pedro S.m••n 
4. IICikiUucu"" 
~ t:néa .. t .. ,.,. 

). hrno~ndu Hcnfl\jUC l.anlll'oll 

A..,.I.,ICnlc: R& .. illd ("o~valcanlc c.;,,R.;:.d~rc.. - Ralllill )t)l:! 
Rcun1ÕI."' (Juo~rla~~o·rc•ra~o, .-. .. !1:.10 hura .. 
L&ll:.al S..la lia l"umi".i.ll. na Alo1 S.:nad••r Al1."1o1ndrc l"UIIIa 

- Anc•u dol11 l"umi!Oiol\e-1- Ramal -1~1~ 

t'OMISSAO lXI DISTRITO HD~MAl -o DII 
III mcmhlu.l 

t:OMPUSil:AO 

PrcMdcnlc- Ak:llundrc l"INa 
Vi&:c•Prcwdc:nlc Ciu•lhlft"mc Palmc11.a 

I. Aln11nd~c.·,,. •• 
2. L.uur~al l;r,pli•lu 
·' Murdo loldilra\ 

Suplcnla. 

PIJS 
I. Pu•...,..Purlu 
!. U1no~r1c Mur11 
.1. Joiul"o~•tdu 

LIDERANCA DO PARTIDO 
DO MOVIMENTO DEMOCII.\TICO 

BRASILEIRO- PMDB 

...... 
Humberto Lucena 

Vlco-Lioltns 
Alfonso CamiiiJO 

f"cmando Hcnr.que Cardo.o 
G111ilo MO I ler 
Htlio Guciros 
Joll:frqelli 

Jose l1nkiO Ferreira 
M1uro BoriCS 
Pedro Simon 

Saldanha Der.r:1 

LIDERANCA DO PARTIDO 
DEMOCRÁTICO TR.,B.,LHISTA- PDT 

Líder 
Rober1o Saturnino 

•· Ciudhcrmc P;r,lmc1r1 •· Altl"ir Lc1l 
S. Bcncd•lo hrre1r1 
6. Man:unda Glldelha 
7. Julahy M~pllulcs 

PMDB 
I Der~r·;•l de Pluv;1 I. halilar 1-"n.ncu 

2. S.ldanh~ollcrr1 :!. Marcelo Miranda 
.J Allrcdo Campo• 
• Cia~o1iu Mllllcr 

A11o111enle. llt..lcbcr Al~o.-ororado La-erda - R .. m11l .tOM 
Reuniõn Terç•~o-feira11, is 1000 hura• 
Lo.:11l Sllla d1 Con,•lllio, n1 Ala Sen;~dor Alc1andrc C.."..aa 

- Anelo dia ('omi~ - Rum11l 1168 

l'OMISSAO.D~ Ll'ONOMIA- IHI 
til membro•) 

t:OMPOSit:Ao 

Prftulcnle Robcrlu t".o~~mfiO!o 
V•cc·PrftidcniC" Sc~rcru Gume,. 

I. Rubcrlo("umpi!" 
2. Ju.illfh 
.1 Lu11 ('llllolll."olnlc 
4. •ncchto hrrciro1 
~ 11"111 l"i:h.l 
6 Joih.t ( · o~llldo 
7. Alh.lnol ro~11~o.·u 

PDS 
I. (io~bncl Hcrmc .. 
:!. l.uman1o .IUn•ur 
.J Man.-un*"(io~dclha 
4. BcncdiiO (anela,. 
!i-. C.klo~\i••l"ard•'""' 

PMDB .. 
I. Scvc-ru (iumn. 1. JosC Frqe] li 
!. 1-CI'ftiiiÕJ ltcnnquc l'ri..., :! Palra1 S.mun 
~ Alf~N~wl"•m•rtu 

• l."1h1u I ur..'\:113 

ANol,.lcnlc: 1-"ran.:iM:U Gudhcrmc Thcc" R•hc!rol - R.amal .'-W!Ia 

Rcun•a\c,: Qullrlaa-reir""· iii" 10:00 horaa 
Lucal. Sala dal'onn!lolliu, no1 Ala Scnadur Jlr.llu ("uclhu 

- Anuu da• l'um•!lll)c.. - Ro~m;•l ~=~ 

COMissAO D~ ~DUl'At:AO ~ ll.l.l "MA - 1Hl'J 
19 mcmbrusl 

l'OMPUSil:AO 

Prcsldcnlc. Juiu l'almun 
Yllz·l'rcl.•denlc: (iasl.io Muller 

Suplcnlo 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIU- Nt 169 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

l-ATA DA Ul• SI.SSÃO, 
EM 5 DE DEZEMBRO DE 1!113 
S~nitJ ft~lintJda 110 M~ffllrwtiiD 

da I' !k!Uilu ú,trl•rtra Onllrrdrltl, 
titA 47' L.,i.dQI..,. 

2- DISCURSOS PROFERI· 
DOS 1M SUSOIS ANTOJO.. 
RU 

Do Sr. Dcrval de Paiva, pronun· 
dado na Sessão de 30-11·83. 

Do Sr. Lourival Baptista. publi
oado no DCN de 1•·12-83. (Ro
public:ado por incorreçio na publi· 
c:açio.J 

3-RESENHAS 
Resenha das mati:riu apreciadas, 

de I• • 30 de novembro de 1!183. 

SUMARIO 
4- ATOS DO PRISIDL'IITE 
N" 121, 122. 123, 124 e 125, de 

1983. 

5- ATOS DA COMJSSA;O 
DIRETORA 

N" 37, 41, 43 e 44, de 1983. 

6- <lOMISSAO DIRETORA 
Ata da 13' Reunilo, realizada 

em 6/12/BJ. 

7-PORTARIA DO SR. 
DIRETOR-GERAL 

N• 54/Bl. 

l-PORTARIA 
N• 881/83. 

9- TERMO ADITIVO AO 
COSVI:NIO CELUIIADO EN• 
TRE O SENADO FEDERAL E A 
FUNDA('A;O CASA DE RUI 
BARBOSA. 

10- CONSEUIO DE SUPER· 
VISXO DO CENTRO GRAnoo 
DO SENADO FEDERAL 

Ata da 90' Reuniio. 

11-MESA DIRETORA 

U- LIDERES I! VICI!· 
LIDERES DE PARTIDOS 

13- COMPOSIÇA;O DAS 
COMISSOIS PERMANENTES 

SEÇÃO 11 

TERCA·FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 19113 

CONGRESSO NACIONAL 

Fa1;0 saber que o Conttrcsso Nacional llP\'OYOY., nos 
ttrmos do art.44, incisa l,daC'.on1tituiclo. e eu, Moac:yr 
Dallu, Ptc5idente do Senado Federal~ pmmulp1 o se
.,:uinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 104, DE 1!113 

Aotorlzo olldedo do Bnllll C-.acio •• ..... 
b1 •• Orpolzocla 1-... 4o Motralatlo 
Lepl, Ollldoldo .. Pulo, o 12 de -ro al955, o 
emenddo em 12 do --bro de 196.1. 

.o\rt. I' f: I) Poder f.xeculivu autorUado a ade: rir al. 
C.\ln\"CR.,;~n '4liC ino;.titui uma Organizadn lnternaL-ional 
de MC"trulu.,:ia Lettal. L"UnLiuida em Paris, a 12 de C'U· 
luhr!J de 195!'. e emendada em 12 de nm·embrn de 1963 . 

.'\rt. 2Y Este Da:retu Legislativo entra em visor na 
datu de sua puhli..:açiiu. 

Scnach> FedCTal. 5 de dezembro de 1983. - MOUJr 
DaDa. Presidente. 

CONVENCÀO QUE INSTITCI UMA ORQANI
ZACÃO I!IITERNACIONI\L 

D~ Ml"TNOLOGIA LEGI\1 .• ABERTA À 1\SSINA
Tl'RA EM PARIS. EM 12 DE 

OIJruBRO DE 19SS. 
!Conforme emendada em 12 de novembro de 1963) 

Os E51adus parles na presenle Convenção. desejosos 
de IOiucionar, no plano internacional, os problemas ttc
nical e administrativos advindos do empreao de inllru· 
mentOA de medida, e coniC'ieniCS da imponãncia de uma 
cuordem1çilo de liCUS e1forçus para alcançar e&te objeti
vo. rc5olvem criar uma Orpninçio lnlemacional de 
Metrulosh• Lesai. 1111im definida: 

Th"ULO I 

Oliiiii1V u Orpalaclo 
ARTIQO I 

Fica institu(da uma Oraanitaçl.o ln\emaaonal de Mc
trolosia Leaal. 

f.Ria urpni1açio &cri por objetivo: 
I - rurmar um cen1ro de documenllaçio e infor

ma~;ilo: 

- pur um ludo, sobre os diferente&~erviçUI nacionais 
que 5e ocupam da verificação e do c:onlrole dos in11tru-



ALOISIO IAIIOSA DE SOUZA 

DlrWtor &.culhoD 

WIZ CAl~ DE IASTOS , 

DI,.;...,~ 

IUDY MAUIEI 

DI- Adlllilllilnllloo 

- .. de~i.'que ~ ..... -m ......... i. 
elos • uma ....,._taclo icpl: 
-,.. oulrO lodca. ....... 00 io-111101 de -· --.do ponto deviota de _ _...,_ 

tru;la o uliliuclo: . . 
l-lnlduzir c cdi'"r oo ..... c1M ~~~ lopio 

.,. .., ,... dif- Ell-. IIObro oo iftlltnlmniOI 
de Dlcdlcla c 1110 Ulilluçio. com oo a>IDGIIlriol, ~
doo 110 dirwito _.ltuc:ionoi c ao dinito odminillrodvo 
- EoâdoL- lilltcirooomp.....,lllo
diopcllliQ5oo: 
l-........... princlploo ..,.0 de -rol· te

pi: 
4-..-.com n... dclllliftcaroo- orq~~l• 

...,...._ 01 problanu de cartlcr toplolivo c rqul-

.., de -roloti• icpl wjo IDiuçlo "" do i!C.-- ln
tcm-oL 
s-...-modoloo de projllo de lllodc ...,..._ 

mallo-.ca --IOOdc-ide .... uliiiuçla: 
6--.r um projolo do OIJIIIIncio prtlico de 

um .,~modelo de waificaçlo c oontralc doi inllt~ 
......... de medido: 

7- ft•• a carodcrlldcu • quolid- n...un. c 
auficicnta que ~m IP,...W Cll in1tn1-.l01 • me
dide pero .., .. op-- pdoo E•- -roo • · 
poro que a-._o poou oor roooiiiOIICiado 110 plano 
inCcrMcianal: 

I....: r •• .,._ u •a.. 0111r0 .. Sorviçoo de -o 
lllcdidu ou oultOI -.lçooncarrcpdol do metrol.,.;o 
iofol cm cada um doo Elt-mcmbroo do Orpnlnçto. 

T1TULO 11 

c..dlolcllldc ~ 

AIITIOO 11 

Siu manbroo do o....,.~nç~o ~ Esladoo pll'ta •• 
prewntc Conwençlo. 

AIITIOOIII 
A Orpaiuçla ..,...,.........., · · 
-uma c .... r.rãtaa ~--••III de ~CINioata Le

pi, 
-um Comltf lntms.donoi de lllctrol .. io Lcpl. 
- umo R-tiçlo lotcmociaMI • M~ .... t. 

pi. 

~ .....,._ dcM ......... I4111 
AIITIOO IV 

A CanJerincia tem por objcliwa. 
i - CllDdar q-6a nio~vu li naoticladcl do Orp

nil~Qo r tom'r u cltril6n nt.f\JIIis: 
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EXPEDIENTE 
aNTRO OIÃI'ICO DO SINADO !'!DUAL 

DIÁRIO DO C~SSO NACIONAL 
ll • ' • 

...,._ .;,b ~ ..........,.;. ... .,. e1a MM.. e1a ~ F.d.ral 

ASSINATUIAS 

Yla Superflcleo 

s--r. ............................. . Cri 3.000,00 
Cri 6.000,00 Aro ................................ . 

benop1or Awhoo Cri 50,00 
n;,g.,, 2.200 _ .. .,..,. .. 

l--ror • collllituiçlo doo orpniomot do di
recio que clcwrio __ .., ........ ai._ de OrpnlDçio: 

l- CIIUdor o op-.r 01 - olobonodoo, -
conciullo de -• lraboi'-. pclol d-orpn
de -.olotl• ltpl --... _, __ ""'" • 
_ .. c ... ocnç~o, 

Qullioqucr q_. Nloti- l topiocloo • l odminlo
trocloo. um Eado-Clc:luida dclllçodo. c ... r. 
rtncio. Nl.., pedido uprcuo d ... .,_ 

AIITIOOV 

o. Eotodoo poi'ICI na pnocntoC......nçlo portldporla 
da c ... rcrtncil •• qualidade de ............... -,.. 
p.-todoo como previsto oo .,.., VIl. c llcuto .,.,. 
.-idos la obripç6a deli•- poli c ... ocnç~o . 

I ndcpatdcn..,._,lc doo IDCIIIbroo, podorto fucr .. rtc 
do Conocnçlo, "" qualidade de Conwpoodcma: 

1 - os Esllodao ou tcnit6rioo que ainda nlo -m 
ou olo dnojan acr portn no Convençlcx 
l- Uai6cllmcmiCÕatllis c:vjo alivldodc •oi• rol• 

clonado ""'" 1 do O,.lllliacto. 
Os c .,_,.senta nlo ..,.., ,._._ •• Con

fcrinciL mu podcrloo • ola caviar "'-mod- que • 
ria limplamcnlc..,. OOilOIIIIift. Nilo-"' 11 CXJti
uçila doo &1- m ... broo. .... _..,-r u 
dapo&as de ~lo doo llniçot que-m pedir c a 
dcspcsao de ..tnoturo doi publtc:oça. do Orpnlzaçio. 

ARTIOOVI 

o.~ _,broo • ..,..P_ a r-1 
Confc:rtnoia- 1 docuni•IIÇio aa,..- que. M 

, .. opiniia • .,.... pcrmi~r l Orpai.taçio dctin<~~mbir· 
~oc de w:a~ mreras. 

ARTIOO '(11 

Os Eotodoo membros cnviorto .. nuni6cl da c ... r .. 
rincia I'I"J"U'ftftanta afic:iai.l, nn mlmcro mblma de 
trà. No limite do _, .... um dd• d.-t ..,. "" ICU 

plfs Ull'l funcionúio, ainda rm •liwidadc. do ScrYfco de 
PBol c Medidas ou dr outro lri"Wiço que • acupc de me
l rol.,.; o lcf•l. 

l:m ..., dcoltn d• ICrt cin~ta de voto. . 
F.•t .. dclqodoo nlo nocosli .. lo do "ploaoo podem", 

1alwo cm ca.~ accpaoaai1. a ptdjdo do Comilt. c para 
quatar.. dcterminadlll. 

Coda &talio •cart CXJm • ~ rdotivu l oua n-
prncnlida na C •mrcr+naL _ 

01 mcmbrM do C omiti: que nlo IC)am dclcpdol por 
IC'U C"HWCmo lrt'lt'l O direito de tOmar J~ertC IIII rtuniie. 
.:.w n~ con~&~hl\'11. 

AIITIOO VIII 

A c onfcm.cio docidlrt IIObn u rocomcndoca.. • • 
nm r.ilu vilaaclo o u.,. oçlo _,..m doo E11a101 
membros. poro • Jallaçloo doo objcli- mu-
oo Arlifo I. . 

A• cleci.aa do c ... r..-. podcrto lomOMc oplid
wcts opcna., o nO.-o do~-- -•ta 
_ ...... no mini- 1 dois- do nO...o 111111 o1c 
Emdos manbros. c •recolhcmn 11111mfnlrno dr quatro 
quint01 dol•otol apreuoa. O nOmcro dolo"""- aprca-
100 -L 110 mini- ., ipol 1 qullro quintoo do to
tal de Ellodo• mcmb- ,..... ... 

SlooocrioC<IMiclftldoo_VOIOI_II_ 
tmçac. c 01o l'Olos cm branco ou nulm.. 

A• dedl6a alo imediatamente camunãc8d• 801 &. 
18dos memhrol pua inrann.açJo. atada • m:o..-. 
daçio. 

01 E.JalldolmmabNiasairlo a cantprcm'-omoral 
de. no medida do pood.,., opiialr lOis dccloa... 

Todlwia.. no que amoemt a qu.aiQuer wato rdaeivo l 
.,. .. wdo. ...... "' • odminiolraçio, 00 ............. 
intoma do Conf..tnciL do C omiti. do llcport!Çia, c I 

quJqucr quatlo anAl~ a nwiorillllhloluta mi~~
ciente ,.,. tortW' tmcd:iatamcnt~ eucu16ria 1 dccillo 
wiuda. ICndo o 11lmtt0 mfnimo dos membi'DI praau.
c o doa wotol aprcsm~ 01 mamo~ que 01 acim:e m~ 
n.SO.. O wcno do E.Ja8do mcmbro cujo ddepdo ocupar 
a pmidtncio ..rt pnpc.~dcr.lnlc cm caoo de ipo!dodc 
.. dillribui(lo d"' ""'OL · 

ARTIGO tX 

A l' onfntnc:io ciCfcrL dentro ..,. mombroo. poro o 
pruo de c:.d• uma ck .... , tnàs. um Prelidnte e dois 

, Vice-PraidmLc:S que tcrio como adjunlo. a titulo de Sf.
<mino. o Oirrtar da Ropaniçla. 

ARTIGO X 

. A Canferàkia manir-w-l pelo mcnot. a cada lei1 
anua, corrwocad:a ~lo Prnidmtc cW C\lmilê ow.,." cm \.11110 

<1< imp<di"'"'U>o pelo DirciDr cA2 lltp>tliçJo a ewlivcr 
I'CC'Chdo um pcdtda cm;anada d.s mrtadc. na mfnimo, 
d01 mrmbros do (~amitt. 

A CoÍtfrrtncia filarA. no ftm de lnlllrab.lhot. o lup.r 
c a dali de IUal"rt\a.ima rcuni.lo. nu ddcaart •ta inc:ur. 
~nci:a ot0 Comitt. 

A liTIGO XI 

A HnJwa orlci•l da Orpni:z-.-lo JCt6 a francsa No 
rnl:lnh>. a Confrrfnda pockd prc\rr. para ICUJ trahr 
lhe to. r ckltalh. o t'mprqn * um• aurra ou m.U. Jlnruu 



De:embro de 1983 

Camld ............... Mttnloil• Lopl 
ARTIGO XII 

A• funções P~"istas no Artigo I scrilo emprcendidds e 
lcvada5 a cabo por um Camit~ Internacional de Metrolo
@ia l.eg;ll, órgão de tro1hulho da Conferencia. 

ARTIGO XIII 

0 C\1miti: liC'I'Ci L"ampG5IU ror um repte5C11l1DIC de 
cada Estndo memhm da Orsani.t:~~~;ão. 

Tai5 rcprL"!ientanta; serão dcsip.nadoa pddS Governos 
de 'I:U!Ii paf5e". 

Dc.overão 5Cr fun~o.ionArios, em atividade, do scrvic;o 
qur R&: tM:upa dos instrumentos de medida ou terem 
funções oli~iil.is ati\·as no ca.mpu da metrolosia lepl. 
Ce•ar~ de rcr membros do Comite a" que nã.o aten

dc.,-em ias cundiçae,; acima e cumpri rã. entil.o. aos Gover· 
no~& interes,;ados desipnar KUII suh'Stitulos. 

Porão sua cxperienda, sc:us conselhos c SAIS trabalhos 
a 5erviço do C omite. mll5 nlo comprometeria os seus 
GoYerno!o nem as Ruas Administrações. 

Os membr011o do C omite lomarJo parte. de direi lo. na 
Conferencia. com 'VOL toniU\Iin. Poderio RI' um dos 
deles:adm do 5eU Governo A. Conferi:ncia. 

O Pre5idenlc poderá convidar is reuniões do Comit~. 
com vo1 consultiva. qualquer pe!i10a cujo concurso lhe 
pareça 6til. 

ARTIGO XIV 

As pessoas fisi\!as que tenham de!iempenhado papel 
imponante nll dCncia ou indllstria metml61icas. ou ex
membru~ do ComitC. poderio, por deLisio deite. receber 
a titulo de: membro honorllrio. Poderio usi5tir b rcu
niõe5, com '101. c::on5uhiva. 

ARTIGO XV 

O C omite escolherã, dentre !IICUS membros. um Presi
dente. um primeim e um segundo Vice-Presidentes, que 
«er~ eleitos por um pcrlodo de &eis anos e que pader'lo 
l!.er reeleitos. Se. no en&anto. o .seu mandato terminar no 
inlcrvalo entre duas sa;,;ões do Comit.C. o m01mo scrA 
automaticamente prorrogado ati a próxima a"Uilo. O di
n:lar do Rcparlic;ãa lhes ~erA adjunio, a titulo de Sec:re
táriiJ. 

O C'omiiC podcril. delqar algumas de suas funçàel ao 
~;eu PreJ.Kkn,c. 

O Presidente de!ilempenhará il5 funçõe!il que lhe forem 
dele(!ndu"' pcll'l Comiti: e o !lubuiluiri em C'ol!iO de ded
sõe• urgentelli. l.evarli tai5 dec:iSÕL'11 an conho:imento do~~o 
membros do C omite e lhe!il pn:!iltari contas niJ mail breve 
rra/0 pO!islvel. 

Quando houver rouihilidndc: de que r-urjam que5tÕCI 
de intere•e comum para o Camiti c para OTaanizac;àes 
conna,.. n PI'C5idenle representara. o C omite junto a a
l\1.15 Orr:anizac;aes. 

Em ca50 de au!Cncia, de impedimento, de L"e55Bc;i.O de 
mandato. de demi55ilo ou de falecimento do Presidente, 
o primeiro Vicc·Pre!ii.idente o 5uhstituir.i interinamente. 

ARTIGO XVI 

O Comiti reunir-R-é pelo men01 de dois em dois 
anos. por convoc.açAo do &eu Presidente ou. em CB!IO de 
impedimento. do Diretor da Rcpartiçlo. • Cite tiver re
cebido um pedido formulado pela metade. no mfnimo. 
dos membros do ComitC. 

Salvo por miJlivo apo.ial. alio -..aa normll.is se reali
zaria no pais da sede da. Rcparlic;lo. No entanto, pode· 
rão !iCr detuadas reunilles de informação no território 
dos Estados membros. 

ARTIGO XVII 

O'i memhru!ii do (.'omite que ativcrem impedidos de 
a~'iislir a uma rcunii.o poderio delegar o ICU voto a um 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçào 11) 

de seu5 colcgus. que M:r6 então o seu repre~entante. N'cs
IC c:u110 um mesmo membro nüo paderã a~o.-umular. com o 
seu, mais de doi5 outros votOfl. 

As deci1iks16 .serllo \o'ilidas se o nCamero do!l presenle5 
rur, nu mínimo, ipual a ITCii quanos do nllmero de pes
was. do;.l~J,na.d;u;. WR\'-1 membros do Comiti:. e 1e o proje
to ohlivrr um minimo de quatro quinto!i dos votos cx
rrcssos. O nllmcro do5 votoa exprcsso5 devcrã ser, no 
minimo, i{r.ual a qu01tru quintos do número dos presentei 
e do5 rcpracntado!l nu seS!Iilo. 

Rlpordcla ._..._ • Mllnlo!llo a_. 

ARTIGO XVIII 

O func:ionamc:nto da Canferincia c du Comiti: ficark a 
cars:o da Repartido lnlemacional de Metrologia J.cpl, 
wb a direçllu e controle do Comiti:. 

A Repartic;llo estar& encurrea:ada de preparar as reu
niões da ('onferé:ncia e do Comiti, de estabelecer ligaçio 
entre os diferentes membros destes oraanism01 e de man
ter rel~~~,;:õel com os Eslados Membros ou com os Corres
pundentK e aus senic;oa intereMadoa. 

EslurJ is:ualmenle encarregada da -.ec:uçio dos atu
dt'IS e do11 trabalho5 drlinidos no Artiso I, bem como da 
luvratura dus atas e da edido de um boletim que ser A en
viado, a:ratuitamente. ao• E1tados-membros. 

A Repartição conatituirá o Centro de Doc:umentaçlo 
c de I nfarmaçào previsto no A rtiao I. 

O (.'omite e a Repartiçio 1e encari'Ciario de aecu1.ar 
decisôe!i du Conferi'ncia. 

A RepurlicàiJ nio realizarA pesquisas •perimentais 
nem trabalhi.Js de laboratório. PoderA. no entanto, dis· 
por de 5Bias de demonslrac;io convenientemente equipa
diL'i para c:studur o modo de c:onSirudo e funcionamento 
de certas :.parclhos. 

ARTIGO XIX 

A Repartic;io ter6 sua sede Adminisarativa na franc;a. 

ARTIGO XX 

O pe~mal da Repaniçlo compreenderA um Diretor e 
colahnradam nomeados pelo (."omite. bem como em
pregada~& au a,:ente1. a titulo permanente au tcmporArio. 
rcc::rulada!l ,elo Diretor. 

o p:!õ5aal da Repartido c. lie fura casa. ()5 peritos 
mc:nt.ionadl'15 na Aniso XVIII. scràiJ rcmunerad01. Re
cdx-rà.n "ah\rios, emolumentos ou indenilõlCÔe'i. c::uja im
r,mãncia ~rA lixada pelo Cornite. 

O ""slalus" do Diretor. dos colaboradore!il e do'S cm
rrc:gado~ uu agentes IICrã determinado pelo Comi ti. in
cluMiYe no wc::antc üs cnndic:t\es de recrutamento. de Ira· 
balhu. de disciplina e apo!iilntadoria. 

A numeac;io. o licenciamento ou a di1pensa dos aaen
\e!õ e dos empn:fl,ados da 'Repaniçl.o ser lo c:Cetuadoa pelo 
Diretor. 5alvo no que se n:fere 110!1 çnlaboradores desis
nados pelo ComitC. 01 quaiR s6 poderlo ser objeto das 
mama5 medida~5 por decisão do Comid. 

ARTIGO XXI 

O Diretor serA resppn116vel pelo funcionamento daRe
punic;il.o.Rob o controle e dirctrizes do ComitC. perante o 
qual RcrA respon16vel r ao qual deverl api'IKnlar, em· 
cada sc:s&lo ordinlria. um relatório de. pstlo. 

O Diretor perc:eherê as rec:eitas. prepararA o orçamen
to. c:ontrairé as despesas de peaoal e de mlll:erial, pa••
rli as ordens de r-samento. e (lCrirA 01 rund01 de tesou
raria. 

O Diretor scri. n eftldD o sec:rctArio da Conferencia e 
dn C omite. 
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ARTIGO XXII 

01 Oo"Vemos do1 E1tados membros declaram que a 
Reparliçio tem utilid:1de p6blica reconhec:idu, que 6 do
lada de rc:rsonalidade ch.·il C que, de maneira pral, 1C be
nelicia dn5 privilt@:io!l e fac::ilidade!l c:umumente conc:cdi
dn~ à5 in,.tiluiÇÕe!i intergn\o-ernament:Jis pela Jegislac;io 
Yi(!rnac: cm cada um du!i F.5tndo5-membrus. 

TITlll.O III 

Dep01içõc:s Financeira• 

ARTIGO XXIII 

A Conferencia. pura o pcrlodo financJiro correspon
dente ao inl.etvalo entre suas a=Siàa. clead;r• sobre: 

- u imrurtãncia slohal das crtdilo!l nec:esd.rios para 
cobrir as dape~llli do runc:ionamcnto da Oraanizaçlo: 

- a importãncia anual dos cri:ditos a aerem posa: os em 
n"SCrva para cobrir as despesa• extraordinArias obriga
tórius. e para assesurar a Recuc;io do orçamento em 
cuso de inMificii:ncia de receita& 

05 crtdiloa seril.o contabilizados cm franço1-0uro. A 
paridade entre: o rranc:a-ouro e o franco franc:is..,.. a in
diL'ildB pelo Banco da França 

Durante o perlodo financeiro. o Comili poderA recor
rer aos Estados membros, se julpr necesdrio um au
mento dos cmlitos para a realizado d01 objeti'VOI da 
Otganizac;ilo. ou pata compensar uma variac:io du con
dic;iSc:s cconõmicas. 

Se. ao expirar o pcrlodo financeiro, a Conferencia nio 
!IIC hÕUver reunido ou R nio hou'VIr podido deliberar va
lidamenk, o perlodo aerA prorrogado ati a sesuinte ses
•ão vAlidai. Os c:rtditos inicialmente concedid01 serlo au
mentados propoi'C'ionalmente li duraçio data prorro
gAção. 

Duranle o pert'odo financeiro. o Caniti fiuli. dentro 
dor. limiles dos criditos concedido~o o montante das dcs
pe5as de funcionamento relat iva1 aos excrclcios orça
mentária!. cuja duração corresponda ao intervalo entre 
'.t!iisuas !leliSÕC5. O ('omiti controlarA o emprego dos fun
dn'i di~~poaiveill. 

Se. apól expiração do cxercfcio orç.neniUio. o Comi
ti: niln se houver reunido ou JC nlo houver podido deli
berar va1idamente, o Presidente e o Diretor da Repar
tiçll.IJ decidirão 10brc a rcnovac;lo. at6 a próxima aeuilo 
válid01. do todo ou de pane do orçam.,nto do aercicio 
findo. 

ARTIGO XXIV 

O Diretor da Repanic;lo tcrA autoridade'para contrair 
e pqar. independentemente de quaisquer aulorizaçila, 
111 dC!ipeau de funLionamenl.o da Orpnizaçlo. 

O Diretor s6 podcri: 
- paa:ar 15 desprsa5 extraordinArias; 
- retirar. dos cr6ditos de reserva, os fundos nec:a-

sArios para aR!iCgurar a exec:uclo do orçamento cm cuo 
de insuficiCnc:ia de reccitu. depois de ter obtido o con
sentimenlo do Presidente do Comiti. 

Os excedentes orça'mentArios continuado ulilizheis 
durante todo o perlodo financeiro. 

A JCSIIo orçamentAria do Diretor deveri •r aubmeli
da ao C omite. para veriflcaclo. em c:ada uma de 10a1 .... 
aões. 

Ao expirar o perlodo ftnanc.:eiro. o Comite submeterA 
ao controle da Confertn<:ia ~m baliRQO da Pltio· 

A Confertnc:ia determinali o destino a •r dado 101 
excedentes orçamentAri01. O montante da~e~ excedentes 
poderio ,., dcd~ziclo daa contribuiçllcs doo Eltadol 
membros. ou ser acrescido aos c:rtdiiOI de reserva. 
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O total das partes contributivas para um perfodo li
nunceiro serli. determinado ~e~undo o montante dos c:R· 
ditos cuncedido5 pela Conferencia, tendo em conta uma 
avaliado du n:ceitas do5 itens 2 a 5, abahl:o. 

A fim de determinar as contribuições. 01 Ellltados
memhros ~erão ~artidm em quatro dassn, segundo a 
f'OpUia~:àu tolul da melrópoiC e doS tcrriiÓriOI que dcJ:t
raram rcpn::scntar: 

ClaNie 1.- Populaçio inferior ou igual a 10 milhões 
de hahitantes: 

Classe: 2.- Populac;lo compreendida entre lO mi
JhiH:s. eJiclusive. e 40 milhikll. indu5ivc~ 

Claue 3. - Populaçio compreendida entre 40 mi
lhõ~:'i, exclu5ive. e 100 milhões, inclusive: 

CIWI!ie 4.- Populaçio superior a 100 milhõc1. 
A cifra de popuiiiC'ilo ser6 arredondada para o nllmero 

inleiro de milhão inferior. 
Quando cm um Estado o srau de utilização do5 inltru

mentOI de medidil for daramcnlc a mi:dia, esse Estado 
pndcrli apn=;entar pedido J'IB.ra !ICr inclufdu na dasse in· 
feriur àquela que lhe delcrininava a sua populaçla. 

Sq!undo as da1ses. as contrihuic;õe5 ,;erão pruporcio
nai5 a I. 2. 4 e 8. 

O total da contrihuil:ii.o de um Estado-membro ,;erA 
rtrartidiJ it~ualmenle pelos IDOII do perfodo finanCLoiro, 
para delenninur a wnlribuiçio anual. 

A fim de constiluir. desde o infcio. uma reserva de 
continsencia.. deslinudu a compen&ar a5 Dutuac;&es no in
f!l'r!iM, de receitas. os l::s1ado5-memhm1 con~enlem em 
realizar adian111men1os eh: suas ootizac;ões anuai,; futura5. 
O mon1ante de!i!ies adiantamL"IItos e a sua duraçio serlo 
lixados. pclu Conferência. 

Se, ao expirar o período financeiro, a Conferência não 
se holl'ter reunido ou nào houver podido ddiberar vali
damenlc. as a~ntribuic;ões anuais serViu prorrogadas nos 
mL"11mus india:s. ati: um:J. se115io vtilida da Conferencia: 

2- pelo produto da venda de publicac;õe5 e pelo pru
dutu dus prestaçõe!l de sen·iço1 aos membros corre!lpOn· 
dcnte§: 

3- pelas renda!i. auferidas do investimento dos fun
cf..,s da tn..•uraria: 

ARTIOO XXV 

As O..re•a.• da Orsani7.:JCio serilo cobertas: 
1- por uma contrihiçlo anual dos Estados

membros. 

4- pelas contribuiÇÕes para o periodo financeiro em 
'"ui"5U, f'CIUH direilo5 de admiWo de novos Estados ade
rente", pelas cuntribu~iXs retroativu e pel05 direitos de 
admilisil.o dos l:!stados-mcmbros reintqrados, pelas con· 
tribuiçõe; atrasadas dos &ladOJ-membrus que reiniciem 
seu,; pas;amentos; 

S- por ,;ubvenções. subscrições_ do~M,.-ões ou lesados 
e rea:itaS diVLTSaS. 

Para permitir o empreendimenlo de trabalhos espe
ciai,;, 5Uhvençõcs extraordinArias poderio ser alocadas 
por a:rtm Estado•memhi"OI. Estas subvenç6es nio so
rilo incluídas no orçamenlo seral e eonstarilo de contu 
espec:iai5. 

As cuntrihuições anuais serlo fiudas em francos
ouro. Serão pagas em rrancos franceses ou em quaisquer 
divisa,; c:onvcrsiYeil. A paridade entre o franco-ouro e o 
franco francà seri a que indicar o Banco da França, e a 
taxa aplid.vd seri a du dia do pagamento. 

A !I conlribuiçaes JeriJo JHIP& no inkio do 11110, ao Di· 
retnr da Repanic;io. 

ARTIOO XXVI 

O Comitf: cstabelccarli um rqulamento financãro ba, .. 
seado nas dis~s acrail: dos Arli10s XXIV a XXVI, 
acima. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sco:lo 11) 

ARTIOOXXVIJ 

Um Estado que se houver tornado manbro da Orga .. 
nizaçilu durante um dm perfodos mencionados no Arti· 
s;o XXXVI1icar6 ohrif!ado ati' a a.pirac-lo dcue c ficarA 
submetido.. a partir da sua adL-sãu. lls mesmas dispo
•içi\e,; dOR membros ji existentes. 

Um novo Estado--mcmbro se tornarA ca-proprietãrio 
ck1s hcns da Organizado e deverA pagar, pc~r c:on5cguin· 
le. um dircit\) de admiulo fixado pela Conferencia. 

Sua coti.t:açilo anual ICI"6 calc-ulada como 1e aderisse a 
Jt de janeiro do ano seguinte ao do depós.ilo do instru
mcnto de ade,;.!J.o ou de ratificac;io. Seu pagamento J'lilra 
o ano em curso ~erA de lantos doze avos de sua cotizac;io 
quanlus meses restaro~m por cobrir. Es5e pagamento n.!lo 
afctar:. as cotizações previstas. para o ano em curs,, 
p01ra os outros membro5. 

ARTIOO XXVIII 

Qualquer E!ltado-memhro que nilo tenha pago suu 
cotilaçi)ell durante tras anos conJCcutivo5ACrli automati· 
c01mc:nte considerado demili5iontirio e excluído da Jista 
d01 l!stadus-mcmbros. 
~u ent:J.nto. a situado de ccrtos l::stados-membros. 

que 5e encontrarem num perfodo de dificuldades finan
CLiras c niu puderem, no momento, C"Umprir sua5 ohri· 
s:;•çôes. Kr.i examinad01 pela C unferência, que poder A. 
em certo,; caRos. cnncer-lhe,; prazos ou adiamentos. 

A insuficiincia das ret"Citas. que resultar da exdus.!lo 
de um fJita.do-memhro, seri compensada. por uma reti· 
rada dm cridito1 de re,;erva, conlitituldos em conformi· 
dade com o artigo XXIV. 

0!1 E5tados-membrns voluntariamente demi5sion6rios 
e U5 E1tados-memhro5 demi~~~:innirios de oficio perder:J.o 
todo1 os dircitn5 de co-pmpriedade sobre o conjunto dos 
hen.c da Orsanitac;ilo. 

ARTIOO XXIX 

Um E!iladu-membro voluntariamente demissionirio 
puderA ser reintegrado mediante simples pedido. Serk 
enlilo '"onsidcrado coomo novo Estado-membro, ma5 o 
direito de entrada só será exigi'Yel se AUa demi5s.!lo datar 
de mui• de: cinco ano5. 

t:m Eslado-membro demili!ionirio de oftcio poderA 
sc:r reinlegru.do. medianle simples pedido. sob reserva do 
papmento de suas c:otizaçaes nlo pagas no momL'I1to du 
sua exdusD.o. Es5u contizaçõe5 retroativas serlo calcula .. 
da~a- na bas.e das cutiuçÕL'S duJ anos anter.ioreJ l JUa rein
tes;raçilo. ScrA. a squir, considerado cumu nuvo Estado· 
mcmhro, mas o direito de entrada serê calculado lendu 
cm L\lnta. nufi proporções fixada1 pela. Conferência. as 
suas cotizações anteriore5. 

ARTIGO XXX 

Em ca11o de di55oluçàu da Organizac;io. o ativo serA. 
sob I"Ciicrva de qualquer acorchJ que poderi ser concluklo 
enlre os F.stadU~-membros cuju cotilii\:ÕCS ratlo em dia 
na data da di!llofuçilo, e 50b reserva dos direitos contra
tuuill ou adquirido• d\) pessoal em atividade de serviço 
ou aposentado. repartido entre 01 Estado-membros pro
porckJnalmenle ao 101al de suas cotizac;ões anteriores. 

TITULO IV 
Dllpaolçloo Gonlo 

ARTIOO XXXI 

A preac:ntc Convençilo ficar6 aberta A ali!linatura ati: 
31 de dezemhro de 1955, no Minist6rio das RelaÇÕes Ex· 
teriores da Repllblica Francesa. 

Ela ser!i ratificada. 
Os int~trumentos de ratificac;Jr.o ~erlo depositadoa jun

to ao Governo da Rcpdhlica Frar.:ea;a. que notilic:ani a 
data de depósito a tadu um dos Estados sis;nutirios. · 
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ARTIOO XXXII 

Os Estados que nio tiveram assinado a Convençilo 
poderi\) a ela aderir após expiraçl.u do prazo previsto 
(ICiu Arligo XXXII. 

Os instrumento,; de adesio serão depositados junto ao 
Gm:crnu da R&.opúhli~ Francesa. que nulifu:ari\ a data 
de depósito a 1udo1 us GO\-ernos sif!natArios e aderentes. 

ARTIOO XXXIII 

A presente Convend:o entrará em vigor lrinla dia!l 
após o depósilo do d&:imo-se,tu instrumento de ratili
caçilt• ou de ade,.ão. 

Enlruri em vis;or, pana cada F~'itado que a ratificar ou 
que a ela aderir depois de sua entrada em vigor, trinla 
di3s 3J"Ó"' o depóNtn de H'U instrumento de ratili.:-açiiu ou 
de ••dL.,;iiu. 

O Oovernn da Rep6bli'"a Francesa notifi'"arll a cada 
uma dus Partn Contrai antes a data de entrada em visur 
da C onvenç.!ll). 

ARTIOO XXXIV 

Qu:dl.JULT Esladu puderA, no mlXnento da assinatura, 
da ratificado ou a qualquer outro momento declarar. 
pnr notificado diri,gida ao Oovemo da Rep6blic:a Fran
cesa. que a Con~ençào 1cr6 aplicãvel au l."Unjunlo nu par· 
le do5territórios que representa no plano inlernaLional. 

A prCJCnte Convenção se aplicarA ao territbrio ou aos 
territórim de!õis;nadns na notificado a partir do triafti· 
mo dia a c:ontar da dala em que o gcn:erno da Repllblica 
Francesa tL-nha rccebido a nolilicoaçio. 

O ao ... -ernu dot Repúblka francesa trammUtirA Clita 
notifi~;~ç:l'-"1 aos uutru~~o Governos. 

ARTIOO XXXV 

A prcsenle Cunve~iio teri viginc:ia por um pcrfodo 
de doze anos. a cnntar de sua primeira entrada em Yiaor. 

Continu11rA em vis;or. ulteriormente, por um perlodo 
de sei• anos. e assim pur diante. entre as Panes Contn .. 
tuntes que não a rrnham denunciado seis mCSCI antes dr 
e'pirado cada prazo de Yili'ncia. 

A drnúnciJ. Rerâ feita por meio notificação escrita di ri· 
lida uu Gn ... -ernn da Repilhlicoa 1-=rancesa. que a comuni· 
carã às Parles Contratantes. 

ARTIGO XXXVI 

A Orf!anizaçãn JKiderã ser dis!i.Oivida por dccisio da 
Conferência. cunlanlu que os delctradns estejam, no mo· 
mentn do vol\), munidos dus Pleno5 Poderes para este 
efeiw. 

S:lo scrio L"UnsiderJ.dos votos expre~sos 111 abstenc;<1es 
e us vot05 brancos ou nulnR. 

Nu intervalo entre as sessões. e em certos CHios ape
ci••is.. o Comili podcrã deliberar por correapundi:ncia. 

As r&:!ll.llu~o:ües tomadas dc!ila forma só 5er.ll> \lilidas se 
todos O'l memhms do Cornilê houverem sido chamados 
a opinar. e se as resoluções houverem sido aprovadas por 
unanimidade: dos voto5 expressos. c:om a condido de 
que o nllmero dos vo1o1 e.xpres~os sejL no mfnimo, igual 
a d\)il ten;m do n6mcro de membros desiJnados. 

Sio scrào cunliderados voto1 eapreuos aa abstenç6es. 
e os YOios brancos ou nulos. A au.Cncia de resposta nos 
prazCIS lixados pc:lo Presidente aeri inlerpretada como 
equivalente a uma abllcnçio. 

ARTIOO XXXVII 

O C omite cunnar& os estudos espec:iais, as pesquisas 
experimentais e os trabalhos de laboratório BOJ ~erviços 
CG.a'lf1Ctente5 dos estados membros, depois de ter obtido 
,-niarMnte a sua cuncorddncla formal. Se csiar tarefas 
acarretarem dc:"'pesus. na concordãnc:ia formal H especi· 
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ficar:l em que proporç&s u mesma.~ correrão por conta 
da Organizado. 

O Diretnr da Repaniçlo coordenarA e reuniria o cnn~ 
junto do111 trabalhos. 

O C omiti padrrê conriar c:ertu funções. a dtulu prr· 
manente nu lemporirio. a s:napos de trabalho ou a peri· 
t05. tl:c:ni~o.'O!I ou julfdico5, que se pautaria pelld dilpo
!iiçOeoo liud11s pelo Comi te. Sestas tai'C'fas incluirem rc
muneraçõr'S ou indcni7açüe~o o comité lixarA o sru mon
tante. 

O [)iretor da Repaniçlio &Mumir6 o Secret.ariado de~
IC5 (l:nlpOlll de trabalho ou destes srupos de peritos. 

ARTIOO XXXVIII 

Se o númao das Panes l 'PJ'C5enlC ConvenciM> se en
contrar redu lido a menOJi de delCSSLili. a Conferi'nc:ia po
deri. consultar os Estadoa membros sobre se E= o caso de 
se considerar a Convendo aadua. 

ARTIOO XXXIX 

A Conferincia poderá recomendar U Partas Conlra
tantes emendas l presente Convençio. 

Qualquer Parte Contratante que aceitar uma emenda 
notificarA a sua -=eitaçlo por escrito ao Governo da Rea 
pública frKDC:C5a, que comunicarl li outras Parta. Con
tratante~ o Rcebimento da notificaçlo de ac:eitaçlo. 

Uma emrndll entrarA em vigor tris meses depois que 
as notifi.:ações de ac:eitaÇ.!lo de loda5 lfl Parte:• c.·ontra
tantCJilcnham sido rcccbida5 pelo Governo da República 
t"ranc:esa. Quando uma emenda 815im tiver sido ac:eita 
por todBli as Partes Contratantes. o Governo da R c· 
rilbli.:a Françesa o comunicarii a todas as Partes l"ontra· 
tantes. bem como aos Governo• 5ignatluios, mencionan
do a dala de sua entrada cm vigor. 

Após a entrada em vigor de uma emenda, nenhum 
Governo poderá ratificar a pra~entc Convenção ou a ela 
adrrir sem aceitar igualmente esta emenda. 

ARTIGO XL 

A prC5Cntc Convcnçlo serê redigida cm llnaua france
sa. num Ki oriainal, que scr6 depositado nus arquivos do 
Governo da Rep6blica Francesa, o qual c:nviarâ cópias 
autcnlicadus a todos o5 Clm.·emos !llignat6ri01 c adcren· 
tC5. 

Em ft do que, o5 Plrnipntcnci4rius abaixo assinado5., 
cujo" pudcfe!ll foram recnnhec:idn10 c:om estando em boa c: 
dc:vidu fonna. a5!iiinaram a pm;c:nlc Convenção. 

feita cm Paris. a 12 de outuhn'"l de 19~5. 

Faço saber que: o Conp:re!IISO Nacional apru"·ou. nos 
term05 dn &ut. 55. § 1'. da Constituiç\o. e c:u. MOi:lr.:yr 
Dalla. Prc:Jiidente do Senado Federal. promulao o sc
luintc 

DECRETO LEGISLAUVO N• 105, DE 1913 

A- o IBIO .. ~~~ .. 2.1160, do 12 do 
-de 1913, 1(00 "lllen I Lol .. 1.009, .. 26 
do-.. .. do 1973, ........ ,.,,.. 1lllllaclo o 1 
.,.,ronc~o ... --. •• roculd- a .... pelo-· .. --~ ....... 

Anigo 6nic:o. I: aprovado o texto do Decreto-lei n• 
1060. de 12 de ICtcmbro de: 198!. que ••altera a Lei n• 
6.009. de 2b dco delembrodc 1973, que: displlcsobrca uti· 
lilaCill"l t a e"plurau:!lo dos aeroportos. das facilidade~~ ~ 
no~vc1açiio aérea C' dê nutras providencias". 

Senado Federal. 5 de dezembro de 19M). - Senador 
-,.. Dolo, Preoidento. 

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

faço 11ahc:r que o Congi"Cflso ~acional aprovou, nu1 
tcr11101 do art. 44, inc:i1o I, daCon!iitituicào.cC"u. Moac)·r 
Dalla, Presidente do Senado Federal, promulgo o ac:
guinu: 

DECRETO LEGISLA11VO Nt 106, DE 1113 

"-".-.. Tnl ..... "--udo. ~ 
nclo-o~ da aopeua FodonliYo • 
llrulo oGo-•• Ropella .. 14udoro ....rtd-

.. - -·.' ........... do 1!112. 
Art. I• 1: aprnvado o U:r.to do Tratado de Amizade 

c: CoopC"raçilo entre,, Govc:rno da República Federativa 
do Bra11il e u Cio~cmu da Rep6blica do Equador, con
cluldo cm Rmsllia. '' 9 de fc\·creiro de: 1982. 

Art. 2' Eslc: Decreto L.egi1lativo entra c:m visor. nu 
data de 11Ua publica.çJo. 

Senado l'cdoral. S de dezembro de 19RJ.- Senador 
M-.cp Dll ... PreMdcnle. 

TRATADO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO EN
TRE O GOVERNO DA REPÚBLICA I'EDF~ 
R.,.TIVA DO BRASil. E O OOVERNO DA 
RF.PÚBLICA DO EQUAOOR 

O Governo da Rcp6hlica Fc:dC"rativa do Brasil 

• 
O Ooverno da RcpQbliea do Equador, 
Inspirados pelo prop61ito de reanrmar-os fraternos 

l~os de amizade que unem o Brasil c o Equador: 
CunM:icnta do5 csrurçu5 qur dc~envol\·cm ambo5 os 

pafM"• nu ,;c:ntido de incrementar a COOJ"Ieraç3o rntrc pai· 
11,."!1. em vis.• de desenvolvimento: 

E mrenhados cm tomar ainda mai!il furtes 01 vínculos 
que unem as nuc;Õf.."S da .'\mhicu Latina c assim contri
buir pura a 110lidaric:dade e integração regionais: 

Dc5C'josus de ampliar a eoorer;IÇ'Io politica. cc:onümi· 
ca. comercial. C'ulturul. c:iernffica e lb.:nica entrc 011 dui1 
f:Jitadus e a c:nt,pençãn para o desenvolvimento e cun
!ilc:rvac;àu dr llieU5 rc5(K'C'Ii"·mc território; amazónicos: 

Pft-Huudido5 da fecundidade ck, di:'ilog:o pnlíti~.":o. entre 
01 dois Govcrlk,l, 1obrc temas de intrrcl!lic: comum, 

RC!k1l\·em conduir o rre-;enle Tratado: 

ARTIGO I 

A!ii purl&."'i Contratanln convêm em instaurar c: apc:r· 
reiçoar mecanismos de entendimento c wopc:ra;.!lo ~~oobrc 
assunlos de intercliliC comum. tanto no plano bilateral 
como nu rcsionul c mullilateral. 

ARTIGO 11 

Para al~ançur os objetivo" prcvi5tos no ArliJa I, 111 
Partes rstubelecDm. uma ComiLcàu de Coordcnaç.!lo 
RraHilein.,-l!quuEoriuna. srm r'rcjuf.ll!:n da utili7a~;iu d~ 

oolr,,'i mecuni~mo5 de: m(Uuu 1.\lnvenii:ncin. 

,\RTIGO III 

A {'umi~Aü,, de Conrdcnadn Brasileiu,.EquaEorianu 
terú pur finulidadc ranulc ... -er a L"O(I(Iera10in mtre 01 dui5 
raúses. IIRIIIisar e al"tlmpanhar o desenv,llvimenl\1 dr aR· 

IUniU!t de interet.IC' l"UmUm rcrcnmte. à ,alftiCU bilateral, 
rq;ional uu multalatcral. c ip:ualmentc pror'or au!o rc:1pn:· 
tiYl"'\ Gtwrrnu!ii a.~ medid:u que jultmr prrtinc:ntrs. c:sp~
d:dmente nos OW:Iuinte camrns: 

•> rmi~lll!l CC:IIRômir.:n~ de impnnãnr.:i;l para as re
laçl\c'i bilutcrui~ e multilaler:ai~. ~mnu O\ relati\·o~ a 
infra·C:Iilru1ur11. L"Omplc:menlaçà,, indu!iilriul e prugramatlo 
dr ln\"Cr!iiões m6tua5: 

b) ;nterc:ãmbio ttlmcn.i.al e medida~t para uscsurar 
!iieu in.:rementu e diver!iiific:adn: 

c) apcrfeiÇ'(I;Imento dos meios de transporte entre os 
·dois paf~rC~: 

•) r.:o,lperaçlo lécnica c: inlercimbia cultural. liendli
ct, c tecnológico: 
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e) a realizado de estudO!il c programas de: cooperaçio 
cm todns os campoH p~ara promover o devnvolvimento e 
a conservado de scufl respectivo5 tcrrit6rim ama16ni· 
r.:"tlli. 

ARTIOO IV 

A Cumbwão de Coordenação compor·lie-111 de uma 
!iitdo de c:.ada Parir, presidida pelos Mini&1ro1 du Rc
luçõC'I Extcriore!li ou seus Rcpresenlantr:s E1peciai5. c in· 
tegradu pu Delegados designado• pc:J01 rapectivo& Go· 
\"Crnos. A Comissil.o de Courdcnaçào reunir-se-li altc:rna
damc:ntr nu Bra!iiil e no Equador. em data acordada por 
vi a dirlomátiC'a. 

,\ Comiuào de: Cnordcnaçüo incorporarA. como Sub· 
comilbÕe!ii. a~t Comi'illiÕC:ll Mistas E5f'Cdficasa.i5tcntesou 
que venham a !ier criada5 e poder& adcmsis eslabelcccr 
p.rur~.»~ de- trabalho nos campos que c:slim~ conveniente. 
As Sub ... umis!iÕc:5 e us (!rupus de trabalho submeterão 
fiC'U!o relatórios em re5ultadns de suas atividadesll Co
mi5«àu de Coordcnllc;lo. 

ARTIOOV 

O prc5Cnte Tratado entrará em vigor na data da troca 
du1 lnHlrumentos de Ratificaçl.o e tcrê vigénc:ia indcfini· 
da. Qualquer das Partes Contratantes podl:ri denunciA· 
lu: a dcnlln ... ia surti ré efeito noventa dias após o recebi· 
menta da notilicac;iio re5pcc:liva. 

Feito cm Bra1llia. aos 9 dias do me1 de fevereiro de 
19M2. cm dois exemplares originais. nus idiomas portu· 
puts e L"Spanhol, Rndo ambU!I os le\tos ifualmente au· 
tênticu:~o. 

Pclu Governa da RepUblica 1-"edc:ra\iva do Brasil·. a ... 
llllro Sorol'" Goonolra. 

Pelo GO\·erno da Rep6blica do Equador: L• Vlln
doa""'-

Fu~ou 'iabc:r que o Congreli50 Nacional aprovou, nos 
termo,; do an. 44. inci~~oo I. daC.mstituiclo,ec:u. Moac:yr 
l>alla. Pn."!l.idc:ntc: do Senado Federal, promulgo o He
(!Uinle 

DECRETO LEGISLATIVO N• 107, DI 1913 

A-10 IDIO .. 0.-clolo•ood- Mllre 
N.,.u do Trol..- do Mufd- ""(lelllclo do 
c.-- o Sonlpo do Qoono,-... ....... • 
Coo ....... D!JI ....... mlzllllo•L-
- do julio. jolllo •• 19'71, ................ 
OrpolacloMutd .. l-a"'---IMO. 

A.rt. I"' t:. attroudo .. , texto d3 C.:anvc:ndo lnterna
r.:"'lom11 'inhrc Nunna10 de Treinamento de Mouftimn!ii. Ex· 
r'-"\Jicãu de Ccrlilk~1dos e de ServiÇ'd de QuoJrh,. :•dotada 
duranle a ("l,llrcrCn.:ia DiplomAtka 1"Cah111da c:m l.un· 
drc~ n05 meses de junho ejuiM de 19711, iliOb 011o autii(llcios 
du Orgunttfou;;i,, Marítima lnlc:rsn"·emamc:nlal- IMO. 

Art. :!'" 1:-"stc DL"I:rctO L.egi!iilati\"0 rntra em vipor na 
dm ii de sua ruhlir.:ac:ãn. 

Senado F ... -deral. ~ de dczeml'lro de 19R3. - Seudar 
MDHJI' o.rla, IJre!iildcnte. 

C"ONV[I\;(".40 1:-ITfR:'\1,\CIO(I;AI. SOBRE PADRO· 
NIZA(".~O 0[ TREI(I;AME="'TO, C~RTIH· 
CAÇ,\0 F. SERVIÇO D~ Ql'.-I.RTO DE TRIPU· 
LAÇ.40 l)lo RORIJO. 

A.~o p;•rlc:5 de1ta Com·c:nc;ão. 
Desejando prumovrr a 5eguran.;a da vida humana c 

das prorrirdadc:5 nu mar c a protec;lo da meio marinho 
·pelo ntabclc:cimcnto. em OJmum acordo. de: normas in
tci-nac:ionaitii de rorm;u;LJ dr marltimos, de cx.pediçio de 
L"Crlific:~dos e de: !iC'fviço de: 'Quarto. 
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Considerando que o melhor modo de alcançar este 
prop&ito e a adoçlio de: uma c:unvenç~ internacional 
5C'ihre normas de formac;io de marltimos. de ~pediçllo 
de ccrtifitadm e de !iervic,-o de quano. 

C\Jnrordaram com o que SC' sep:ue: 

ARTIGO I 

o11r1pea. Gonlo Docornatlla c .. -c~o 

I) A5 Partes 8e' comprometem a tornarem d'etivas as 
dãu•uht~~ da Convencia e de seu Anexo. que faz ptne in
tegrante du Convenc;lo. Toda 'refertnc:ia !. Convcnçlo 
con!iotitui ao mesmo temro uma referencia no Anexo. 

2) As partes se comprometem a promuls:ar todas as 
ILi!l, dccrct05. res;ulamento5 e normas e a tomar as de
mui!l provictencias que po558m !iCr ncccssi\rias para dar • 
Con\·ençio Reu total e completo efeito. de modo a B!R· 

JUrar que. quanlo k seguranç::1 da vida humana e 111 pm· 
pricdadc:l no mnr e, hem a11im, à proteçin do meio mari
nho, 01 maritimo11 a hnrdo dos navios tenham a1 qualifi· 
caçõe!l e as aptidões correspondente~; lu; suas runçôeR. 

ARTIGO 11 
IJolblcloo 

Para os nns da Convençio, a menos que expressamen
te" estabelecido de outra rorma: 

a) ""Parte'' significa um E!ll:ado para o qual a Con
venção entrou cm vigor. 

11) ''Admini5traçio'' significa o Ciovemo da Parte 
cuja bandeira o navio esUí autcJrizado a hastear. 

c) ""Certificado'' 1ignifica um documento vilido, 
qualquer que seja o norn e que posSB ICI" c:onhecido, expe
dido pela ou soh a autoridade da Administraçlo. ou pela 
-mama rrt"Dnhecido, habilitando o portador exercer as 
runçiieR indicadas no rererido documento, ou conrorme 
autorizado pela legislaçiio nacional; 

•> ""Hubililado" significa a peliiOa portadora de um 
certiric.ildo obtido nas c:ondiçõe5 exigida~: 

e) "'OFJanizaçilo" significa a Orsanizaçio Marftima 
Con1ulliva lntergovemamental (IMO): 

f) ""Sa.n:tO:.rio-Cicral" si1nifica o Secreti.rio-Gcral da 
OI'Janizaeio: 

&)""Navio no mar"siJniric:a um navio que nio ICja da· 
quela que navegam exclusivamente en\ lq;uas intcrio
n:s, em áauu restrita ou muito pr&.imo a elu, ou em 
~reas onde 01 resulamenlO& ponu6rlos se aplic:am: 

•> ""Navio de Pela" Risninc:a um navio usado para 
captura de peixes. baleia1. rocas. monas ou outros rccur· 
505 vivOA do mar: 

Q "'RegulamentWI de Radiocomunicaçltes" lisninca 
05 Regulamentos de R adiocomunicaçltea anexos ou re
comendado5 para con11titurrem-sc em anexos l maia re
cente Convenção Internacional de Telcc:omunicBÇÕel 
que possa eslar em viaor em a:rta ocasiilo. 

ARTIGO III 
Apllaclo 

A Convcnç'lo se aplica aos marftimos servindo a bor
do de navios no mar, com direito a hastear a bandeira de 
uma Panr. 11alvo àKiuelrs qur rstiverem servindo a bordo 
de: 

a) navios de Jurrra. navios de surrra auxiliares ou ou
tros navios de propriedade ou operados por um Estado, 
desde que sejam utilizados somente em serviços aovema· 
mentais nio-comerc:iais. entretanto, cada Parte deve •· 
segurar. pela adoçio de medida11 apropriadas que nio 
prejudique-m as operaçõa ou A. capacidade operacional 
de navio5 desse tipo. de su11 propriedade ou por ele ope
rados, que a5 pe~soa11 que servem nCSICs navios atendam 
115 pi"CIIc:rições dll Convençio, no que f"or razoâvcl c apli· 
cAvei: 

•1 navios de pesca: 
e) iates de I'Kft'io. não envolvidos em nenhum trAreso 

comercial: 
•> navi01 de madeira de construçio primitiva. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) 

ARTIGO IV -··1--.;loo 
I) A !I Parte5 deverit.1 remelrr ao Scc:retAri~eral, 

logo qur pc»;~ivel: 
•> .., texto de lei1. decretos, rraulamentaa. normas e 

uutro5 in5trumento!i promulgado5 sobre os vArios assun
toli que entrem no c:ampo de aplicação da Convcnç!lo; 

11) detalhes completos. quando apropriados. de pro
pramas e duração de cunos. B!illim como as exigências 
para 01 exames e outras condiçõe1 que ~ejam previiLas 
em O:.mhito nacional. para a expedido de cada certifica
do, em conrormidadr com a Convcnçlo: 

c) os modelos de certificad05 expedidos em c:onrormi
dnde com a Convençio, remetendo-os em n6meros sufi· 
ciente. 

::!) O SecretArio-Geral notificarA todas as Panes do re
cehimento de qualquer mmunicado relativa à alinea a 
do parllg:ruro I 1 acima e. cm particular ele as divulgarA a 
r~&:dido. para os fins dos Anigo5 IX e X, qualquer inror
ma.;ãu a elr c:omunicada relativa lls alíneas • e c do parA
Jruro 11. 

ARTIGO V O-,._ olmrpnllclo 

ll Todos os tratados. c:onwnçlJes e acordos anteriores 
relativos a normu de ronnado de marltimos, de expe
dido de certificados c de serviço de quarto que atejam 
em \"isor entre as Panes, continuam a te"~ total e çample
kl ereito na ViJCncia de ICUS prazos, no que 1C rererirem 

" •) marftimos a01 quais esta Convençl.o nio 1e aplica: 
•> marítimos ao1 quais esta Convençio 1e aplica, mas 

em 1155untos que nio roram objeto de dispoaiçltesexprea
sus. 

2) Na medida, entretanto, em que tais tratados. con. 
ven~ões ou acordos c:onDitem com as dispoaic;lJn da 
Convendo. as Partes devcrio rever 01 compromissos de
correntes de tais tratado5, convcnç&s e acordos, c:om 
\'1111ta a ll!lWJUrar que nio haja c:onnito entre esses com
promi5505 e as obriaações decorrentes da Convcnçl.o. 

)) Todos os assuntos que nilo ICjam objeto de dispo
aiÇÕe5 expre5sas ne11a Convençio permanecem sujeitos l 
les.i~elueio da1 Partes. 

41 Nenhuma disposiçl.o da Convençio pn;judicari a 
codifica~lo e a claboraçlo do cireito do mar pela Confe
rencia das Naç&e1 Unidas Sobre o Direito do Mar, con
vocada em decorr&Jcia da Resoluçilo n• 2.7SO C (XXV) 
da A!i5Cmbl6.ia Oera.l da Nações Uridas, nem as reivin
dicaçUes e posiçôes jurfdicas presentes ou ruturas de 
qualquer Est.ado concernentes ao direito do mar e 11. na
tureza c extenslo du jurisdição do Par• costeiro e do Para 
da bandeira. 

ARTIGO VI 
c:.dllctodo 

I I Os c:ertinc:adOA do expedidos para os candidatos ls 
runçc}ell de Comandanta, or~c:iai1 ou Subalternos que. a 
crittrio da Administraçlo, preencham os rcquisitm de 
ICI"Viçu, idade, aptidio risica, rormaçio, qualificado e 
de exame1. de acordo com as disposições penincntes do 
Anexo k Convcnçlo. 

2) 0& certilicados para Comandante e Oficial, expedi
dos em conrormidadc com este Artis.o do visados pela 
Adminislraçiio que os expedir, de acordo com o disposto 
na Rqra 1/2 do Anexo. Se o idioma UIBdo nl.o ror o ln
BICa, deverA ser anaada uma ftl"li.o naqudc idioma. 

ARTIGO VIl 
Dl ..... ~drlu 

I) Um certificado de habilitaçlo ou um ateotado de 
serviço rererente a uma fUnçio para cujo claempenho a 
Convençio exija um c:ertirlcado, que tenha aido expedido 
antes da entrada em vigor da Convençlo para uma Par
te, de ac:nrdo c:om as leis dessa Pane ou com oa Reaula-
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mentos de Radiocomunicações. deverk ser reconhecido 
como habilitado seu portador para exercer a rererida 
runçio depois da Convenção ter entrado em vilor para a 
mencionada Pane. 

2) Depois da Convenç"o rmrar em vigor p~ra uma 
Parte. sua AdminiRiraçl.o pode continuar a npedir ceni .. 
ficados de compcti=ncia, de acordo c:om a prildca estabc
lec.ida. por um perfodo que não exa:da cinco anos. Esses 
a:nificadu'i são rcconhe\:"ido!l como vil idos para os fins 
da C•m"·en~ào . ."\o fim dc:sse período tran5it6rio. tais cer· 
tilicad&'lli sc:rào expedido& sul11l'ntc para marftimos que 
iniciaram o seu 5Crviço no mar antes da Convcnçio en· 
trar em viiJ.Or pura aquela Parte, c:on1iderado o serviço 
r,;pecfnco do navio a que o cenifit:ado !iC ref"crir. A Ad· 
mi ni41.traçit.l assegura ri que todOA M outros candidatos a 
um c:ertificado !JCjam examinados e ohtenham seus certi· 
ftcado1 de acordo com as di5posições da Convcnçlo. 

31 Uma Pane pode, num perrodo de dois anos a contar 
dil entr-..da em vi(lor da Conva1çl.o para asa Pane. expe
dir um atestado de serviço rara marrtimos que n1o te
nham um o..-rtificado apropriado de acordo com a Con· 
vençüo, nem um cetilicado de habilitaçl.o expedido de 
a\.'"!Jrdo com 11 lei1 dessa Parte, antes da Convençlo en· 
trar em vigor para a me ma Parte, mas que tenham: 

•) exercido Bl runç6es para IUI quais delejam obter Um 
ate5tado de a-rviço, durante no mrnimo tril anos no 
mar, drntro dos 61timos ~~:te anos que preca:leram a en· 
trada em visor da Convençio para aquel• Parte:: 

•> apresrntado uma prova de que descmpcnhaz:atn 
aqudas runeões de modo satisrat6rio: 

c) provado 11 Administraçio sua aptidio llsica., princi
palmente quanto .i visio e audiçio, levando em conside
raçila 11ua idade na ocaliào da solicitaçio. 

Par.1 os lins da Convenção. um atelllado de serviço ex
prdido de acordo com este parigraro ~ considerado 
como equivalente a um c:enificado expedido de acordo 
com us disposições da Convenção. 

ARTIGO VIII 
u..cu 

I) Em caRo de excepo..ional neceuidade, u Adminis
trações. IC julgarem que isto não causui. qualquer peri
go a pe~soa5, a propriedades ou ao meio marinho, po
dem emitir uma licença permitindo a um determinado 
marftimo servir em um determinado navio por um perfo· 
do cspec:iRc:ado, que nl.o exceda de •i• meaes, ·em 
runç&s para as quais nio pouua o cenificado adequa
do. desde que atejam convencida que o ponador da U· 
c:cnça possui as qualificBÇÔC:IIsuficientes para ocupar o 
posto vago, de modo a orerec:er toda ICIUrança. E .. U
cença nlo serA concedida para o carso de oficial rac6ote
legrali5ta ou de operador de radiotcleronista a nlo ICE 
..as circunsti.nciu prevista~ na& dispaiiçiJa pertinentei 
dn1 Regulamentos de Radioc:omunicaç&s. Entretanto, 
UI liC:CDÇ35 nlo devem RCr c:onc:edidu para runçfJCA de 
Comandante ou Chere de Mllquinas, SBivo em c:aso de 
rorça maior e SCJmentc por período o mais cuno poulvcl. 

21 Toda licença para um pn110 !JCI"ic:oncedida 10111ente 
a uma pes!iOa ponadora do cenificado exigido para 
preencher o postcJ imediatamente abaixo. Quando, para 
o posto abaixo, a Convençlo nlo exisir qualquer cenifi· 
cado. a licença pudr ~er concedida a uma pessoa cuja 
qualificado e experiincia atendam. a c:rit6rio da Admi· 
nistraçilo. ao nrvel nitidamentr equivalente kquele que~ 
exi~do para o posto a ser preenchido: em se tratando de 
pessoa nau portadora de qualquer certificado apropria
do, ela deve ser submeti da a um c~~:ame, aprovado pela 
Administraçio, como demonstraçlo de que a lic:cnça 
pode 11er expedida c:om r.esurança Aa Adminiatrau,Ws 
devem llJICIUrar, outrolllim. que o po1to em questio •· 
rA preenchido. 1010 que poulvel, por p<111011 ponadora 
de um eertilic:ado adequado. 

3) As partes deveria enviar ao SecretArio-Geral anual
mente, logo que passivei ap6a 1• de janeiro. um relatório 
inrormando o total de licenças expedidas duranle o ano, 
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pura cada fundo cm que ~exigido um 12nificado. nOfl 
naviu~~o no mau. juntamente com a informac;llo quanto ao 
mlmero deli!iCI navios, tendo mai5 e menos de 1.600 tone-
ladas de arqueação bruta respectivamente. 

ARTIGO IX 

19d•IIIMI• 
I) A c,,nvençio nlo impede uma Admini•raçio de 

manter ou 11dotar outro5 pqramas de instruçlo e ror
mação. inclu5ive aqueles que envolvam 1 prestaçio de 
serviço no mar e a orpnizaçio a bordo. espec:ialmente 
adaptados ao dnenvolvimento tecnológico e aos tipoa 
r~~peciais de navios e .erviços, dcide que o nlvel do ser~ 
vic;o no mar, dos conhedmentos e da eficiincill alcance. 
no que concerne à na~.vegac:lo e operaçio tkniça do na· 
vi11 e da CIUJII. um srau de ~eaurança no mar e tenha efei· 
tos preventivos quanto à pnluiçlo.. pelo menos a::tuiva
lcnteo Aqueles eonstuntoo da con ... çio. 

2) Detalhe; des5el prosramu seri.o comunicados. 
luao que possl:vel. ao Sccret4rio..OeraL que infurmari.. to
da,; us Partes a e!iiC respeito. 

ARTIGO X 
c ..... 

I) 05 navios. salvo aqueln exduldo& pelo Artigo III, 
estl\o sujerto!li, nO& porlo>i de uma Parte, ao controle rea· 
h.adn por ru'I'N:ionâri05 devídam~o.'l1te autorizado! por 
essa P. • .ne. a fim de: verifica~rem se tud05 OR marltimos 
!icrvíndo a bordo. para os quai!i a Con\·enc;?lo lo."Xise um 
cc:rtificndo.sio I'Una1dom dc:11se!' certificadoR au de uma 
li~o.-cn~o·a aprorriada. t.:m certificado de\.-e Kr actoito, a me· 
no!' que h:tja ruzõe5 e\"idente!i par:.1 ~e acreditar que esse 
certifi~o::tdo ftli fr:tudulent:tmentco uhtidt.· nu que: o rorta· 
tllr d,, a:ortilicudo nàv !iCja 11 ("C'!!I("Ia Jl3r.l que-m ,, ~o."c:nifi· 
cudu tenha IlUdo ,,rip:inilriamente C'tpedido. 

,:!) 1\i,, ca!'IO de !ler encr,ntradn alguma deli~o.iCncia prc-
\ÍJroltl nu p:~r!'tgnaf,, I ,,u nu!i procc.."dimenta!ll elirecificadv!!
n:t Rc:,:ra l/4- "Procedimenbl' de Ctlntrolc"- o fun· 
cttlmiri,, enc:trrcp:adt' du ~o.'lmtrl)lc: inf,,rmur:"t imedi:tl;l· 
rncnle, r•'r escrito. 1111 ~o:umand:mlc: d11 n:11·io c: ao C"on5ul 
~o•u. m1 faliu dc:111e. a,, rc:rn~nt:mt..: d iplom!tlict' mat!lo 
pr~o"•\lnhl 1111 ;, autvrida1de marilima d~o1 1-"litadu cujil h.J.n• 
dcir:t v na\·i(1 e'tá o~.utori1ado a h:llilcur. paua que medi· 
dali adt:quadd' lliejam tomada!-. A notilicaçilo e!ropL'\ilica· 
rit O!'o dtmlhe'i d.Js deliçiêm::ia~ c:nL\mtri.ldiiS C' ;l'i r:11õcs 
em que 'iC: fundumen11.1 a Pane- pura ""nsider:ar que a~tal~t 
dc:fidênci:uc CtlR5tÍluc:m pcorign ,ari.l i1!i f'C':i51.l:n;, propric. ... 
di.I..!Cii ou mC'iO amhientr. 

3) N11 t'lcn.i!:i,, du controle de que trat:t o parágrafo I, 
"C', le"·and,, em cun1a o lamanhl' c: Cllipo du na\i~ol, a!lsim 
"'Ml'-' a extcn,.;'ln C' a rutturet.a da viag.:m. 35 dc:ficiCncia!i a 
que 5L' refere- I) rarúgrilfu 3 du Re-gra 1/4 n:lo liJram ~o.-orri
tDda!l e fic:tr po5ith·ad'l que l' fa1u !:~olnslitui perigo pari! 
pe!roJroOa5, prorriedadeJro l'll mei,, 11mhicn1e, a Parle encar .. 
r~o.l!ad:t do ~o.-ontr~o,lc: :1dt1tar:l medidas pnra a!olliqurar que= 
1.1 na\oiu n:l,, \i:lj.JrU. a mc:ntJJro c até que ;u c.\i8:ên..:ialli !lejatm 
curnprid:IJro dC' fvrma a afa!llar o pc:rign. 05 f:ttos ~o.'(lncer· 
ncnles i1 ~ilo cmprecndidi.l de\C'm ~~:r relatado" imedia
l:tmente ao S~o."Crctdrili-Üeral. 

4) Sc1 ncrciciu dCI c~omtrule de que lrata e!IIC: Artigo, 
tud'1" u~ esf,,rços pt11i5h·eis dC\·com ser reiti)S para C\"ilar 
que tJm na""i11 M'ja indc="·idamente retidv ou returd:tdo. Se 
un1 n:t\·io for. dc:!lta fnrma. detid11 uu atra!lndo 1cr:i diret
to ii uma indeni1aç:iu [lilra Uli [ICrd:tS OU prcjuilWt '4UC' 
di~tlo ru"'!ioilm .ad\·ir. 

~) 1-:~ile Ani(El' dc:\·erfllllicr arlic:adl) de mude' t.lUC: o5 na
"·in!l. hm.tc:andn a bandeara de umu Parte nãu ettntratan
te. nl'iu sc;iatn bc:ncoli..:~:tdll!i pnr um tratamento mai"i f;I~O· 
rHvcl LJUe n ~o"\lncedidtl il~ol!\ na\·io!io :autnrilado!io a halitr-o~.r a 
handeir:a de uma P.artc. 

,\RTIGO XI 
...._...\!_loTolalco 

IJ AJro Parte~~ da C'onvenc;ilodcvem promover. cm con
liulta com a Organizacill, e .... nm 'leu apnio. um meio de 
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proporcionar llllli Pane5 que desejarem u!dsti'ncia t«nica 
pura: 

a) formar peuual tknico e admini51rativo:: 
•> criar eslnbC'Icodmentos pura formw;ilo de marftimos.: 
e) 5Uprir equipamentolli e instalaçõe1 param; estabelc-

";mentol\ dC' formado: 
•> dC'!ICMVOiver programas de formac;lo adçquadOi, in

cluindo a formado prfatica em navio!l no mar: e 
1) facilitar a adoco:ào de outra=' medidas c- diaposiÇÕC5 

pura o aprimoramento da qualificaçlo de- marftimos: 
pilru e&timular, preferencialmente cm nivd nacional, 
1Uh-re1ional ou re~~ional, a realização dos objetivo1 da 
Convençio. tendo em conta as nece55idades capeclncas 
new parlicular dos paiR5 em desenvolvimento. 

2) A Organizaçilo de-ve, por RU lado. participar eom 
!!CUS mfon;os com o5 prop6sitoR acima indicados, por 
con1ulta ou a55ocidClo com outras orp.nizacõca interna
cíonail, parlicularmtnte com a Orpnizaçio Internacio
nal do Trabalho. 

ARTIGO XII ........ 
1} A Convençio pod.: ser emendada por qualquer 

dos 5C@:uintcs procedimenlc5: 
•> emendas ap61 exame pda Orpnizaçlo; 

)) qualquer emenda propo5tu por uma Parte serA &ub
metida ao Secrctâriu-Geral que a di\·ulaarA entre lodos 
O!lo Membro5 dn Orgunizaçilo. todu ato Parles c o 
Direlor-Gc:ral da Orsanilação Internacional do Traba
lho. pdu menu'i.. seis meseli anta de seu elame: 

li) qualquer emenda propolita e divulgada de-ssa forma 
JtCrâ 11uhmetidu a examc: d,, C1.1mitl!o de Sepuroança ~lariti· 
mu d:a 01')!aniluçào,; 

III) :tli P;trtelll, !\ejam ou nlo M L"mbru!i da Organizaç:k1, 
liC'ràu aulllrllilda"' a Jl3rticipar da!\ dclibera\o'Õe!\ do Comi
li: de Sep.ur:mça Marrtim:t par;a lin!l dc name e ;lduçii,, 
di.' C'mtnd,111: 

l\'1 u"' emcndotli !1Cr1\o :ad1.11ad;1!\ ror umo.1 m:U,~ria de 
dt.IÍ!ro tc:n;,,.;, d:l\ Pari L.,. rreliC'nles c \"tJtanlco" nll Comi li: de 
SeJ!uranç:l Marilima aumentadt,, .,;~olnf~omnc: e"'tipulado 
mt :tlin..::t ;t III dc"'te .'\rligtlldaqui em cl;mtech:tm:ado dC' 
'"('111T1il.:O de S~o.-gurJ.n\o"il M;Jritima :tumenlad~ol"J, ~o.-om u 
"''ndi~;),, tk que (IC"In menn!rl um Et~u dali Parte"\ Clilej.Jm 
prc:senlts nu oca:r.iãn d:1 votm;ã,~; 

\')a"' emtndnli a .. lloim otd,,ladas ~rüo "vmunic:.1das reJ~o• 
Sc:l.."rc:tár1u·Geral a t~otdu~~. a'i Partes para u.~o-ettaçà''=-

\"11 umiiCmC'nd;t a um ,\nis;o !ICFiÍ L.'llnsideruda aceit:1 
nu tlat11 em ~o~uc ft.n nccoit:~ pnr dnis tellio~oo das PartCIIi: 

\'II\ um:t emenda uu A.nc''' dever~' ser ..:..moti.Jcradu. 
..... 'l.n:t ~o~u:mdo: 

I. nn linal de- um periodo de dc1i5 anus, 11 "''lltar da 
dal\0\ 1...'1\1 \lUC far C\\mUnicadll i\11 J'ilr\C!\ J'IITil :b:eilild\."1~ UU 

2. nu lin;•l de um pc:rivd,, diferenle, que niu1 ptldtrã !ICf' 

inferi~olr ii um ano, liC: a'i!lin• ror dC'Ieorminud~o• na o!:a!l.iiio 
d;t Mli\ :uk•~ii'' f'\IT uma mah.uia de doi10 \t:fltil>S das Pur\cs 
("IR'!iL'MlC'!t e \"VIanle!\ "'' ('nmiiC de Segur.mça ~1arltima 
Aumcnt;tdtr. entretanln, as comend..,. nihl serd11 c~oln!ioidL ... 
rJd:1s. atL'l.-i\as, se duran\c- ,, perlodn \\cima. eoopetilic:J.dn, 
mnis de um tcon;c, da,.; Parlet c1u d:1"' P;artc:li cujnllli fmtas 
mcr..::tnlCS I'C'pR""'Cnlem um tvlal dr relo mc:n0111 cinqüen• 
t.- pnr ~o"Cn\,, dn lonela,:em bru\u du fn•t.t mcor\.·unte m\ln· 
diul. de n;J.\"105 dc 100 toneludalli bruta' de repi!\tlll ou 
nUII!oo, ntHilic:Jrem o Secrctalrio-Gersl dt LJUC: elalll r:a:~em 
,,ttjcçàu it emrnd:1. 

\"llll uma1 emenda a um Anig,, entro~.râ em 'litt:or. para 
ns l,:1r1c:s quc: a lenham ac~o.i ln, sei li mellli~o.'!l apt'J.IIIi a data em 
~o~ue elu tenh11 liido COn!!idc:rHdll iK'C'ilil. C' entrari1 em \"igur, 
p:tm c:1d.1 Parte" que a aceitar dc:('tlilli da~o~uclol d.tl:t, !iC:is 
m..: .. e~oo dC'(1,1iJro d11 dilla de liUil a~o.·eit;tlóàu ("ll.'r t"'i."'al Purtc: 

IXJ um;.~ emendai U1l .\ne\tl entrar:"• em \iJnr p;trn h'· 
d:t' "' PartC'!io, e\cc:lll par11 aqueles que tenh.1m le"·anlad,, 
Ulllit ohjeçãu n11 rorma d:t aUm:.1. • VIl c que nàl• a le· 
nhnrn rc:tirad''· "'e'' mcscoo;. ap.:l~oo ii dala com LJUC: ela tenhu 
"idu L"Cift,tdc:rada aceilat .. -'nlc!\ d;t data nmrcada para a 
etllmd;.~ em \"itr:'" de umn emcnda, qu:tl~o~uc:r P;trtc ~"'de 
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nutilic:;~r ,, Sel:M!'trio-Oeral de que ela ~e diRf'C'MJroa de pdr 
em C:"lt:CU\o'i\o aqu~o.ia em~o."Dda durantc: um periodo nilo su
reriur a um ano. a contar d11 data de sua entrada~ em Yi
JUr, ou durante um pcrlodo mais lon,o. se determinado 
por uma maioria de dois terços dlls Panes presenta e vo
tantes no ComitC de Sqr:uranc;d Marflima Aumentado. 
n:a oc:ll5iilo d:1 adado du emend;1. 

•> emenda feita [lor uma Conferfncia: 
I) a pedido de- uma Parte e com a c:oncordin~o.ia de 

pelo meno1 um ten.-o das Panes, a Organizac;io convoca
ri, em aR50Ciaçilo ou consulta com o Dirctor-Oeral da 
OIT. uma Conrcorinc:ia de Panes para examinar u emen
daR à Conven(ilo: 

11) toda emenda adolada por elll& Conferencia.. por 
uma maioria de dois terços du Panes praente11 YOtan
tel, ~Crâ comunicada pelo Secret.êrio..(ieral a todas as 
Panes para acci.tac;la. 

III) A menos que a Confe.tncia decida de maneira 
difer~o.onte. a emenda serA consider.tda c:omo aceita e cn· 
lr'o~.râ cm vitl<H' em conformidade com os procedimentos 
especilic-.J.dos na1 allneaR a) VI) e a) VIII) ou nas allneaR 
a) VIU e a) lXI, respectivamente. desde que as referi:n
ciallli ao Comitê de Scaurii.RQI. Marltima Aumentado. con
tidas nnsas alinea5, 5ejam consideradas como referincia 
à Conreri:ncia. 

21 Qu:llquer d<dar4o de ..,.ilaçlo ou de objcçllo a 
uma emendat ou qualquer notir~t:ac;ão feita em virtude da 
ulinea a) IX.)dopnniJ,rdfo 1), serARttmtlida por escrito 
aa Sccretârio-Oeral. 1:.&\\: a,municarã a \odas 111 Partes 
C:lisu declarat,•ilo c- a data de !ICU recC"bimento. 

31 O Sc!:retilrio-Geral informar{! toduJro u PanC's de 
qu,dqu-er emc-nda que entrar em 'lip,•r e. hem a~im. a 
cinta tm que c:ntrou em vigor. 

ARTIGO XIII 

Alllaollln, Rlllllleocilo, Acel_.., A,...ocilo o ...... .... 
I) 1\ C'tln"·c:nçito (lL'fm.Jneccri• aherta rara u!\!linalu· 

ru. n11 !lede du Organilat:!t,l. d..: 1° de de1.cmbro de 1978 
:11í: .lU de nn\·~o.·mhn.• de 111711. Clmtinuand~ol 11herta para 
udc~ooiiu. TntJu Fliladn rode !it 11.1rnar Pane (111r: 

•) il"in:nura "'em re!l..:n·uJro quunt11 LI ratilicaçàtJ, acc.."i· 
tm;iiu c'u arrm·:l~;i~o~;. ,,u 

b) U!ooolinatura JroUjLit:t iJ. ra.tifiCMÇÜ.Il,IICC'ilaÇàf) OU arro
\ill,'iill. sep.uida da mtilicaçàt\ aceila('ii\.'1 uu apr...,va~tiiu: . .. 

c) adC~oof!n. 

:!) A r:llilko.;-:in, uceit:1ção. a1prnvad,1 ou ildC':.ã~ol Jroe
r:i efetu;td3 pela entrqm, ou Se~o.•rel;irio-CiLTill, de inslru
menh, pana i!io~oo~ol arr~o1priad''· 

]) O Sccret;bil)-(iC"ral infannar!i u tudo5 us Estudos 
que 1rnho1m HR!\inado a (.'on\·ençilo ou a ela aderido, e ao 
l)ir..:tor-Gc:ral da Urpaniz~il•1 JnttmaciCinal dn J"r:tba· 
Jhn qi1:.dquc:r UlllliinatUrll OU Uf'fC:'iCRtii~Ü.O de \IUillquer 
in~ootrumenhl de rulilica~3,,, acc:it:tçih1, apn1\"aç5,1 IJU o~.dc:

"';u, e a d;ua dc:,.ta ••rr..:tientaçào. 

ARTIGO XIV 

Eoüodo- VJaar 

I) A C'on"·enç;i11 enlr.tril em "·igord\Jle mese-s apó!\ a 
d:t1:.1 em que pelo menus vinte" c: cinca l-:111tado!i. cujas rro
t;l"' mc:rc:Jnte'!Jo ... ·on!\tituam um tolal n?lv menor de ..:in
qUentu. por ccnlo du tonelagem de ai'C.Iuea~ão bruta da 
frotu mundial de nil\"i~ols mercante/i dC' JnO ou mais tone
ludus. tenhum-nn as!l.madu !ll:m rc'iCn·u quanlo h ratifi
c;~,;ij,,, :lc:c:ita~o·ã,, ou u.rr,w:lc:i\ll, nu ttnhalm entreque O!\ 
in"'trumem115 de: rallliCil!,iio. ace"itu~ilt'l, apl\lvação ~o1u 

:ad~o."i5n, de :tcortJ•J L"CJm a!lii di5pt,lii(,'"licR d,, Arti~CI ."C. III. 
2) O S~o."Crct:íriv-Gerill inrormurã aos l!5tad1.1~t c.~ue te· 

nham ll'illinadn a Cun\·endn ou a da ilderidn, a. dana de 
JroUa entrada com "ill'r. 

.l) Qualquer in5trumento dC' ratilicaç!l!o, aceitac;i~o1, 

upruvaçil.n ou adesl\n apresentack1 durante ru doze mcsc:s _ 

_ )I 
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a que se refere o parAgrafo I) teré efeito na ocasilo da 
c:nl rada em vigor da Convençho ou ris me~es ap(JI • 
data da IIJU'CIICnlau;àu do instrumento, desde que esta 01· 
tima data !leja posterior. 

4) Qualquer inslrumento de ratincaçio. aceitaçio, 
aprova;ilo ou adedo entrcaue ap65 a data em que .a 
Convençilo entmu em visor, teri deito tlis mesesapbla 
data de !illa entrcsa. . 

S) Qualquer inslrumento de ratincado. aceitaçio, 
aprovaçlo ou adalo cntrcau• ap61 a data em que uma 
emenda for mnliderada ac:cita. em conformidade com a 
AnilO IIII ,. aplicart l Coovcnçlo aonfnrmc _..,. 
ele. 

ARTIGO XV -11 A Convençio pode ..,. denunciada por qualquer 
Plll'hl a qualquer momento depois de cinco anos. a con
tar da data em que a Convençlo entrou em visor para 
ás• Pune. 

2i A den6ncia IC efetivart atravt& de uma notifi· 
coçlo csc:rita dirigida ao Secretl.rio-Geral. que comuni
carA a todas as outr111 Panes e ao Dirctor..Qeral da Orp· 
nira~cilo Internacional do Tri.balho o teor e a datado re
'l.'ehimento de5Sa notific:açio. bem como a data em que 
e11a den6nc:ia ter6. e(eito. 

JJ Uma denllnc:ia lerA eFeito doze mescri ap6sa data 
do rccebimcnlo da notinc:açio pelo Se:ret4rio..Qeral ou 
depoi1 de um perfodo mais lon1o que seja indicado na 
notific:.çio. 

ARTIGO XVI 

",_ ......... 
I J A Cunvcnçl.o fi~arã depuliilada com o Sa:relllrio

Gend, que remeterA cópias aulenlicada!i· a 1od01 os &la· 
do !i que a «Ssi naram ou a ela aderiram. 

2, Tão IUJO a Coovcm:iio entre: em vigor, KU texto 
scr6 trunsmilidl' pelo SC\:retúrio-GerallkJ Secrctãrio Ge
rul dm• NaçÕC!i l!nidas para ser reghstrilda e publicada, 
dr net,rdo com o Artigo 102 da Carta das Saçõe5llni
dil'i. 

ARTIGO XVII 

A Conven10ào estã firmada em uma tinica via nn!i idio
mt~o; ChinCs. Esrcnhul. ln1lê'i, Francis c Ru!l.'iO, !icndo 
cadt~ texto iJuulmcntc válido. Versões oficiais nos idio
mas Alemão c Árabe liCrio (citas c deposilada!i com o 
oripinal H55inadu. 

Em tco;lcmunho difltO. os abaixo aHinad05, devida
mente autori1udos pelos n:a.pC~:Iivos Governos pura ase 
fim. masinum e5la Comissão. 

l-cito cm Londres no !i&imo dia de julho de mil nove
cenlofl c ~etcntu e oito. 

A~EXO 

CAPITUI.O I 

Dlipao!Cin Gll'lls 

REGRA 1/1 

Para ps nns dcsla Convcnçlo, a menos que expressa· 
mente disposto em contrArio: 

aJ .. Re1ras"signficu as regras constante~ no Anuo a 
Convenção: 

bJ '"Aprovado/a"significa aproYBdo/a pela Adminis
truç-J.o: 
rJ ''CQmandante'' ~a pet50a que exerce o comando de 
um nhvio 
d1 "Oficial"~ um membro da tripulaçlo, que nlo seja o 
'"')mandante.,delpado como tal por lei ou rcaulamento 

nacional ou. na aulincia da'Sa designação, pelo conaen .. 
so ou C\Jitume: 
ri '"Oficial de Ni.utica" ~um of"icial qualificado para os 
avit;OI de Conv~!i: 

/J "lm<"<liltO" t O orioial de niutic:o que se liCfUC na 
hierarquia ao comandante, c a quem Clbcri. o comando 
do navio em caso de impedimento do comandante.: 
gl ·•oficial de MAquina!i" ~o oficial! qualificado para os 
scrvicos de MAquinas: 

h} "l'hefc de MAquinas"~ o oficial de máquinas mais 
antigo. responsivcl pela propulslo mecãnica do navio; 

IJ "Scaundo Oficial Maquinista" é o oficial de mAqui
.. 11 que se ICSUC na hierarquia ao Chcl'e de MAquinas, a 
quem cahe.ri a responsabilidade da propuldo mecãnica 
do navio em caso de impedimento do CheFe de MAqui
naR: 

jJ "Praticante de MAquinu" 6 uma pcs10a em for
maçilo para tornar-se um oncial de mAquinas. dcsisnado 
ttomo tal por lei ou regulamento nacional: 

lt.J ''Oficial Radiotekgraf11ta" ~uma pessoa portado
n de um certificado de operador ndiotelesrarilla de pri
meira ou RCSUnda CI8115C ou de um certificado scral de 
operador de radioc:omunic:ac;ões para o serviço m6Yel 
marftimo, conc:cdidu de acordo com u disposições dos 
Resulamcntos de Radiocomunicaçôc5, e que exerça suu 
Funções na cstaçlo de radiotelegrafia de um navio que 
seja ohri,:ado a ter tal cstaçiln de acordo com as dispo
slçlJn da Convençlo Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar: 

IJ "Operador de RadintelegraFi5ta" é uma pe5150a por
tadora de um certificado apropriado, npedido de acor
do com as disposiçõe5 dos Rcs;ulamcntos de Radioco
municações: 

"" "Subalterno" é qualquer membro da tripdlaç-J.u 
que niiu seja o comandanlc ol: or~eial: 

nJ "Vill{lem cmtcira" é a viapcm reali111da nas proxi
midades de um:. Part~. comn Fnr definida r"r cita Pane: 

n• "PutCncia de Propulsão'' é a poténcia expre!i!ia cm 
Kilowatts qu~ con!itar dn Ccrtincndo de Rcgi~tru du n:•· 
v•o uu de qualquer outro do..:um,:nto oficial (•,: 
I r· "Scr\·iço de RAdio" inclui. n3 rorma upropriada, Ulli 

!ier\"i'-'"WI de quarto, manuten~3o tknic:a c reparo!i de 
ar-~.1rd1.1 com os Repul:.mcntuo; de Radiocnmunic:açi'te-~, 1 
<.\m'len~5n lntern:•ci1.1nal para a SaJ,·uguarda da Vidl1 
ltumana n'' ~lar c, a critério de ..:ada Adminislra~ão. as 
I'CCCimend:II,'ÕcS rertincntcs da Org:IDilado Marilimd. 
Ct1nsultiva lntCriOt.·ernamcntal: 

ql "Petrot~irn" C um no1viu ~OD!ootruidn c cnlJ"UC~.J.do 
para o trano;porte ;1 1ranel de pftrólcn e rroduto~ ~u~~, 
de rindo~: 

,, ··s:1viu Qulmil:o" é um n:tvio construldv e t."mprc:
pado para o tran"p"n~ a Jtrancl de qualquer produto 
qulmico Uquidn relacionado pela Org:mil:tçàn M arftimu 
('onsulli\"3 lntcrgonrnamentill nul'l .. Norm;t5 rara a 
Cnnstru~ão c 1-:quipamenll' de sa ... ius de 1"r.msporte a 
Granel de Produtn!i Qulmit.'(ls"; 

Jl '"Navin de Ga\s" é o nat.·il' constru1do c cmprcttadu 
para o transl"'rte u granel de qu;llqucr s;ásliqud"eitn n. ... 
laciiJnudiJ pela Orpilnilll(àn Marilirpa Cont;ultiva lntcr~ 
Bovernamentul nas "Normus para a Construção c Equi
pumcnlo de Nuvio5 de Tran5portc a Granel de OitKS l.i
qucreitos". 

RI:.GRA l/2 

c ......... Cerdlladao e Modelo •• Vloto 

I , Os Cen ificados dc,·t.Tào ser redigidos nu idioma ou 
idiumllfl oficiai!i dn pais emi550r. Se o idioma cmprcp3do 
nio Fnr o in,p:lé!i, n texto deverA incluir uma venin nc55ct 
idioma. 

c•) Considcra·5e que a potinc:ia que COD!ita do Certifica-
• do de Rcsistro nu de outro documento oncial i: a .pntén

cia mAxima. total c continua. desenvolvida por todas as 
m.liquinllli propulsoras do navio. 

Dezembro de 1983 

21 No que se reFerir ao5 oficiais radiotclqrafisla!i c 
operadon.os de radiotclcrunia. as Admini!itraçl»es pudem: 

111 incluir os cnnhccimcnt0fi1Uplcmentara~ C!iilaheleci· 
dos nas regras pcnincnte5 do Anexo • Convcnçiln no 
exame para a cmis5:lo de um L"Crtincudo. de acordo B5 

pra;crit:õcs do!i Regulamentos de Radiocomunicações: 
ou 

hl emitir um &Zrtificadu npccifico indicando que o 
portador pos.lliui os conhccimcntDI suplementares rres
critCtS no Anexo i. Convençi.o. 

JJ A Fonna do visto nas certificados previstos nu Ani· 
,p:o VI da Convcnçàll devcr6 m como se scsue: 

- •• v ..... Cordlladao 

VISTO DE CERTIFICADOS 

(Corimhu ofici•l) (Pais) 
E•pcdido de acordo as disposições da Convençlo In

ternacional de 197R 1ohre as normas de Formaçlo de 
Morfllmos. de cxpcdiçio de cenificado1 e de serviço de 
quarto. 
(')IOr.-•e( .... )OIIIIIIea 

Eu. abaixo assinado, certifico que o presente Ccnirlc:a
do/CenifiCKdu n• ....•..••.•..•..•.• (00

), e concedi-
do a ............•...••.•••••••.•. (nome da pe.ssoa 
por extenso), que 6 considerado devidamente qualifica
do, de acordu com o estabelecido na Regra •..•.•••..• 
du Convenção Internacional de 1978 sobre Normas de 
rormaçilo de marltimos, de expedição de certificadua e de 
scr,·ic;o de quarto, para exercer as funções de •. , ...... . 
•..•........••••..• , •••• (•••) cum 11s tlnic:u ra-
tri,.'lks st.-p:uintc5: 

(lndi..:ar aqui as rcstriçõn ....•.•..• , , ..... evcn-
tuai~ ou,~~oc for u caso, •.•••....•...... , , ....•••.. , • 
b\.'r&."\"er "nenhuma") ......•••.................... 
Data da cx.pcdiçllo dt.'lite visto: ................... . 

(C:.rimho oficial) 

A!ISinado 

(Nome e a55inatura do fun
cinniiriiJ dc,·idamcntc auto
rizado, 

Data de naflcimcnto do ponad1.1r do Certificado ...... . 
.... A'i~oinatura do puna dor dn Certificado ......... . 

REGRA lf.l 

11 .-\n definir viaji!eDIO Ct1Sieira,. p;ara os finl'l da Cun· 
t.·en~;~'' n~nhuma P:.ne exigirá d,,!lo maritim05 emhilrca
dtl" ~m n:l\"im; autorilud,,o; ao uo;,, de b;•ndc:iril de uma 
11utru Pune. e "'UC efetuam ~!illli:l" \·iap:cn!i. rea.J_uisih1' de 
ft,rmucti:n. e1reriéndJ c de cenilil..'t~dc'~o mai:a rig""''~~'' 
dn que ollli c11ipidoo; raru ''!i m:lrflim,,lll que 5cr.em a btn· 
do d~ n;l\'ios:cutnril:ldM an usn de 'ua rn'ipriu handeiru. 
Em nemhum L'asn C''~" P:1r1e cxip:irll dos muri1imu111 cm
h;~rcad'''~ em nat.·io!l :IUIOril:1d(lo; :1(' uw de h:1ndcira de 
uutm P;1ne. requi!iih1'i milis riporn!in!i qur ns da C'nn· 
t.cncà,, urlic:i\"Ci!i a na,·io5 que niln cmpn:.r;o~dos em t.·i;t
F.ens c,,,.tciras. 

2) Su que 1."\.lnt."Crnc a na,·io'li IIUhlrizadoo; a(l USO du 
b:tnd~ira de uma Parte. que rc:.li1am viagrns costeira5 
rcpulareo; ;to lonp:n da ~"statle nutr;l Parte. a Pari~ cuja 
handeira u nilvin cst6 aulltriladc, a u:a:tr cxi1irã dus mari· 
timu~ n~lc cmbar..:ad,,s requisito~ de Forma~ã,,, cXpcriCn
cia c de t."Crliricadns. pelo mcno~t. ea.J_uh·alcntes illl~ que 
5D.u e11ipidos peh1 Pune cm ..:uju ~.·usta o na\·in nit\·cga. 
dc!idC que CS'SI.":t rcquisitulli não Kjam mais rigornso1 que 
1)5 da (',,nvcn~it:o que se aplic3m a navio" n'llt' cmrrca:•
do!i cm viu@:CD!i ooMeira.lji.llm nat."iiJ qucr!itenda sua via· 

1•1 f'IC'(IIher C'l que fetr m11i• indu:a.ln 
c••1 Cirif•r o que Ror .,.n~pria.Jo1 
c•••1 lnd\\.~" o thuk1 ou • d~WC d~ Ccnif11.11d.J pcil Conun;I.J. 
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gem all:rn do que t definido como viqcm CDAteira por 
uma Parte e entre em AJ.uaa nilo cobertas por e~~a defia 
niçào. deveri proceder conforme o& requil;itoa da Con
vençilo sem se beneficiar das mod~5rau;àe5 prevista& na 
prcsenle Regra. 

31 Uma Purlc pode proporcionar os benetlcios da5 
di!'posições da c.·onvcnçi.o relativas a via1ens OOileiraJ a 
um navio auwrizado ao U50 de sua bandeira. quando 
empregado regularmente em viagens costeiras ao larso 
da~~o OJ'ili15 de um Paí5 nlo Parte. ""Onformc sejam denni
da!i pela Pane a!l viagen111 CO!Iiteira5. 

41 SL"'Ihuma disrnsiçlo dC5ta Resra limitarA. de for
ma ala:uma, a jurilldeçào de um Pars. quer ou nio Pane 
da Cnnvendo. 

REGRA 1/4 

............. c.mu 
I) O controle el!.c:rcido na forma do Artiao X, poror .. 

çial de Conlrolr devidamente IIUiorizado. sd limitado 
a: 

1) verificaçlo, de acordo com o par;\Jrafo I) do Arti
go X, de que todos os mar(ümoa embarcados~ para 01 

quais a Convençio exitdr cenifh:açio. ~ejam portadores 
de certificado ou licença vAlidos: 

~~ avaliac:la da habilil&çio dos marltimoo emban:a
dos quanto a'' atendimento das normu a.iJ;idas pela 
Convenção para o serviço de quarto. se houver funda
mentos JtB.ra canskk:rar que aquelas nurmas nlo estio 
sendo atendidas, porque durante a permani:ncia num 
porto de uma Pane ou na aproximado a Cll'iC porto fo
ram oh!l.crvadus 05 SCJUinta falN: 

I) o navio foi envolvido cm uma colido ou encalhe: 
11) o navio lançou ao mar, quando cn1 viatr:em. fun

deado ou a\r&\."'ldo. aubs.tància.s comideradu ilq.ais pe
las convenQi5a internacionais: ou 

III) o navio manobrou de maneira incorreta ou inse
pun. ou não observou as mll'CBI para a navep~n ou 01 

c~quemas de ~eparaçlo de trAfego. 
2) O Funciontlrio de controle entregarA ao coman

dan\c do navio c ao repracntante reconhecido do Pal1 
da bandeira do navio, de acordo com o Artiao X. uma 
informaçlo escrita sobre o resultado da ação de contro
le, tomada de acurd:o com o parAsrafn 1. se forem con111· 
latadas quaisquer das scsuintes deficiinciu: 

1) 0111 madtimos para 01 quais ~ obrisatória a poli!iC 

dum certificada nlo poMUirem certificado ou licença 
adequados c v.t.lidofo; 

•> o5 dispositivos para os sen·içm de quartos de nave
lafriio ou de mãquinas nio corresponderem b e11.i1i:ncia,;, 
C5pecificadas para o navio pelo Pais de sua bandeira: 

c) ausi:nda num quarto de pcsiiUa qualincada para 
operar equipamento CS!iCI'Icialll segurança da navesaçilo 
ou prc,·cnçilo de poluiçüa: 

•> impm.sibilidadc do comando de dispar de pcs!IIOBS 
dc!iiL"Bn!iadas para o primeiro quarto, no in(çio da via· 
ltm. e para os subsdqUcnta reve5amcntos das quartps. 

~) lima parte nà.o tem o direito de reter um navio. de 
acorda com o Artigo X. a nio ~er que não tenham lida 
tomada• a11 pravid~ncia.• nil corrcc;lo das dcriciinciu 
mencionad:&.fil n:1 allnca aJ do parQrara 2- no que !iC re
lacionem com os ~rtificados de comandante. chcre de 
milquiniL'i e oficiais encarrepdos dos quartos de nave
laçàn c de m4quina c. no que for rele,·antc. com rcluçio 
ao oficial radiotcl~:~rafista- c na alínea d) do parâsrafo 
2. 

CAPITULO 11 

~- S..Jco 10 ..-rco 
REORA 11/1 

N-........ -o-.•SonJco•Qoar-
"'• Naqpcla 

I) As PatiC5 orientarão os proprict6rios de navio. ar
madores. comandante5 c o pCMoal que raz serviço de 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

qWirto para 111 normas que se SCJUCm, que deveria aer 
ohscrvadus para U5C1urar. em qualquer tempo, a segu
rança num serviço de quarto de na""t'@açlo. 

2) O comandante de todo navio i obrifado a assesu
rar que us disposiliÕU relativas ao acrviço de quano per
mitam manter 11 liCgurança nos quano1 de naves;açilo. 
Sob sua direçlo geral. os oliciais de quarto silo rcspons6-
"ei~. durante o periodo de seu quarto, pela sesurança da 
nuvesnçllio c es~ialmcnte em evitar eolisào c cn~alhc. 

3) A,;, normas hâsica!i que se se~r:ucm. sem aem limi· 
univas. devcrilo ser lcvudas cm considLTaçila cm todos 011 

nuvio5. 

41 Dllpoolcioo nlllhu ao Sortlco • Qaarto 
a) A cnmpo,;,içlo do quarto 111erli Kmrrc adequada e 

111ufid~:nte rara as arcunst ii.ncias c oondi~;õcs do momen-
111 c le\oami ~:m conta a necc!lllidade de ser mantida uma 
"isilüncia ""i!loual eficaz:. 

•) Nt1 campasição du quarto na passadiço, que pode 
incluir con"·cnicntemcnte liUbaltcrnns de convé:li, 01 se
guintes ratara. entre outros. scrlo levado111 em conside
raçio: 

I) o pauadiço nunca ficarA desguarnecido: 
III as condiç!lca metearol6gic:u, viaibilidode e • luz 

do dia C'U a noite; 
IIII a proximidade de perigos ft navcgaçilo que pot

sam tornar neçeM.ârio que o oficial de: quiU'to de nave
gado tenha de clllecutar tarefas adicionais de navc,:açlo; 

IVJ o emprego c a condiçio de funcionamento dm 
auJ.IIios l navq.açàu, tais como o radar ou dil;positivos 
alctNnicos indicadores de posiçlo c de qualquer outro 
apurelhC' rcllK'ionado 6. sc1urança da navegação: 

V) u C\istCncia de piloto autum!ltiw~ 
VIJ qualquer serviço !11Uplemc:ntar, decorrente de cir

cunstãncias l:liipeciais, na exccUC"àO de quarto. 
~lAJIIIdiD ... DIIImcD 

A. arganizaçio do" quartos de1o·erii ser tal que a cf~eiin· 
cia d~ "f~eiais e subordinado& 00 quarta não scãa cum
promct•da pela (udip:a. O scrvi.:a poder A ser OIJ&niudo 
de rormo1 que n pe~wal do primeiro quurto. no início da 
~q.cm, c d.Ofl. quartus de rcvt:F.amento subscqUc:ntc~ CF.t.c
jam 'Suficientemente de5CUD!llado c. dCii!lc modo, pronto 
para cumprir L'Om suas obrilaçÕCI. 

fil Naoepclo 

a) a viq:cm de...-crA acr planejada com antecedencia le
vando cm consideração todas as informaçiia pertinen
tes, traçando~RC e verificando-se a rola a ~e~guir antc5 do 
inicio da viagem; 

11) durante o quarto, dcverilo aer verificados: o rumo, 
a polido c a velocidade do navio em intervalos suficien
temente freqUentes. utilizando-se todos os auxílios l na
vcpaçl\a, neces5l•rios c disponlvcis, para uscs:urar que o 
navio atã 111cp:uindo a rota prevista: 

c) o ofichd de quarta dcverã estar pcrfei\amcnte fami
liarizada mm a localizaçlio c opcraçlo de lodos o5 cqui
pamenlos de scsurilnça e de navcsaçlo existentes a bor
d« deverA conhC\:CI' e le'yilr "-m L'OI15ideraçiiu a5 linri
taiC'ÜC:S operacionais dn!iC5 equipamentas: 

•> uo oficial dto quarlo de nnegaç:lo não dcver4 !ler 
dctermin~:~.do ou este mesmo a11sumW. qualquer scrvi~o 
que possa interferir com a qurança da navqr:açilo. 

1)~---..... 
a) o oficial de quarlo deverA fazer o mail cf'etivo UIIIO 

de todll!C os cquipamL'I110lll de navqaçlo a seu dispor: 

11) Quando cmprepndo o radar, o oficial de quano 
dc\-er6 trr preentc a necessidade de cumprir permancn
amentc as. detcrminaçõasobre o cmpreso de radar, cn
Nntradas nas rcsras que se aplicam para evitar abalroa
mcnlo no mar. 

c) Em ca110a de IIC\:CUidade o oficial de quarto nt.o de
verA hcsislar cm utilizar o leme. as mAquinas c 01 dispo
sitivos de sinalil:lw.,"'o sonora. 
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I) Senlçao I -llllldatloo ... _. 
a) O oficial onc:ar,....do cJc quartD dever6: 
I) fazer seu serviço no pusadiço c nlo se afastar do 

posto em nenhuma circuatlncia, acm que ICja devida .. 
mente aubstituido: 

II) permanecer nsponsivcJ pela ~e~urança da nave
pçilo, apesar da praença do comandante no pauadiço, 
ati que o mC!illlo informe. u.preuamentc, ter auumido 
cs.'ia responsabilidade e que isso fique mutuamente cn~ 
lendido; 

JJJ) inrormar ao comandante qualquer ddvida que te
nha a ccn.·a de açlo a w tomada para a segurança do na .. 
vi,,: 

IV 1 nio passar o !ICrviço au oticialsubstituido1 1C tiver 
ruilcs para L'I'Cr que CS!liC llllimo nlo estA realmente capa .. 
citado a assumir seus dncres, caso cm que informar.i. ao 
,:nnuandu.ntC' na forma oonvcnic:ntc. 

•) Na mudança da quano, o oficiai que assume devc-
r6 certificar-se da pnsiçilo do navio, estimado ou verda~ 
dcira. de rota a ser sq,uida, o rumo e velocidade previs
tos, c anotarA qualquer perill' A navcp.çlo que podcr6 
ser encontrada durante o quarto. 

c) Fazer um rqistro cuidad.ÕIO da movimcnta.çl.o e 
oc:orrincias havidas durante o quarto, relativas A nave
pçio: 

9) VisiiUncia visual 
As runçõe5 do vigia devem nllo 16 uscaurar uma viJi-

14ncia~ visual como ter domínio completo da situaçlo c 
dos riscos de L"Oiisilo ou encalhe auim como de outros 
pcris0111 à navquçio e incluirA a dctec:çlo de navios ou 
aeronaves em pcriao. nliufragos, naufiiaios e datroços. 
Durante a ""isilància visualserlo oblervadu as seauintes 
di!!opUIIiçe}es: 

a) O viaia dcvcr6. ser capu de dedicar todã atcnçlo 
cm manter uma viailãncia elicicntc e nlo lhe seri atribuí
do au por ele assumido nenhum outro ~erviço que po111 
intcrti:rir ~o.'tJm essa tarefa. 

•) Os erviços de timoneiro e viaia slo distintos, c o ti
moneiro nlo scrli considerado como um vigia enquanto 
estiver no leme. cxceto cm navios. pequenos cm. que hou
ver uma ampla visibilidade cm todo o redor da poaiçlo 
de governo c ai ni.o existir nenhuma redução da vislo 
nnluma ou qualquer outro impedimento para manter a 
vipilãncia vi!1ual adequada. Durante o dia, o oficial de 
quarto podcrA ser o dnico a manter uma viJiiAncia vi· 
au.al~ desde auc oa.nra uma du seauinte~ condicaes. 

I) a &iluaçlo tenha sido cuidadosamente examinada c 
con111tatado que o oficial de quarto pode fazer sozinho. 
com toda sea.uraru;a. a viaill.ncia visual; 

11) tenham sida levados cm conta todos os fatores 
penincntcs e importantcR, como 01 que se quem, 11m 

que e558 enumerado seja limitativa: 
- estada de tempo: 
- visibilidade; 
- clcnsidaclc cJc tri{ego: 
-proximidade de perigoa I navegaçlo: 
- atcnçlo ncccs56ria para navesar no interior ou na 

pro•imidade de aquema de sopançio de \rifqo; 
III haver condição de uma ajuda imediata ao paasa· 

diç,.,, quando qualquer mudança na situação o cxiair. 
III) Naoopçio ,_ ,n\ICD -•n:adD 
A despeito dos devem c obriJaçaes de um prAtico, sua 

presença a bordo nla isenta o comandante ou oracial de 
quano de auas responsabilidades c obripçõcs na squ
runça do navio. O comandante e o prAtico devem trocar 
infonnações a cerca da conduçio do aavio. condiç(Sn lo
cab, c características do navio. O comandante e oficial de 
quarto dcverAo cooperar intimamente com o prAtico e 
manter uma vcrilicaçlo precisa da po~içlo e movimcn
laçlo do navio. 

III l'nltociD dD ..lo •rtüD 
O comandante e oficial de quarto devem acr conhece

dores elos Krios efeitos da po~uiçio, operacional ou aci
dental. do meio marinho; devem tomar todas •• pre
cauçi;e!i possivcis para evitA-la. particularmente emprc-
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IBDdO I'CifU -internacionail O fCIUI&mentos ponuériOI 
pertinentes. 

REGRA 11/2 

R011alll1o1 MIDI0101 Oltrlplllrlao pan 1 npedlçlo do 
Cerdlk:Hoo do 

C-onlutee .. -IDdo•rio ... _.._ .. A,.. _. ...... .. 
11 _.....o ZGOT-.. u 

c-.... -. ........................ .. 
~- ..... .. _.... .. --.... 

I) Todo comandante e imediato de navio no mu, ele 
tonelag,em isual ou IUperior a 1600 toneladu de ar
queado bruta, po55uirA um certificado próprio. 

Z) O oandidato 1 .... uriCido deverA: 
o) oatisfazer a Administraçilo quanto A optidlo floh:a, 

especialmente visual e auditiva; 
•> preencher os requisitos para a u.pediçlo de certifi

cado de orldal encarregado de quarto de navapçlo, em 
navios wm desiCk."Bmento iJ:ual ou superior a 200 tonela
das de aqueaçilo bruta e contar •m serviço no mar,·de 
acordo com o findo para aquela funçlo, de: 

I) pura a expcdi!Wio de certificad05 de imediato, pelo 
menos 18 me~s; esse periodo pode ser reduzido para um 
miníma de 12 maes 1e a Admini1traçlo exisir uma for
maçia especial que considere equivalente a. no mrnimo. 
ICIS meses de serviço como oficial de quarto de nave
pu~il.o: 

11) paru a eA.epediçl.o de certificado de comandante. 
pelo menO& l6 me5CI: e!iSe perrodo pode ser, entretanto, 
rcdu.l.ido para'' mínimo de 24 meses. desde que" condi
dato tenha efetuado um serviço no mar de, pelo meno1 
12 m-=se'l. no desempenho de funçilo de imediato ou, se a 
Admmistraçitu exigir, uma forma.;ilo a.pecial que c:onli· 
dere C\JUi .. ·al-=nte ii es\C' servi.;o; 

c) ter sido aproYado em exa.me1 atabelecidos a ari· 
tf:rio da Administraçilu. E1scs e•amc:s abrangeria as dis
ciplinas constantes do apl!ndic:e a esta Resra, 
~al .. ·undv-se que a Administração poderA modific:ar aa 
eAigênc:ias de15e5 exames para comandantes c imediato~ 
de: navius, de: porte restrito, empresados em viasens c:us
teiras. conforme considere nec:essArio, levando em conta 
OS inc:onvenic:nlCI dCSAS modificaç6cs para RJUFIRÇIL 

d05 nuvius que: possam navqar nu mesmas Aauas. 

eo ........ te • ,..,.,.to • oowlo...., - ...... 
de •l'll•ncio ...... 0011p.....udo Hlre zoo 

el.600_.odu 

l) Todo comandante e imediato de navio no mar, 
compreendido entre 200 e 1.600 toneladas de arquc:a;lo 
bruta, pouuirã um certificado próprio. 

4) o candidato a esse certificado dever.l.: 
a) 1o11tisfazc:r a Administraçlo quanto l aptidlo Rai

ca. apecialmente visual a auditiva; 
•> I) para o certificado do imediato, pr=~chor DI re

quisitos exigidos para or.aul enc:arrepdo de quano de 
navepçlo, com deslocamento iaual ou superior a 200 
toneladas de arqueaçlo bruta. 

11) para o ccrtirtc:ado de comandante, preencher 01 
requisitos exiJidos para oru:ial encarnpdo de quarto de 
navcpçio em navio com deslocamento ipal ou superior 
a 200 toneladas de arqueaçlo bruta e contar com um 11"' 
viço no mar. confonne Rja exisido, eom a duraçio de, 
pelo menos 36 meses; esse perlodo podera 11r reduzido a 
um mínimo de 24 mese5, se o candidato tiver efetuaclo 
um serviço no mar de, pelo menos 12 mesa do desempe
nho de funçlo de imediato ou, se a Admlniatraç:lo cxiair 
umu forma\.'io espeçial que: c:onsicl& .. re equivalente a esse 
serviço; 

c) ler sido aprovado em exames estabelecidos a c:ri-
16rio da Administraçlo. Elles c:Umes abranserlo u dis
ciplinas constantes do Ap~ndice a esta Rcara, 
reualvando-se que a Admini1traçlo poderé modifiçar u 
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eA.igênc:ia5 desses exames para comandantes e imediatos 
de navios de porte restrito, empregados em viaaen1 cos
teiras. conforme considere nec:essArio, para excluir c:an· 
telldos que considere como nio aplic:êvc:is la 6.gua1 ou 
navios intere!ISados, levando em conta 01 inconvenientes 
dessas modiflc:ações para a segurança dos navios que 
pn54am navegar nas mesmas 'suas. 

GENERAUDADES 

5) O nlvel dos c:onhecimenlOI uiaidossobre 01 dife
rentes tftulos do Apindice pode variar de acordo com a 
finalidade do certificado a ser emitido, 11 para coman
dante ou imediato, e conforme seja a aplic:açlo do c:ertin· 
c:ado ou c:enific:ados. se para navios c:om tonelqem de 
arqueaçlo bruta iaual ou auperior a 1.600 toneladu ou 
navi01 compreendidos entre 200 e 1.600 toneladas de ar
queação bruta. 

AP~NDICE Ã REGRA 11/l 

c-...,, _ _. .... • ...... ~ç~o 
.. eertlfteodoo,do-.e-tode •••lo .. ,. coael...,. do •l'll•eocio -. lpol 

ou ooperlor 1 ZOO -lod11 

I) O programa que se segue foi atabelecido para o 
exame: dos candidatos l cenific:ado de comandante oll 
imediato de nario com tonelasem de registro iaual ou lU· 

perior a 200 lUnelad31 de arqueação bruta. Seu propóli· 
to ê ampliar e aprofundar o programa contido na Res;ra 
11/4 50b o titulo "Requisitos Minimos Obrigat6rio1 para 
a Exrediçllo de Cenific:ado du Oficial l:nc:arreaad<' de 
Quarto de 1\aveJ.uç:!o em Navio com Tonelagem de Re
s.istn' Igual nu Superior a 200 Tonelada!ii de Arqucaçi!o 
Bruaa··. Tendo em mente que cabe ao comandante. que 
tem u rcloronsahilidude pela &e(!urança do na .. ·io, palsa· 
geiros. tripuh.1n1es e. carga, e quo o imediato deve atar 
em 1i1uaç.ll\J de assumir l!i.'ioa re1ponsabilidadc: a qualquer 
momento, o etamc: sobreo esses assuntos ter.i como pro
pú:~~ito vcflfil!ar a Cll'acidade dos candidatos para apren
derem todas as informaçôC!ii dispnnfveis que tratam da 
!ilpuran~a do na .. ·io. 

Zl No'"llcilo .. detormlnoçlo .. poolçilo 
a) Planejumento da viagem e da navegaçlo em qual

quer cnndi~ão: 
11 por m~todos ac:eit.iveis de derrotai oueânic:as; 

lU em éguu restritas, onde a navesaçlo i resula-
mentada: · 

III) nu ll"lu: 
lVI c:om visibilidade restrita: 
V) em esquemas de 11paraçlo de trifeso; 
VI) em Al'c:IIJ sujeitas a arandes efeitos de marh; 

b) Determinaçlo da pooiç!o: 
I) por observaçik:A astronómiças, principalmente do 

sol. eslrelas, luu e planetas; 
11) por obliervaçôes de pontos de terra, incluindo a 

utilitudo de marcaçan e auxflios a naveaaçlo, com fa
róia. radioganiõmetror, bali1as, bóiu, c:artlls, aviso aos 
navegantes e outras public:aç&;s que concorram para 
avaliar a prc:c:ido da puaiçlo determinada; 

III) c:om emprego de todos os modernos au•Dios ele
trónic:os para a navc:pçlo, a crit6rio da Administraçlo, 
c:om conhecimento de ICUS princ:fpios de funcionamento, 
de 1uas limitações, fontes de eri'OI, determinaçlo de falsa 
apresentaçilo e mkodos de c:orreçio para 11 obter uma 
po1içio correta. 

3) Senlco .. Qurto 
a) Demonstrar pleno conhecimento do contelldo, 

aplic:açlo e propósilU do Reaulamento Internacional 
para Evitar Abalroamentos no Mar, incluindo 01 Ane
xos referentes a segurança da navegação. 

lt) Demonatrar conhecer a Resra 11/1 - "Normu 
Bi11ic:as a Serem observadas no Serviço de Quarto de Na
vcgaç~o··. 
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4) ~alpameato ndor 
Usando um 1imulador radar ou, quando este nlo for 

dispunlvel, uma rosa de manobras. demon1trar conhec:er 
os fundamentos do radur, sua op:raçio e emprego e a in
terpn:lll~iÜV c: análise da!ii informa.;ões por ele fornecidas, 
e11pa:ialmente: 

a) fatures que afetam seu rendimento e prc:c:isio; 
lt) ii aju,;,tagem inicial e permanente: da imqem; 
c) a delccc;ilo de apresentaç&s erróneas na tela, ecos 

fal101, reverberado nlagua. etc:.: 
•> di11tãnc:ia e marc:açilo: 
e) idc:ntific:açiu de: ecos c:rftic:os: 
f) rumo e velocidade de outros navios; 
I) hora e distüncia da maior aproximaçl.o, c:om na

vios que c:rulBm a rota. que passarem a contrabordo ou 
que forem aleançudos: 

.. , delerminaçlo de mudança1 de rumo e velocidade 
de outi'05 navios; 

I) efeitos das mudanças de rumo e/ou velocidade do 
próprio navio: 

J) aplic:açilo do Regulamento Internacional para Evi· 
tar Abal~o."Oroamento no Mar. 

5) Aplbu- ••11- e .......,k:a 
Caracidade para detenninar e corrigir os desvios dai 

agillhas mugnõlica e giroscópic:a: conhec:er 01 meios de 
corrigir de""'·io1. 

6) MetNrOioalo e 0<eoaoar1Do 
a) Demum1Uar CUJ)dc:idade para entender e interpretar 

uma carta smótic:a c: para fazer previ!iÕOli reaionais, le
\Bndo cm cunha 111 C<Jndi~ meteorológicas laçais; 

bl c:t.'nhecer a5 caral!leristicas dos diversos 1isttn'la1 
metL't.'rUJ\''Jr.ii!Oii. J'rin~il'almente dos C:ic:Jones tropicais e 
!iõlh!o.T wmo e .. ·itar os centro!ii de c:ic:lunc:.!i c os quadrilntes 
peril!U!o\Jfo; 

c:) c:unhe~.-cr os sistemlbi de: correntes o~oWnicas: 
di 1ahc:r ulilizar toda11 as public:açõn de na .. ·es:açln re

f-=rcnleli a mar6:~~ e oorrentC!ii, incluindo aquelaa em idio
m:l ingli::~~; 

e) saber culculilr as condições da mart. 
7) M1nobn e P'eniO do 11wlo 
Manobrar e governar um na .. ·io em qualquer con

diçào, incluindo as seguintes: 

a) manobras p11ra se aproximar de embarcações ou 
pu!iilll!ii de rratic:B&em levando em c:onla o tempo. mar6 e 
a!li distância• de alcance da proa c: de parada; 

lt) manohra5 em rios, estuArios, etc:., levando em c:on
la 011 efeit011 da corrente, do vento e o espaço limitado 
para a ação do leme: 

e) manobrar em iguas rasas, levando em conta a rc
duçD.o da lãmina d'Asua sob a quilha dn·ido aos efeitos 
de .... c (•). balanço e arrasem: 

11) efeito da interaçlo entre navios que se cruzam e en
tre o na .. ·io e marpns pr6A.imas (efeito de canal); 

4) atracar os cais e a contrabordo sob vAriai con
diçlleli de vento e maR, com e sem rebocadores: 

n escolher fundeadouro, fundear com um ou dois fer
ros em fundc:udouro limitado e fatore5 que inRuenc:iam 
na determinaç;lo de cumprimento da amarra; 

I) roc:egar: desentCK"ar ferroa: 
11) doc:ar c:om e sem avarias; 
I) manobrar e governar navios com mau tempo, in

cluindo &Ocorro a navio ou aeronave em periao: ope
raçOn de reboque, meio11 para impedir que um navio 
desgovernado atraveue ao mar e de reduzir a deriva, as
sim como o empreJO de óleo: 

J) prec:auçôes nu manobrai de uriar de embarcações 
e lançar balsas salva-vidas com mau tempo; 

k) m6tudos para recolher a bordo sobrevivente.& de 
embarc:aç&s e balsa1 salva-vidu; 

(•J ..... - diminulllio da llm•n• d'iJIIIIDb • qllilhl que OllDm q ... ndo 
u n.~vid • movimen111 n1J111: t CI.IMido, Ulnto por •fuDR
mcniO ~ t:aKO ooma por •1_...110 lrim. O elello t _.. 
t.uado cm lpu ruü c dim1nui com • nlduçlo d• ..tocld .. 
dollllvio 
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I) capacidade para determinar a manobra e as carac
ti:riAticus das máquinas dos principais tipos de navi05, 
em npccial a1 distaincial de parada e as curvas de &iro 
em diren:ntcs velocidudn e calados: 

•J imporlãncia de se navegar com velocidade redu-li· 
du para evitar avarias causadas por ondas de proa e de 
pnpu. prudu1.ida• pelo próprio navio: 

a) medidas prâti..:as a 1erem tomadas quando navr. 
JEilndo no gelo ou em cam de acumulaçln de selo a bor· 
d.,: 

ol ulili1.ur aqucma5 de SCJ1araçlo de trAfego e nave
(!J.r ml interior dC'iSL"5 esqucmas. 

11 F .. hlllllldode'/, -"'Cio do 11rio e cODirole de .,., .. 
ai compreender os princirius fundamentais da L'OD!r

tru~,:;hl d,, na ... iu c a" lcorius e fatura que afe1am n trim c 
u o.tahilidudc. c das medidas nct.ulâria.s pdra ron5ervar 
um trim c uma estabilidade que saranu1m uma ICJU

rança suli,.;iente: 
•) L"Unheccr 011 efeitm do aliiJamento de um cnmpuni

mento, C&lnM:qiJente de avarias. 1nhte o trim e a. estabili
dade e medido1s a serem tomada!li para remcc.liii.-lns: 

cJ ~~oa.her usar us tabela.,; de estabilidade, de trim cu
lhn,.,..,... ao,o;im c~,m~l di:1grama,; e quadro!lll"ara. cii.lculo de 
aen"'i"""'· incluind~l o ... unhe.:imenL'' de distribuiç;ltJ de 
cilr,r.ao; e la"'lnM nea'folõolriOI 11ara manter 01 nforçM que 
ncr,·cm 'luhrc '' cao;c~l. den1n1 do,; limites aL"Citâvelll! 

IIJ ronftcc•menttJ geral das principais parae,; estrutu
rõli .. de um nin.-i,, e a designação corretil da .. direrentes 
l"ilrlc": 

eJ "'OnhL-.:inn~nl" das rcc~lmend;lr."Ões da 1\i'CO refe
rente" i1 c~tahilidude de na\"itJ,;. 

91 l11ltalac6es de .U:qula1s do .. wto 
ai prindrio• de funr.:itJnamento di15 m.iquinas maríti

mo•": 
bl m:iquinil,; awuhures do n:IVio; 
c) "-onhe.:imenln gtral d,, \"Ucahulirio ti:cnia' de mã-

1.fuinr.l'i. 
10) Monlpol1cio e 1r-..m de C11J1 
a) e,;tivillem e peado da carsa u bordo. incluindo \JIIo 

up:~relho,; de movimentução; 
b 1 ''pera(t.'\ell de carga e de,.;arga, especialmente o car

repamcntn c dc111carn:silmento de carsa5 pc1ada'i: 
c J regulamcnt''" e ra:omendac;õe,; internacionais refe

rente-. ao transpone de earsa11, em espcciql o Códil(l ln
tenlilc.·i,,nr.ll ~1ariti1no de CarJa!li Perit:o:aas (Código 
lllMG); 

dJ tran11porte de m~C'oldorias perigosas; precauçõc,; u 
5ercm 1umada11 durante a,; operaçüe1 de cargo e de:w:arga 
c cuid11d''" aim a 'i mercadoria!! periJJ0585 durunle a via
gem: 

el "vnhet.:im.:nhlpriili'-"t'l dtJ contelldo e Bl"licaçiltJ do!l 
manuui" de ,;('purança ilplicii.ve11 uo!li petroleiros em vi

ll''r; 
fJ L\Jnho..·•mento prú1ic:o da,;" manobras comumente 

U!ooada, na'i red"~ e bumbu1 de carregamento; 
11 1ermo1 t: delinir."Õc'll usados para descrever as cara"'

leri,ucas du5 carga,; coomuns de petróleo, tais como óleo 
hrut,,. produtos de de,;tilação mi-dia e naf\a. 

11) n:pru,. con"-crnente,; à poluiç4o; opcraçôn de las
lreumento. limpCia e dC5{1:aseilir.:a.çlo de tanques: 

11 I"Nt."CdimenloR "'l&lad-on-top'". 
li) l'noftcio cootno lorindlo e ..,.rpa.,..hll de...,_ 

bore 1 lllcilldlo 
a) organização de exen::-icio5 de combtUe a inciondio; 
bJ d;t,~!l de in ... 'indio e qu(mica do ftJJJO; 
cJ Slstcma5 de combate a inc:Cndio; 
dJ p:lflir.:il"udo em curso de L"Ombate a inr.:Cndio apro

\"IU.IU pclil Adminislraçào: 
e 1 "unh'-"':imenw da,; regras referentes ao emprego dru 

'-"'IUil"iimenL'l!lo de: romhate a incindio; 

-· 0.. .:.llm.m ... niC'I c imed••wa. ..,..e lelVII'm cm n•vil)ldc pequcn• aonda
pem de"e ea•r inlell'llmenlc lamil•rizadiMI e»m 1111:11M.1eri•&iCIIs b.i'i
..:a• de e•:.ah•l•d•rle de ICUa navio.. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào 11) 

ll)fl-•._.....1 
I) prec::auçõn u serem tomadas quando um navid esti

ver encalhando: 
b) medidus a serem tomadas anta e &J'ÓI o enc:~~.lhc; 
e) mi:tOOO!II para duencalhar um navio, com e ,;em 

UU\ili11; 
11) medidu1 a serem tomadB!I apc\s um abalroamento: 
e} tamponumenlll provilário de ahenur-Js; 
f) medidas de protec-ilo e segurança do5 pa111Bgeiros e 

lripulilntn a serem tomada11 em caso~~t de emera;Concia; 
I) "'Untençfio de avaria,; e ~alvamento do navio arõs 

in"indit.l ou e'plt.l51i:o: 
lll ahilndontJ do nnio: 
I) J:OVC'rn\l de emef!:encill, L"OmO preparar e utilizar ~ 

('Urs''" de foriUnil para gcwcrnar em 11ituaçilo critica e 
m11d&l de: in,tillilr. l.fUando possf"·el, um leme de fortuna; 

jl o,rJI\·;unc-nhl de ~llil•as de um navi,,em perigo ou de 

um naufr:lJ!'''; 
k) !"NI.'Cdimento5 de: htJmem ao mar. 
13) Culdodoo mitllcoo 
Conhet:imento ... 'Ompleto do emprego do5 ctJnteüdos 

da!!. ,;cpuinte,; puhlicaçik,;: 
I) Guia ~UdiL'"I) Internacional paru Navio• ou publi

t'açl\C'Oio nacinnai,; cquh·alentes; 
b) 111'-'\:àn májica do ("(\dipo lnterna.cional de Sinais: 
c 1 (iuiil ~li:lliL"O de Primeiro5 Sooorro1 para uso em 

ilc1dcntc" c''m mcrcaduriu1 perigo5as. 
141 Dlrel10 M1rldmo 
al (."onhecimento das regra5 do direito marftimo in

terna.ciunill, L'Untida,; em conven~ll e ac:ordcJs interna
c•unais. na medida cm que envolvum H!l uhrisa«Je5 e rcs
rnn,ilhilidade,; e!oopecili~i.15 d,, comandante, em particular 
ill.fUCiil!oo reiCrenle,; à sewurança e pmteçio do meio am
biente marinho. Deve-,;e dar espeçial atençilo aos seguin-
ter. iten,;: 

11 certilicadtJs e outros documen101 exigidos a bordo 
l"'l'r cunven4rr"Õe" internar.:ionais, como podem ser obtidm 
c n periudo de !IIUH validade legal; 

lll re-.p.,nsabilidade5 decorrentC!Ii da Convenção In
ternacional !õOilre Linh.wa de Carpa: 

nn m.pon5ilbilidade5 dea>rrente,; de di,;posições da 
(·,,nvenç;,ltJ lnturnaci~lnal para Salva~ruarda da Vida Hu

mana "'' Mar: 
lVI re"p~m,;abilidadt...-R decorrenta de convenções in

ternilcit.lnaio; para a prevenção da pnluiçil.o por navios; 
Yl Jecl:lra~l\e,; maritimas de 1al1de: disposiçôa do 

Rcgulilmcnto lnternaci .. ,nal de Saüde; 
\"I l n:sr•unJubilidade'li dec:orrcnte5 da Convençio 

Mlhre N.eyuli.lmento Internacional para l!vitar Abalroa
menlll n'' Mar: 

\'11) fl:!i,(ltJn:aabilidadt...'S decorrenta de outros instru
mcnln."" internaciunai1 referentes à seaur~nça do navio, 
pa,'iilgcin''· lripulantcs e carp.. 

b) O nivcl de conhec:imento da legislação marftima 
nilcit.lnill e de.,ado a crittrio da Adminislraçi.o, mas de
~er-:. incluir as dispwiçües nacionui:a para a implemen
taçJu de acurdo11 e convençôes internacionais. 

15) Admlnlllrocio de_, e ._bUid1des d1 
for-elo 

(."onhecimcnhl de administra.ç;lo de pessoal. oraani
.laÇíill e lreinumento a bordo. 

16) COIII .. Icocio 
1l LMr.lpacidade de transmitir e receber mensagens por 

llinali7a~:üo luminosa morsc e para usar o Código Inter
nacional de Sinui1; quando a Administração tiver sub
metido os candidatos a exame sobre csSCA assunt01, para 
caleg&~rias inferiores às do certific-a.Ju, estes teria a po15i
bilidilde de serem di5pcnsu.dtJs de novos exames destes 
assunto5 para a11biençio do c:enificado de Comandante: 

bJ cunhccimento de pro<:edimentoR usadoa em comu
nicações radiotelefónicas e capacidade para operar em 
radiulelefuniu, particularmente com relaçio a mensa
gcn~t de 5UCUrro, uraénda, JI..'8Urançu e naveaaclo: 

c:) cunhecimentu de procedimentos relativos a sinai1 
de ll&lL"Orro ror radiotelegralia, especificados noa Rqula
mentoll de Rtldi<k.'"Omunicat:ões. 
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17) Soholqeln 
Conhecimento completo da aplicaçlo du nsru rela

. tivu aos equipamentos de salvatqem (Convcnçlo Inter
nacional para a Salvqu&rda da Vida Humana no Mar). 
da orpnizaçio de eRrcfcios de abandono do navio e do 
empres:o de emburc:açõu e b~lsas salva-vldu e outros 
cquirumenlos de salvatagem. 

11) ...... Sol-to . 
CcJnhccimento completo dtJ Manual de Busca e Salva

mento de Nuvio Mercante da IMO (MERSAR). 

19) Ml!codoo.,.. .,..., oer •llllzodoo paro ... ,...1, 
1 hollllltocio doo Clllllld1hll 

a) Navegaç;lo 
Mosuar comu 1e usa o &eatante, a alidade, espelho azi
mutal, L-nmu se marca a posiçlo e como se traça rumos e 
man:u~: 

b) Re1ulamento Internacional para Evitar Abalroa.
menh' no ~1ar 

IJ uso de modclo5 redu.~:idos exibindo sinais ou luzes 
urropriadas uu de um 5imulador de lu~:es de navegac;io; 

IIJ ros11 de manobras ou simulador radar: 
e) Rudilr 
IJ simulador radar; 
III roSi.l de manobras. 

·d) CtJmbate a incionditJ 
P.o~rt1cipar de cur10 de combate a inc:indio aprovado 

pelo• .-\dminl5tr:•c;Uo. 
e) (.\,municaw.::õe~ 

Pro\·u pr:ilica de comunica.;ilo vi,;ual e oral. 
O Sal\atagcm 
Lanç:.~r n'águi1 e manobrar embarcação e outros equi

ram.:ntt.'s ~~oalva~vidas, incluindtJ o uso de coletes aalva
\"Ídõ!,. 

REGRA llfl 
R~t~ulolhll mlnlmoo •••••llfrloo fln 1 expetllcio 

de ceniDe1doo de OOdol de Qu1rto de N1'"11cio 
e H Comudante de Naw-lo com JaHOI de 200 

tooel1du de 1rqueocio ...,to 
I) Na\·i,l'li ml&• empresadu,; em viap:n!l costeiras: 
a) todu comilndantede navio no mar,com meno1de 

~(X) tonel11das brutal de registro. nlo emprea;ado em via
t:ens L'\l!oote~rus. dever;i ter um c:ertilicado reconhecido 
pc:lil .-\.Jmini!lltrolç;lo para comilndante de navio. com
l"n"Cndldo entre .:!OU e l.fiOO loneladi.IS brutas de reaistro; 

bJ tmlt.l &lliciulc:ncarn:p:ado de quarto de navegaçiu 
em ndvitJ no mar. de men01 de 200 toneladas brutu de 
n:u:i-.trn, nà~, emprepado em viagen,; costeira!!, deverá ter 
um w.:c:rtilicado próprio pura nnios de tonelagem de ~ 
JJIIIIrt.l is;uill ou superior a .:!00 tonelada& de arqueaçio 
hrula. 

.:!J "--il\·ios empregadWi em viagens costeira•: 
a) Comandante 
11 1udo Cllmandante de navio no mar, de menos de 

201.1 toneladus de arqueação bruta. empregado em via
J!ens cu:atcirw;. deverá ter um certificado próprio: 

li 1 o candidaw atJ c:erlificado deverA: 
I 1 ter. no mfnimo, 20 anos de idade; 
2) ter ctJmpletado um periudo de embarque, aprova

d,, pela Admini!litraç.lo. em navio no mar de, pelo menos • 
12 meses como oficial encarreaado de quano de nave
JaçàtJ; 

l) sati,;fazer a Administraçio quanto a ter conhcci
menltJii 5ulicientes para exercer suu funçilH nos navio,; 
em cauWI, e5pecialmente quan.to ao5 aRAunttJs conatantes 
no ApCndice a eata Regra. 

b) Oficial f.ncarJ"Ciudt.l de Quarlo de Navegaçio 
I) lodtJ olicial encarrq:ado de quar1u de navq;açlo 

em navio no mar, com menos de 200 toneladas de ar
queaç:lo bruta. empnsado em viaacn!ll costeiras, deverá 
ter um c:enintadu próprio: 

11) todo candidato ao certifil!'ado dever6: 
I) ter, no mfnimo. 18 an05 de idade; 
~) Alillofil~er a AdministrtlçãtJ quanto ê. aptidilo fisi

c.Mr.l, particularmente em relaç.lo à visBo e audk;ilo; 
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. J) oaliafazer a Adminiltraçlo quanto a ter: 
... -.-ido, i:Om IIJIIO"CitamCIIto, uma formaçlo es

. picial que inc::lui um •tAaio no mar, conforme eKiaido 
pela AdministriGioi ou · · 

-completado um pcrlodo de embarque, aprovado 
pela Adminiltraçio, de pelo menos trea ancH em WVÍGOI 

no paaadiço; 
4) 18tilfazer a Adminiitraçlo quanto i ter conhec:i

méntoa sufu:lenlel para aen:er IUU funç&s nos li.avio1 
em ap{cço, eopecialmonto quanto aooaoauatooladicadoo 
no Apfndic:e. ·· · 

J)Faraclo 
A formaçlo para a obtençio do1 conhecimento• te6ri

cos e a e111peribcia pritica neceulrlos devert. ICI' bulada 
na R01ra II/I - "Normu Blllicu a Serem Obleroadu 
no Serviço de Quarto de Navcaaçlo11 e na• naru e reco
mendaç6a internacionais pertinentes. 

4)Liaacu 
A Administr&Gio, se considerar que u dimeniGes do 

navio e 11 condiG6ea da viqem do tais que a apUC&Gio 
da totalidade dao diopooiçiles deota Rqra e de oeu Apin
dic:e nlo aer6, na prAtica, aem razolvel nem poDivel, po
dert, na medida apropriada. isentu o comandante e o 
oftcialencarrepdo de quarto de navepçlo, em tal navio 
ou em navio deua c:alll&oria., de aJaumu disposiçaes, le
vando 1m conta a MIUnnça dOI navios que pouam atar 
navepndo na• mamas quu. 

APENDICE À REGRA 11/J 

~laa .,.,_ ............. a apodlçlo .. 

~ .. - ... "'""" .. aa,..aclo .... 
............... a ... ••-.. 2110-..... .. ...... -

1) a) Cenhecim011to do ICiuinto: 
I) navep.çlo COiteira e, 111. medida nec:adria, nave

pçlo utronaml<a; · 
11) R01ulamonto Internacional para Evitar Abalroa

mento no Mar; 
III) CódiJo lntornacional Marltimo de Men:adoriao 

Periso101 (IMDG~ 
IV) qulha mqn6tic:a; 
V) radioteJefoQi& e sinalizaçlo visual; 
VI) preven;lo de inclndio c equipamcntol de eom· 

bate a incindio: 
VIl) salvam011to de vidas; 
VIII) fainas de emor&tncia; 
IX) manobra do navio; 
X) esl:abilidadc do navio: 
XI) metooroiOJ!ia; 
XII) inll1laçlo do propulllo de pequenoo aavloo; 
XIIII primeiros 1000rroo; 
XIV) bUICa e oalvamento; 
XV) prevençlo de poluiçlo do melo marinho. 
b) Alán doo noquilitoo da alfnea a), o oflcialonc:orre

pdo de quanq, de aavepçio dcver6 pouuir os conheci· 
mentoaiUficicnta para utilizar. com toda ICIUrBR;&, os 
aux.Dim l navepçlo e 01 equipamentos n.iatenta no• 
navios em apreço. 
·o) O nlvel doo conhocim011to1 niJidoo polu allneu 
~ • b) acima, devem let o aurzciente para o orldal de 
quano desempenhar suas funç&a com toda ~e~urança. 

2) Todo comandante de um navio no mar, c:om me
nos de 200 toneladu de 1rqueaçilo bruta, alem do que 6 
exiaido no parAgrafo I acima, deYerlutlafazer a Admi· 
nlsuaçlo q111.nl0 a pouuir 01 çonhecimentoa nec:enArioa 
1 cumprir, com aegurança, u funçGCI dcue comando. 
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I) Todo oficial encarrepdo de quano de navq:açlo 
em navio no ntar, com tonelqem de reaiatrO lsual ou au· 
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perior a ZOO toneladu de anj.,..çlo brut;, devenl-tor um 
cenificado próprio. 

2) Todo candidato ao cortiru:ado devorA: 
a) ter, no mlnimo, 18 anos de idade: 
b) aatiarazcr a Administraçio quanto I. aptidlo fiai· 

. c:a, apec:ialmente com relaçlo A villo e audi-o; 
c) ter completado um perlodo de embarque em alto 

mar, em Rrviçol no pauadiço, de no mlnimo trh anos, 
tendo realizado durante. pelo menos. seis mCICI de aer-
viços relacionados ao quarto no pa!lll.diço, aob a super· 
visão de um oficial qualificado. A Administraçlo pode. 
contudo, permitir que um perlodo de doilan01 ou maia 
deue aerviço aeja •ubatituldo por um perlodo de treina
mento especial, desde que considere que ate treinamen
to 6, pelo menos, equivalente, em qualidade, ao perlodo 
de serviço no mar que sublütui; 

•J satisfazer a Administraçlo, c:om aprovaçlo em" 
exame apropriado, quanto a ter conhecimento• te6ricoa 
e práticos adequadoa ao uerclcio de suu funçõea. 

J) Cortlllc- pua o llnlco- -.tp, 
A expediçlo de certincado para ICI"Yiço Km restriçôes 

quanto A Arca de operaçlo, deverlaubordinar-se a um 
exame que comprove os conhecimentos teóricos e prlti
COI do c:andidato nos assuntos indicado• no Apindic:e a 
esta Reara. 

41 corrm ..... ..-..... 
Para u.~içlo de certificados l'llltritoa para o .-viço 

em viqens costeira, a Admlniatraçlo pode excluir doa 
usuntos constantes do Apàulice, levando em conta a se
surança dos navios que po111m utar operando nu mes
mas Aa:uas. 01 quintei: 

a) na ... açlo utron6mica; 
•1 oiotõmu oletrõnicoo de detorminaçlo da pooiçlo o 

de nBYct:a;lo em Quas onde tai1 ailtemas nlo sejam 
aplicéveis. 

S) Nlftl .. .........__,. 
a) O nlvel de conhecimentos a aer eaiaido nos aaun

toa con1tantes do Apindice deve ser auficiente para o ofi
cial de quarto desempenhar com ICJUrança auu funçiks. 
Ao determinar o nfvel apropriado de conhecimentos, a 
Administraçlo deverA levar em consideraçlo u oble,.. 
vaçcles referentes a cada aasunto do Apbdice. 

•1 A formaçlo para a obtonç.lo doo conhecimentos 
teóricos o cxperitacia prltlc:a n-'rioo deve oer baoeo
da na Resra II/I :- "Normu Bioiou a Serem Observa
das no Serviço do Quarto de Navepçlo" e em fllr&l e 
recomendaçôes internacionais pertinentll. 

APENDICE À REGRA 11/4 
Cealtocl• .. taa •IDIBm nl....,. ,.ra a npodlclo • 

eortl ............ oficial ..... rtD ............... .. 

<DOI tonelap01 lpal DO ..,.,.., a 2110 --U a,._ 
.-elo bruta 

I) Naqpcio a-loa 
Capacidade de utilizar corpos celestes na del:ermi

naçlo da po1içlo do navio e de desvios da aaulha. 
2) Na-elo H frallapOI I OOIIoirao ' . 
a) capacidade de determinar a posiçlo do navio pelo 

omp'"lo de: 
I) pontos de terra: 
11) auxilias A navegaçlo, incluindo faróis. baliza e 

bóias; 
III) navegaçlo atimada. levando em conta ventOA, 

marts, correntes o a velocidade do navio pelas rotaç&s 
do eixo por minuto e pelo odametro. 

•> conhecimento completo e capacidade de utilizar 
c:anas e pulicaçika nluücas, cartas alnóücas, tAbuu de 
mar61, avisos a01 navqanta, avi•ot-r6dio e informaç6es 
relativas ao trAfego marltmo. 

J) Naqpcio ,.. .. 
Conhecimento dos fundamentos do radar,11111 funcio

namento 1 utiliza;lo, capacidade de interpretar e anali
•ar as informaçan ohtidu por meio deue equipamento,. 
e especialmente o aea-uinte.: 

a) fatores que aretam seu rendimento e precialo; 
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1(,) resulqem inicial e permanente da irnqcm; 
c) det.ec:Çio de imqe111 errôneas, ecos fal101, revcr-

bCraçio na lgua, etc.; 
•l distância e marcaçlo; 
e) identifacaçio de ecos criticoa; 
I) rumo e velocidade de outros aavios: 
I) hora e distãneia do ponto de apro1.imaçlo maia 

próximo dos navios que cruzam a rota, que pusam a 
cunlrahordo ou que ultrapa111m: 

b) detocç.lo de mudançu de rumo e velocidade de 
outros navios: 

I) efeitos du mudanças de rumo e velocidade do 
próprio navio: · 

j) aplicaçi.) do Re1ulamento Internacional para Evi· 
lar Abalroamento no Mar. 

4) Sonlço ... Quarto 
a) demonstrar conhec:imento do contelldo,aplicaçlo 

e finallidade do Regulamento Internacional para Evitar 
Abalroamento no Mar, especialmente doa Anexos refe
rentes ê segurança da nevapçio: 

b) demonstrar conhecimento do contllldo da Rq;ra II/I 
- ••Normas Bélicas a Serem Observada no Quano de 
Navqaçl.o," 

5) Slllo ... - H ._laacilo ul"''icio e ......... 
Capacidade de determinar a poaiçlo do navio com o 

empreso de au1.0ios eletrônicos l navegaçlo, a crittrio 
da Administraçilo. 

6) Radlapalll..croe ...... a 

Capacidade de utilizar o equipamento e interpretar 
corretamente suas indicações. 

7)Mo........., 

Conhecimento dos instrumentos meteorolóaicoa de 
bordo e sua aplicaçio. 

Conhecimento das caracter[sti.:as doa divenos siste
mas meteorolóaicoa. proc:edimentol de informaçio e sia
temu de resistro. e capacidade para interpretar aa infor
mações meteorológicu disponíveis. 

·I) Apllm- mqHIIoa 011 ............ 

Conhecimento dos principio• de funcionamento das 
afUihas maa;ni=tica e &iro!K:Ópica, principalmente 01 des
vi05 e wrrcções. No que concerne .lqulha siroiC6pica, 
conhecimento dos sistemas sob o controle da qulha 
mestra e conhecimento da operaçlo e cuidados com os 
principais tipnl de asulhas siroscópic:as. 

9) Pll--

Conhecimento dOI aistemu de piloto-automltico e 
procedimentos. 

10) RadloColol"oala e olaallaçio .._.. 

a) capacidade de transmitir e receber meniBJIRs por 
morse lumino10: · 

b) c:apacid•de de "'"P'"I•r o Códi1o Internacional de 
Sinais; 

e) conhecimento dos procedimentos usados em comu
nicações radiotelefõnicas e capacidade de emprep.r a n
diotelef\Jnia, 11pecialmente em mensqens de aocorro, 
urgencia, segurança e nawpçlo. 

11) PNwoaPo••l-••pa•eotaaH ....... 
tea-..Jo 

a) capacidade de orp.nizar u:ercicios de combate a 
incindio; 

lt) conhecimento das classes de inc&ndio e qulmica do 
fogo; 

e) conhecimento dos sistemas de combate a inc:Cndio; 
•) participu.;i" em curso de combate • ingâJdio, 

apro\·ado pela Administraçio. 
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IZ) ...._.,. 

Copooidadc de orpnimr CIICfCk:ios de abandono do 
navio e conhecimento da operaçlo de embarcaç6a e bal· 
AS salva-vidas, dispositivos nutuantel I outros meios 
salva-vidas semelhantes, auim como ~eus equipament01, 
principalmenle os aparelhos portileis de ridio e indiea· 
dores de pusiçio de emefl!ncla por meio de mlli'C:IIÇÔCS 
radiosnniométricas. Conhecimento das tá:nicas de 
sahn:,.ivim:ia no mar. 

13) ..-1-lollle ....... do 

Conhcc:imenlu dos itens liatad01 no Apendice da 
edici.o atualizada do ""Documento Guia" da OIT /IMO. 

14) Mo.,... e ........ do ••rio 
Conhecimento de: 
a) efeitos dos vêrioa deslaçamentos, c:aladoa, trim, ve

locidades e espaço livre 10b 8 quilha, RIUI C:UFYII de 1iro C 
nas diliilincia5 de parada: 

•) efeitO& do vento e corrente5 na manobra do navio; 
e) manobra para salvamento de homem ao mar; 
•> ...... éguas n515 e efeitos aemelhantes: 
e) procedimentOi adequados para fundear e amarrar. 

15) Eolobllldade do aorio 

a) conhecimento prético e aplicaçio das dbuu e dia· 
1ramus de estabilidade. trim e csforçoa. e de equipamen· 
105 utilizadm nos cilculoa de caforços: 

•> conhecimento da111 medidas fundamentais a aerem 
tomada5 no C&IIIO de perda parcial da Dutuahilidade no 
e5tado de inta~o:to, 

Conhecimento suficiente do idioma inglh que pennita 
ao oficial usur cartas e outras publicaçc)ea náuticas, e en· 
tender infonnaçõe5 mete.>rolósicas e mensaaens refmn· 
tC5 à segurança d(J navio em sua operação, e a expressar· 
111 claramente nas comunicações com outi'OI nasvios ou 
e5taçoes c.»leiras. Capa~idade para entender c uaar o 
··vocabulário Pudrio de ~avepçlo Marítima" da IMO 

17) ~riiCio do u•lo 

Conhecimento pral da5 panes principaia da estrutura 
de- um na\r'IO e o nome das vlria1 partes que a compilem. 

11) Muollra e ar111azua•11t0 à earp 

Conhecimento dos principias de segurança na ma· 
nCtbra e arrumação da t."8rga e ICUI efeito& na ~e~uranÇH 
do navio. 

19) - lllidko 

Utili7at;4CI prAtica de guia5 m6diL"US e recomendações 
dadas por rAdio, incluindo a capacidade de tomar provi· 
dCnciõU eficazes calcadas nessas Informações, em &:asO de 
addentn e d.oent;as susceptlveis que ocorram a bordo. 

ZOl au-eool'"m""" 

Conhecimento do .... Manual de Busca e Salvamento de 
JIOavio Meroante" IMERSAR) da IMO. 

Zl) l'rHeacio da polulçio do- •orlttbo 

Conhecimento das preocupaç&s a serem observadas 
para evitar a poluiçlo do meio marinho. 

REGRA 11/5 

... alollooo --.,.._ .... _ ......... ,....._ .. 
lhllzaclo .. m-hxl=•tlll .. --........... -

ll Todo comandante e todo olicial de na6tica po55Ui· 
dor de um certificado que esteja pi'Cfotando serviço no 
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mar ou tenha a intenção dC' voltar 110 •viço 1 bordo, 
após ter pllll8do um perfodo em lerra, para poder conti
nuar a ICr considerado apto ,.,. o Krviço embarcado, 
devera utilifazer 11 Administrado, cm perlodos rcaulai'CII 
que nio uhrapaucm c:illliXJ 11101, quanto a: 

a) aptidão RHica, induindo visão e audiçio; 
11) competinda profissional: 
1-comprovando um periodo de prestação de aer

lr'içofl no mar, de pelo meno1 um ano, como uomandante 
ou oficial de na6tica nos c:ioco ano5 prccedenllll: ou 

11- tendo exercido u funç6es carrapondenta lque
las pre~critas no certificado que pouui e que forem con· 
lideradas cquinlcnles, pdo menos, ao serYicio embarca· 
d(J indicado na alínea I) acima: ou 

III- rreenchendo uma das quinla condiçC)5 
- ter sido aprovado em cume atahelecido pela Ad

ministr"ilCI: 
-ter sido aprO'IadO em curso ou cunos atabclec:idos 

pela Administruçio: ou 
-ler prestado scrviifiio no mar, IIJWOVado pela Admi· 

nistraçii.o, de pelo menos tri:s meses. como ofiCial de niu
ticn no desempenho de uma funçlo CJLtra·lotaçio, ime· 
diatamente antes de usumir as funções c:orrapondentes 
às de: seu certilicudo. 

:!) A Administrado deverá. em emendimentDii com 
o5 inLLTC51ados. allsesurar ou motivar o atabdecimenlo 
de um conjunto de cursos de reciclasem de atualizaçlo, 
facultatiYOI ou obriaatórios, conform1 o caso, datina· 
dos a camandunte5 e oficiais de nêutica que estejam ler· 

~ndo no mar, em e5pecial para aqueles que regreuam ao 
ICI'vi"-o embarcado. A Administrado deverA proporcio
nar a todo." 01 interessados cunos adequado• ês suas ex~ 
('leriCncia5 e às sua1 funções. E!lil5 cursos deveria ler 
apro"·ados pela Admini111traçlo e incluir. princ:ipalmente, 
as mudaoç11111 ocornda5 na tccnoloJia marflima. bem III· 
sim na1 repras e n:c:omendac{Jes intemacionai111 pcortinen· 
tese relati\·as ilsulvaguarda da vida humana no mar e III 
protc.;io da mei,, marinho. 

31 Todo ",,mandante e toda oficial de nlutica. para 
ronlinuar pratando HCUs ser\'IC:Ofl embarcados. cm na
lrios pura os quai11 tenham sido adotado~ em ãmbito in· 
tLTD3Cional, prescrições especiai~~; quanta à rurma(;'iO, de· 
, .. çrã,,, ter complctackl um tn:.inamentu adequadu c apro
"·adc' pela Admini~~;traçào. 

41 A ,\dminislra(iiu deverA a55cgurar que Kjam coi(J· 
cudos. aCI ~i11por dCifi na"·ios de sua juriRdidu. o5 textUII 
duo; m,,dili"uc;Ues I'C'CCntemente introdu7idu'!i nos reguha· 
menlos internudanai!io relativa,; à salu{!uardu du vida 
humilna OCI mar~ ii. protc~tiio dc1 meio marinho. 

REGRA 11/6 

......... --..... -.... ...... _.,.llunt ........ _.. 
I J Os requisilos mínimus 11plidveis a0111 subalternos 

que participam de um quarto de nu\r·esado a bordo de 
nu"·io no mur. com tonelaJcm de Mrqucat;llo bruta iJ;ual 
ou ~~;uperior a 200 toneladas. sio indicado5 no parAgrafo 
2.. Eoe~ requisitos nia slu os mesmoli para a obt.ent;lu 
de L."c:nincatdo de "Marinheiro tlabilitado" 1•). nem são 
os requisitos para um subalterno que seja o 6niL"O partir.:i· 
puntc: de um quarto de naves;aeiio, exc:et.o para navios de 
porte limitado. As AdministraÇÕca; deverlo exigir uma 
formado mais completa e qualificac;lo suplementar 
para o subordinado que seja pdl'ticipantco ilnico de qua .... 
to de nangLlt;ào. 

2l Todo subalterno que participar de um quarto de 
navegução em navio no mar, de toneJqcm de registro 
iJual ou superior a 200 toneladas de arqUeação bruta de
\r'e: 

a) ter, nu mlnimo. 16 anos de idade;. 
•> aatisrazer a Adminiltraçiio quaniA> ii aptidio llsica, 

·rrim:ipalmente na que se refere t. vialo e audiçio; 
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e) gtisrazer a Adminillraçio quanlo a: 
I) ter completado um ICI'Viço ck mar nauJamentar, 

inidando« com. no mlnimo. seis meses de ICI'Vip de 
quarto de navepçlo: ou 

11) ter-ae oubmetido a treinamento especiol, tanto an
lcl de: emb"""'r <emo a bordo, inoluindo um patodo 
adequado de serviço no mar, conrorme n.iaido pela Ad
ministraçiio, que oio deverA ser menor de dois mesa; 

•> ter adquirido experiencia ou ter tido uma instrução 
que inclua: 

I) normas blsicas de combate a in~ndio, primeiros 
50CCJrros. tt-cnicu de 1110brevirincia pe51011l, perigos à 
sa6de e seauranc:.a.. pasoal: 

11) capacidade de compreender ordens dadas pelo 
oficial de quarto e de fazer·sc entender pelo mesmo n01 
ii:SIUntOS Jdll:l'entCI .I IUBI funçlla;, 

III) capacidade de gorvernar e obedec:er Aa ordens 
pura o timoneiro, al~m doi conhcdment01 de aaulha 
mas;n~tica e siroscópiCII necesslri01 ao desempenho dei
RIS alrihuiÇÕCI: 

IV) capacidade de manter uma viSillnc:ia visual ade
quada. indicando a marcaçlo apro1imada, em paus ou 
quanar., ck: um sinal 10noro, de uma luz ou de qualquer 
outro objeto: 

V) estar familiarizado com • paAIICIII do governo 
manual para o piloto automltico e vice-Yena: 

VI) U50 das c:omunicat;ÕCI interiores e dOI listemu 
de alarme: 

VIl) conhecimento doslinais pirotkniCOI de periao: 
VIII, conhecimento dC' seus deveres em cuoa de 

emergê-ncia: 
lXI conhecimento dm termos usados a bordo e as 

definic;ÕCI adequadas ao desempenho de suu atri· 
hui(;'ões. 

)) A experiincia. o 5CI'Vit;o ou a inscruçlo cxis:ida no 
parâgraro 2' ~ e d puderA ser adquirido no desempenho 
de funÇÕC5 relacionadas com o quano de navqat;lo, dC!I
de que c:uas funções sejam exerc:ida5 50b a supervisao di· 
reta do comandante. do oficial encarregado de quano de 
navegaçia ou de um wballerno quatif~eado. 

4) As admini~traçõe111 devem providenciar para que 
um dnc:umento oficial seja concedido a todo marltimo 
que. par nperiincia ou formaçlo, p0111sua u qualifi· 
C:ii,_'Ücs, de acordo com c:t~ta Regra, nt=c:C!J5Arilll para ser· 
vi r "um,, integrante de um quarto de navegaçlo. ou que 
toda1 8lO refelinciili Citeis sejam devidamente inscrita1 no 
dacummta. 
51 l:m marilimo pode !iCt considerado pda Adminis
tração c:omo tendo os requisitos desLa Regra se tiver se,. 
vido, p&Jr um pcriodo mfnimo de um ano, em fundo 
adequuda de conv!~oo, dentro dos 6ltim0111 cinco ao0111 ante
t.'edente"i à enlrada em vigor da Corn"Cnçio para 111111a Ad~ 
min i5tradu . 

REGRA 11/7 

N.._Woleu•-----..-........ 
I) l:.m qualquer naviu atracado ou fundeado L.'Om se

(!Uran~;a. em condições normais dC' rono. o comandante 
deverá providenciar para que seja mantido, p•a fins de 
sep.uran.;a, um adequado e eficaz serviço de quarto. 

2) Na organizado dos 'IUartos de\"Crlo M.T considc
rada5 as di5posiçàe5 contida.\ nas "'Recommdações 
Sobre as Normas e Diretrizes de Operaçlo para Oficial 
f.nc:arret:ado do Serviço de Quano no Porto" e nas "Re

'c:omendaçõc:s Sobre IIIi N onnas e Dirctrizes de Operaçio 
l'lll'il Olicial Enc:arrepado de Quarto de Mi.quina5 no 
Porto'" adotadas pelu Confrincia lntemac:ional de 
1978, 50hre a Farmaçio de Marftim011 e Expcdit;lo de 
Cerlificad05. 

f•) Rcf'ft'I"H l ConW8Cio Soln H•biliiiÇio de Muinhliiml d• OIT 
IM6. CIU • qu•lqucr aonlla'l;ln pmlenor. 
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REGRA IIII ....... ""' __ , ...... ~ ,.. .. -....... ,...... __ ...........,..._,...._. 
1) O mmandunte de um navio transportando carsa a 

panei que seja pcrigo!i.a - seja ou possa ser explo1iva, 
inftamlivel. tóxica, prejudi"ial à suO.de ou poluidora do 
m~o.-lo amhiente - dc .. -eri\ assegurar que seja mantido. 
a1m seg:uranç;l, um H:rviço de quano nu pas5adiço e nas 
múquinu", com um ,,u diycrsos oficiais devidamente 
qualificad~ e: ca~~oo nca:sdrio. Com subalternos, ainda 
que o navio esteja no pono, atracado ou rundcado ..:om 
scguran~:a. 

2) O comandante de um nnio transponando caraa 
perigosa. ainda que não sc:ja a granel- seja ou possa ser 
c'plm;iva, innamãvc:l, tóxicu. prejudicial!\ saúde ou po
luid,,ra do meio ambiente- devcr(L, ao organizar o RCr

vi~w"U de quano&. levar em amsidcraçio a natureza. quan
ticbldc, emhalqem e a arrumaçio da1 mercadorias pcri
(lllfiiiS. hc:m H5!rlim, qualquer CX\ndiçla CSI'Ct'ial existente a 
hordo. no mar a em terrL 

3) Na orpniz&M.i.O do serviço de quarlos deverão ser 
levadas em consideraçio as ••Recomendações 10bre as 
Normas e Direlrizes de Operoçio para Oficial Encurrç. 
pdo de Quarto no Puno"" a aR ""Recomenda.çõe& sobre 
as Normilli e Din:Lri.t!!c:s deOperaçlo para Oficial de Mi· 
quinus l::ncarregltdo de Quano de MAquinas no Porto"" 
adolad:•s pel:1 Conreri'ncia. Internacional de 1978. &Obre 
a Formac;in de Mar(timn5 c Expedido de Certificados. 

CAPITULO III 

Sonlcoo .. M ...... 

REGRA III/I N..--.--..-...... ..,co ....... _ 
I) As Partes orientaria os proprielirios de navios, 

armadores. comandantes. chera de mAquinas c o pessoal 
que ru serviço de quano para u normas que IC seguem, 
que d~o.overi\o ser ohservadas para que fique liSiiqJurado, a 
qualquer tempo. que o serviço de quarto de máquinas 
5Cja reito oom seguranç& 

I) Proto;ilo do meio marinho 
Os Oficiais e subalternos de mAquinas devem atar 

C:ODILi1.."11leS dOfl ~rios CreitOS que pode ter Um& poluiçlo 
uper-a~cion:ll ou acidental do meio marinho c devem to
mar todas as prccau~e passiveis para cvith·la. princi
palmente aplicando u res:ras intemacionail e os regula· 
mcntas p>rtu6ri05 perlinL"fftes. 

REGRA 111/2 

• ..,......,. - olnlp_,... • ... ,..r .... 
................................... doi .. .....,._ ........ ~ ..................... .. 
clpalllll•• polhdo ilaol oa _... aJ.OOO KW 

I) Todo chde de mê.quinas e tudo segllndo oficial de 
máquinas de navio no mar, cuja mAquina propulsora 
principnl tenha uma pot~ncia igual ou !ll.lperior a 3.000 
K \\' de'\o-eri ser pntador de um eertili~ado apropriado. 

2J O c:'ándidulo ao certificado deve: 
ai satisran=r a Administraçila quanto 11. aptidão Rsica.. 

incluindo vis!\o e audição: 
hi 11a1israzer os ret.~uisilos exigidos pura a expcdiçil" de 

certificados de oficial de mAquinas encarregado de quar· 
to de m6quina11: e: · 

IJ rara o certificado de l~o."'undo oficial de ml'iquinas. 
ter pelo menos 12 meses de scrvi~'O no mar, conr\JI'mecs· 
tabelecido. nu catea:oria de oficial de mAquinaR ou auxi
liar de oficial de mAquina.'i: 

11) para. o certificado de chere de m6quinas. ter pelo 
mcnns 1t. rneses de serviço no mar, conrorme atabeleci-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç.lo lll 

do. da11 quaiR pela menOfl t2 meses deveria ter sido-pr& 
tado11 como ·oficial de· mAquinas. deiempenhandn 
runc;ões de mpnn11.1bilidade, estando qualificado para 
desempenhar as runcõcs de ~e~undo oficial de mAquinas: 

1·1 Ler freqUentado um wno prAtico de çomhate 1 in-
cCndin aprovado pelo~ Administrado: · 

d 1 ter 'iidCI aapro\·ado em exames apropriados. a cri
ti' rio da A.dministrac-ão. F.sSC5 examm devem inc:luir a 
mull:ria constante no Apilndlce a c1ta Regra. 
rCKsalvanda-sc que a Administra~io pode modificar di· 

sn requisilos de c'( ame. se juls:ar nc:c:eullrio, para oficiais 
de na\·ias cuja poten~ia de pmpul~~olo seja limitada e que 
ruç11m viqens em lls;uw; cmteirllli, levando em conta a 11."

(!.Uram.:ll do'i nnins que possum CRtar operando nas mes
mas ãt:ua1s. 

31 A rarmaçi\o para alcançar o~~o conh«imentos teóri
cas e a expcritncia prãti~a m:~o."CUArioslevarAem conta as 
rep:ras e recomendaçik."!i lntcrnadanais peninente'S. 

41 O nível de CX\nha:imentos exigid01 para os dirercn· 
tes itens do A~ndic:e padc variar conrarme o Mtiricado 
~eja e\ pedida para chere de mAquinaR oo segundo oficial 
de mAquinas. 

APEllõDICE À REGRA 1110 

CGollecl- .................. ,... • npodlclo .. 
.............. ..., ...................... aliei .. 
........ _ ....... 014• ........................ .. 
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I J o prusrama que se segue foi organizado para o exa
me de candidato a wn crrtilicado de chere de miquinu 
ou de segundo oficial de miquinu. de navio cuja miqui· 
na de propuhiiâo principal tenha potencia igual ou supe
rior a 3.000 K W. Tendo cm mente que um segundo ofi
cial de mAquinas deverA estar em condiçlks de assumir. a 
qualquer momento, as resp>mabilidadn do chefe de 
mil.quinas, o cume dever610r de modo a permitir avaliar 
a capacidade do candidato de assimilar todas as inror
maçõ~o."S poss(\·c:iR que se rererem à operado, com segu
rança. dilli mAquinas do navia. 

2) Com relaçilo l allnea aJ do parAgrafo 4 que ae se
gue, a Admini'Straçlo pode dispensar um candidato do 
conha:imcnto das caracleristicas das mãquinllli de pro· 
pulsilo direrentes d11quclas para 011 quais o certificado se 
aplica. L=m cenificado concedido nessa conrormidade 
'não ser6 vAlido para qu11lquer daR instalac,-des de m6qui· 
nas dispensadas. salvo 5e o ofi~o.ial de: m6quinu provar .l 
Administraçilo 1er competente neHa itens. Qualquer 
di~pensa dessa esptcie dcveri constar no certificado. 

3) O candid:1l0 dc\.·eri poSIIiuir wnhecimcntos teóricos 
dnR 5CJUinles a!UoUntaR: 

ai termodinâmica e transmisslio de calor, 
hJ mccilnica e mec::i.nica dos Ruidos: 
I" I princ(pios de funcionamento das instalaçücs molri· 

za. encontradas nos navios (motore!l diesel, turbina a va
t("Or e a gfls) e das in11talações rrigorfricas: 
· d1 propriedade~ Osica'S e qulmicu dns combustíveis e 
luhrifi~antn: 

t J tecnologia dos materlaiR: 
fJ qulmica e R5ica do foga e ll{!enla de cxlinç!io: 
gl eletroté-cnica e eletNni~a maritimllli, equipamentos 

elf:tricos: 
hl rundamentos de automatizado, in~trumenlaçllo e 

si5temas de controle: 
11 arquitetura naval c construção de navios. inc:luindo 

cantmle e avarias. 
4) O cundidato cktv«6 POlii!IUir conha.imentos prAdCO!I 

adequados. pelo menos. dos seguinte5 assuntos: 
ai operação e manutençio de: 
IJ motores diael marltimos: 
11) inRtalac;õe'S de pmpuldo a vapor mar(timu: 
III) Turbina~oo a g6s marilimas; 
h1 operação e manutc:ndo das mAquinas auxiliam 

in~luindo Histemllli de bomhu e redes, instalaç.X. da cal· 
deira auxiliur e aparelhos de: governo auxiliares: 
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1'l operado. provas e manutenc;lo de equipamentos 
elétricos e de controles: 

· d1 operado e manutc:nçilo de: aparelhos de carsa e das 
maquinari11s do convf:s: ·. 

ti dctcc:çào de' mau runcionamento 0115 mAquinas, lo
calizado de dereitos c medidiLS para nitar avarias: 

,1'1 mí:todOlii relativos ii segurança da manutençla e dos 
reparos: . . . 

lt' 1 mêlado5 e meios para a prevenção, d,etecçiio c CJt· 

tinçiJ,, de incettdio: 
h 1 métodos e meios para C\'itar a poluiçlo do meio 

amhienlc por navios: .. 
ii rep:ras a aerem observadas para ~Witar poluida do 

meio marinho: 
11 c:rc:iiDfl da poluic;io marinha ao meio ambiente; 
A. J primeiros socorros relacionados com rerimentos 

que p.'llc:m OCl"t'rer nos compartimentos demllquinase o 
empres:u do equipamento de primeil'a!l socorros: 

/1 finalidade e empr~~go doR equiram~o."Dtos salva-vtd~~~~.: 
nr• mí:todos de controle de avarias.; 
n1 praccdimuntos de ses:urança na b'abalhu. 
~) O candidata d~o.ove ter conhecimento d;u regras do 

direito marltimo internacional. constantes nos acordos e 
L"'nven~-ões inlernac:ionai5, na medida em que elas sere
lacionem com a11 obrigações e raoponsabilidqda especifi
caR do pCMoal dOfl serviços de mâquinas. particularmen
te aquela.'i c:onc:crnentes à qurança e proteção do meio 
marinho. A ntensio do conhecimento da legislado 
marltima nacional 1: deixada a crittrio da. Adminis
tr31;ào, ma111 deve induir as dihposições naciunai!ii lendo 
em villta 11 adoção de: acordos e convc:nçôes intemacio
nai5. 

6) O candidato deve po55uir conhecimentos de admi
nislruçilo de pn!iioal. de organizaçia e formaçilo do pe111-
aoal a bordu. 
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li lodo chere de m:it.~Uinas e lOdo liic:S:Undo oricial de 
m6quinas de na\iO no mar. cuja mflt.~uina propul10ra 
principal tenha a potf:ncia compreendida enlre 7SO e 
3.000 K W. deve sc:r portador de um ccnilicado apropria
do. 

2) O C"undidalo ao C'Crlificado deve: 
ai satisra/Cr a Administrado quanto ii aptidão R11ica, 

incluindo visilo e aud•c:?lo: 
h, sali!iiraler os requisitos CJI.is:idNi para a expediçlo de 

certificado de oficial de mâquinas c:ncarn:t!adn de quarto 
de mâquina5,; e: 

IJ pura ~o.-erlificado de 5egunda oficial de m&\luinas,ler 
pelo menCI'S 12 me!loC!I de Krviç,, no mar, conrorme esta
belecido. na categoria de oficial de: mAquinas ou auxiliar 
de oficial de mâquinas.; 

IIJ para certilicado de chefe de mAquinas, ler pelo m~.. ... 
nCis 24 mee111 de serviço no m.ar, ~o.'Onrorme arrondo, dOfl 
quais pelo menos 12 meses de\·crão ler lid,, pre5Eados 
oom us quillilicac;ões ex.ipida!ll par-.1. 11ervir como segundo 
ufidul e máquinas. 

1·• ter rrcqOentado um curso pr:iti"u de: ~o."Ombalc a in· 
cindio aprovado pela Adminisuada: 

di ler !iiido aprovada em exames aprapria.dos. a c:ri
tí:rio da Administração. Esses exames de\·em incluir a 
matériu constanle no ApCndicc a esta Regra, 
msal\ando-se que a Administrada pode modificar Cfi· 

ses I'C\IUisitas de enme e dr Rrviço no mar para uso fi· 
ciai~ de na\·ios que: navepam ~rm úgua.'i ca5teiras. lenndo 
em ~o.•unla os tipo5 de controles autom:\ticos e telc:!:oman
dad05 com que: os na\·iot. estejam equipados c a 5egu
ran10a dO!ii na\·ios que possam estar operando nas mCiiimas 
Aguas. 
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J) A formado para alcançar os c:onhcc:imentos tc6ri
cos e a nperiCncia prAtica nec:euirios levarA em conta as 
regra5 e recomenda\r"Õa internacionais. 

4) O nlvel de oonhedmL"nto5 exigidos para os diferen
tes iten• do Apendice pode variar derendendo se o certi
flcad,, for c:xredida para chefe de m.&.quinas nu !Oe8-UtldO 
,,fil:ial d~ m;iquinas. 

~J T11dQ oficial de mã\juina!il que: esth.·er qualificado 
rara 'ICT\'ir ~&X~mn 4C1Jundu oficial de m&quinus em navio 
cuja I"L'Iimci:.a du mi1quin:~ de rrnrul55.o pi'inciral seja 
ipuuJ,,u "uperil)r :1 J.OOO """'·pude 5er\o"ir como chefco de 
m.iquin:1s c:m navio cuja rnuCn...ia da mAquina de rropul
,ru,, principal 5ej~ inferior a 3.000 Kw, desde que tenha. 
relo mtno'i. 12 me5es de ser••iço no mar. conforme apro
\"UdA J"CI:.I AdminiHtruçã,,, pre5taaos ~o.-omo oliciol de mi
lfuiwuo; e1ercendu funçilo de ra;ponsahiiKI:1de. 

1\PFNDICE ,\ RF.ORA 111/l 

c--_.,._ nlaldoo pua 1 .,..UClo de 
ce1111codoo de clool'e do ....... o _... ellclol .. 

............... njl .............................. .. 
lllojo CD.....-...1 eotre150 1 3.IGO Kw 

I) O prugrJ.ma que se se~uc foi organi.t:adu J'13ra o cxa
"Je dt: cundidalll!i. u ccrlilicadus lk chefe de mãquinas nu 
.. iJundo oficial de máquinu!lo, óc navio cuja mU~uina de 
Plfl'J'IUisiln princip:d tenha a puti:ncia (:()mrrecndida c:n
u·e 7~· .. J.tXJO Kw. Tendo em mente que o ~e~undo oli· 
ci:ll de mítlfuinul<l de\·e c.c;tar cm oondit;ÕC'i de õi!I!<!Umir. a 
quulquer momentu. as responsabilidades dr chefe de mA· 
qumu5. o exame dcvcrã ser or~ani1ado para permitir 
avaliar a capacidade do c:andidahJ de usimilar todu ao; 
infurma10~C!'i que afetam 11 operuçào com ~ep:uranÇII elas 
lno;a:daçe.'\c."'i de m.iquin:111 do navio. 

2) Com rc:lado ia ;tlinc:~ d)du p:trA,rafo J e ii alinc:a a) 
iJu rar&Qr:lf,, 4) que 'W: ~~eguem. I Admini5trB~;iko pode 
tll .. rcno;ar us candidatCUI de L"Onha:er as carad:erí5tical 
dw. m4lfuina.~; de rrupulsào diferentes daquelu para as 
lfUolis o cettilicadn 'lc: aplica. Um certificado cont"Cdido 
ncl<l""a conformidade nilo 5ei'Ã v61id(l para qulllquer das 
im1tul30le5 de mAquinal lfUC foram objc:to da di,;penM, 
sal ... n se ,, 1llidal de mâquina1 pru\·ar ;l .4.dministraçio 
:-.er competente nt!i.. .. a item;. Qualquer di!Q)ensa da.1u cs
P::cie dnoerfi constar "'' c:c:rtific:ado. 

31 O r.:-omdid11t0 deverá pos:~~ouir conhec:imc:ntos teóritm 
e1c~nturcs suf1.:1cn~ para compreender os princfpi05 
bíll<lk\110 reluci,mad'-"!11 r.:-om UI seguinlc:R u,;,;untos: 

I) J1rDce!õ'iOS de !o."Onthustilo: 
b) transmi,;,;3o de cálor: 

e) mec:inica e m«ánica d011 fluidos: 
•> I) motores diesel marltimos: 

III imdalaçõo de ptopuhoio M varar marltima5; 
III) turbinat a aah·rtwarltiru~t 
1) aparc:lhru de J:Overno: 

f) propriedadco; du5 comhu5tlveis e lubrllicantO!õ: 
I) propric:dad~o."S d''' materiais: 
III) agentes de extin~lo de inc:Cndio; 
f)"equipameniD!<I clttri~o.'t.'~ marltimos: 

JJ uutnmati711çlo. instrumentaçio e sistemas de con· 
trolc: 

k) cnnstruc;i'io do navio, incluindo ~o.untNie de avarias: 
I) si,;temn!i. aUJI.iliar~~o. 

41 O candidato deveri possuir conhecimentos prAiiCOA 
adequad~. pelo meno5, sobre: oa 5CI'lintes Blllllntõ!li: 

a) opera.çü., c manutençlo de: 
I) I!IOiol't!i diesel marltimns; 

11) instalaçMs de prupull,o.a.rapor marltima; 
nn turbinas a gl.~; nrlfimal. 

•r opc:r~~Çijq. c manutc:"'iiQ diLo. mAquinas e sistcmiiS 
au''l.iliMri!K, ~nclu5r\l'e aparelhos d~; go~crno: 

c) operado: 'PfOYil\ e fnan'Uttnçilri de equipamc:utol 
lliui~:os e de c:orftrole: 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

•> operado e manutençlo de BJI&relho!l de earp c: da 
maquinuria do convk: 

•> detecçiu de: mau funcionamento nas mi.quinas. lo
calização de defc:ilo!l e medida• para e ... ·ilar avari:as; 

I) miotodus relath10'Ii à sep.urança da manutençio e d011 

repu roo;: 
I) metndOII e meio5 para a Prt\'ent;iiO, dctecçilo C: e"'• 

tin10fi,, de incfndio: 

llll rep:ri.LIII a serem ob~~ocnradas par11 evitar u poluição do 
m~o.-iu m:1rinhu e m~tod!o.'l-, e meio,; para C\itar e55a po
luiçil,,: 

1) primeiro• ROcorros rclu...ionadu!o ~o.um ferimentos que 
podem '"'"'rrer no~r~o ""'mpllrtimenlos de m6quina5 e o em~ 
prqw du elfuiramento de primeiros !iOC:orrOli; 

J) linalida..te c empr~o.'J!U dos cquiramenh.l5 salva-vida~: 
k) m~tnd'!s de controle de :1\'arin:-. aam referencia es

pecifica alo.l procedim~o.'OlO 11 ser ad,,tado no ca,;n de alaga
menti' d,, cumrurtimcnto de m1iquinus: 

I) procedimenlll!i. de 5eguran(a n,1 trabalho. 
~) O cnndidnto dC\'e ttr c:l..lnhc:cimento d:1s regras do 

direito marftima internu~ional constantes no,; acordos e 
""m·enções interna!o.iunais. na medida em que ela~; 1t re
laci.,nem L"t'm as ohri1ações e respnnsabilidada. especifi
cas do Pft"'nal dos serviços de mãquinll5, particularmen· 
lc aquela1i amcc:rnente" à a;q.urança e pro\c:c;àu du meio 
murinhu .. 4. e"'teno;fi,, do cunhec:im~o.'0\0 du legi:alaçio 
marítima Rilcit,nul ~ deixada a ~o.Titi:rin dii Admini•· 
traçã,,, ma~ de\'t incluir a!l di!lposic;üc:s nacionai:oo tendo 
cm vista a ado:&\,, de acordo,; e convenções internacio
Mi5. 

6) O candidato de\'e po,;suir conhecimentos de admi
nistraçllo ae J'C550al, de arganiza(ilO e forma(iO do pc!i.• 

KOal '' bordo. 

REGRA 111/4 
R..,tollal-- •lp- p•1 1 apedlçio •• 

Cll"llllcodo .. alldol .. -..~-............ .. 
... doljlllrlo, ................. lrdldoool_le 
.. .._. ...... alldol ........... --· .... 
........ JIIICI .......... potladl ...... te ........... 

I J Tod,, .,nc:ial de m{aquinas~ncarrqad,, de lfUHrtO de 
mãquinao;, ~m pr1110U de m:iquinil5 tr:1dicion.:llmente guar
ne:ida5 C tlldO onciul de- Kr\'iÇ!o.'l em praça de máquina1 
pcri'''Hcamc:nh: deo;puurm:dda~;, cm na\oio de mar. cuja. 
mf1quin:1 de propul,;ãn principal lenha uma potência 
ite:uul,,u superinr a 750 K"· de\'erâ !IoCr portador de um 
cert11icad,, uprupriad11. 

2) O r.:-andidatn :1 cenificado deve: 
a) ter no mlnimo 18 ~no,; d~ idade:. 
•) ,;ati,;fa1.cr a Admini'itra(ilo quanto 11 aptidà11 fJsicu. 

inclu,;he \'i!loÜO e audição; 

c) ter. relo menus. 3 anos de li.1rmudo uu in5truçiio 
relacinnudu.o; r.:-om u funçõe!l d~ maquinista de navio: 

•> tC'r prt:stado um perlod1.1 adequado de IICI'Vi~o no 
mar, podendo esse pc:riudu t5tar incluldn no pc:rfodo de 
lrCs :~nru mcncinnadf:' nu allne11 c) acima: 

e) o;ati~;falcr a Admini\traçiio quan1.1.1 a possuir conhe
~imento" tet.\rico!l c prâtnXJ'i de operac;t1o e manulc:nçiJ.,, 
de in5talaçõe'i de mAquinas marllima,; para poder BI!<!U· 
mir O!lo scrviç!J!I de olic:ial de miquinu5: 

f) ler sido aprovado em cur'k, .rrAtir.:-n. arrovado pela 
Admini!ltraçãn. de combate a inc:endi!o.'l; 

~ c:onhet:er 35 rq.r:u, de sep:urança dn trahalhG. 
.o\ .1\dmini.'itraçiio rode mochficar 01 requiSitos da5 alf

nti.l!i c) e •> p11ra 0!1 oli!o.iais de mAquina,; de navios cuja 
máquina de: propul5io principal tenha potencia infcri,,r 
al.OOO K~. que na\·ega.vam em ÍlfUa5 COIIeira5,1c:\!addo 
em wnt11 a scpur:.1nça doi navin5 que possam atar ope· 
rando nu s mesmJ.s âguas. 

li Todo candidato dl.'\'e conhecer a operaçi.a e a. ma
.nutençã,, du5 mAquinas flrincipaio; e auxiliam. inclus.i\o't 
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as dispmiçõcs regulamentares pertinentes. Seus conhc:c::i
mentol devem incluir, pdo menos, os seguintes itens: 

1) Rolinw.. do Serviço de Quarto: 
I) proc:edimentm. a o;erem observados por ocaltilo do 

rec:c:hinu:nto do 5erviço de quarux 
11 ) ~~ocr~iÇlbi de mtina a N:rc:m executadas durante o 

quart,J: 
III) anotacõe!ii no diârio de múlfuinas e imponãnLia 

d:111o indicu~o'àes ali relio;lrada.o;: 
IV) ,,brigi.ll11'\';eo; a R"n:m ubstr\'Udll!l nu passll(!em do 

!lef\'iiO,l de "!llõlrll\; 
•> M;htuin:~ .. principais c: au~ilia.rcs: 

I) Jlrcpanl da:a moiquinl:b principai~r~o e auxiliares. para 
entrarem em ''rer1110à,,: 

li) ''rcra~o·ã,, de caldeiras. induindo o si!ltema de: com
bustiJ.,,: 

III) mi:lud••s de verili!o."õ1çiio do ni\el de ãgua nas cal
deirao; c mediduo; a serem tomada. .. no ca5o de55e nlvel es· 
lar un,,rmal: 

I\') locali1aç1\o de defeilull comun5 nas mllquinas e 
imtala~iieoi du111 rraças de máquinas e de: caldeira!i, c: me-
didas ntl.'t.."!!síuias para e\·itar avaria!li. 

e) Si,;tema'i de bombeamento: 

I) up~o.Talil)!o.'S rolincirao; de bombeamento; 
11'1 ,,pcraçi'IO dl\:00 'ii!i.lema5 de hombcamtn\0 do ('101'10, 

do,; tnnquc:\ de l:111tr,, e de C"arga: 

d) Gc::rudores de elc:tricidade: 
Preparo, partida. a.:uplagem e 5ubstituiç;J.o de alterna

d,uc,; ,lu 1eradore.. 

2) O termn '"quurto'" usado nt5te Regulamento signifi
ca. um grul"' de pcos.soa• que camfl(\e o quarto ou um 
periudo de serviço sob a re!lopansahilidade de um oficial 
de máquinWI, dur:IOtC' o qual !lua pre5ença fTI!iica na praça 
de máquinas pode ou nüo M" ntc.'t!i.5âria. 

3) As normw. hã,;icas. que in.:lucm ma .. não 5C limitam 
ao que !iC :ae1ue. dt\·erüo ser levada111 em ... ....,nsiderJ.10ào em 
IIJdn .. Ol'l na\ ius . 

4JG ....... Idodes 
I) O chefe de máquina,; de tudo navio, de aa~rdo com 

o cormanduntc. é' nhripadn a providenciar para que: o 
lfUarto de mü~o~uina,; seja nrpnintdo de form:1 que a se
gurança "tju mantid11 no,. quartoo;. ~a compo,;ição dos 
quarlns de m:'1quina,;, qu!o." Jllldem incluir 5uhaltern,IS dn,; 
o;erviç11!õ de mãquina111, llll scpuintes fatore~ oserii.n, enlre 
outro,;, levadu~; em ~o.'On'iider:~ç:.o: 

h o tiro de navio: 
11) o tipo e as rondiçÕt5 das instalaçõe,; de máquinas: 

III) as modalidade• Clira.·iais de operaçio diladu5, por 
nemplo. relas ..:nndicii~o."' metcorolóJJic:as, s;elo. ãgua 
C(lntaminadll. águu~; ra'iltlll, '-'tmdições de emcrg~"ncia, 

cnntn,le de avaria• nu reduçilo de )'Klluiçãn: 
IV) ILiõ qllillificaci\es c experitnd;l do J'IC!i..lõ.Oal de quarto:. 

V) a !õe~'Uran10a dl1 vida human11, d'' navio, car1a. por
la e 11 pn,tc:ção ao meio ambienta: 

\'IJ a,,hser\·dneiu da,; regras internacionilis, n:1cionai5 
e h.l~o.·ais: 

\'11) a manutendn dm. S!o.'l'\'iço5 normais do navio. 
•> Suh a dirL"C;"àu do chefe de mAquina111. o oficial encar

repudu dcw quano de mliquinas ~o re'ISpunsbel pela ins
pC'\'à•'· opera10ão e prLwao;, conforme ncc:e'S!t4rio. de toda.o; 
il.lll mâquina~; e equir.1menln,; !iOh sua ra;ponsabilidade. 
0 oneial enc::~rregadn do quarto de mAquinas é o I'CJII'C
!roentante do chefe de mAquinas e 5Ua prin ... ipal respunsa
hilidade. ii qualquer temp''· 1: a SL...,ur:111çu c: eficienciu da 
nperaçl.o e du manut.c:nçi.\a das mi\quinafo. que a.fetam a. 
5C(!UnlnÇII da nnvio. 

e) O chefe de múquina5. em entendimento com o c:a~ 
m:mdantt, deve determinar, com anteccd~neia, as OCCCii· 
sidildn para a \'iupem programada, levando em conta 11!1 

exip~ncia=t de combu,;ll\·el. Agua. luhrificanta, produtos 
quimit:CI!i.. m:nerial de ~o.·nnliumo c: sohre5.~;alentc:fi,. ferr:1· 
mc:nt11S, "upri.mcnl,,s e qullisquer \Mitn'5 iten'i m.-,:a;a 

siritl5. 



5904 Terça-feira 6 

Sl Oponclo 
1) O oficial encarrepado do quarto du miquinas provi

denciar& para que as disposiçiMii referentes ao serviço de 
quarto sejam cumpridas. Soh sua direçio aeral, os suhal
ternol. quando compõe o quarto, de\·em au1iliar na ma
nutenção da Rctturança e eficiencia do funcionamento 
das mâquina1 pror'ulsoras e auxiliara. 

11) So infcio do ,;,ervtçu dt quano dt máquinas, deve
rão ser verili..::adus os r-arãmetms normais de funciona
menlO e as condiÇÕes de toda1 as mAquinas. Qualquer 
mb.quina que não esteja funcionando bem, que se 111pera 
venha a funcionar mal ou que esteja nec:es.'iitando de uma 
manuten~o espc:.:ial, deverA ser anotada. a55im como 
todas as rmvident'ias j6 tomada.~. Se necessârio, outra~~o 
medidas deverão ser previRta5. 

c) O oficial cncarrq:ado do quarto de mAquinu deve 
rrovidendar para que o lii~te-ma de prupullià!J principal e 
m sislemas auxiliares ~ejam mantidos 10b conslomlc vigi· 
hincia. que os cumpartimenlm das mãquinu e do apare· 
lho de IC)VL'I'no 1cjam insriecionados em intervalos apro· 
priados e que ~~ejam tomadas pmvidCnciali adequadas 
para corrrip:ir qualquer dereito encontrado. 

•> Quando OJ compartimentos de mAquinas rorem 
auarnccidos. o oficial encarrcaado do quano de miqui· 
nas deve mtar pronto para, a qualquer momento. operar 
r.lpidamente O Si!ltema dt propulsio SC ror neceMirio 
prooeder a uma mudança dr velocidade- ou inveniio de 
marcha. Quando os compartimentos de mAquinas nilo 
rorem permanentemente s:uarnecidos, o oficial de quarto 
de: miquinu deverA estar pronto para imediatamente 
atender a um cham:ado aos comparti mentol dr miJ.qu;.. 
n ... 

e) Todas as ordens do passadiço deveria Hr pronta· 
mente eHCUtadas c ano111das as mudança. no aentido de 
rotação ou na velocidade da unidade de propulllio prin-
cipul. !11Bivo nos ca101 em que: a Administraçio estahel~ 
L'C'r que islo niio ~ pratiçãvel em rlh:C do tamanho e carac
tcristicw; do navio. O oficial encarregadO do quano de 
mítquinas providenciarA para que os controles da unida· 
de de propul!lilo principal. quando operado!l manual· 
mtnlc:. C'5tejam constantemente- guarnecidos, tanto na.'i 
condi~ de atrnc:lo como durante manobras. 

I) Ao or~eal de quarto de mhquinas não deverA ser atri
buido. ou ele mmmo a51umir. qualquer serviço quc~o ... 
su interferir com seus deveres de supervisor do sistema de: 
propulsiio principal e liCUI equipamentos auxiliares, ca-
bendo a de asseaurar que o sistema de propulslo princi· 
pai e equipamentos auxiliares permaneçam 10b constan· 
te visilãncia ati= que ele seja substitufdo no quarto. 

I) Deve-se dar a devida alendo I. manutençio e à as· 
siMCncia a todus as m.iquina.'i, induldos os listemu me
cãnicos, eli:tricos. hidrliuliL"OS c pnc:umit.ticos. seus mcca· 
ni,.mos de controle c: equipamentos de KgUrança, aos 
equipamentos dos aisLcmas de ~c:rviço dos comparlimen· 
tos habit.Aveis. assim como ao controle dos dados refe· 
rcnlC!I I. utili1.aç.!lo dos suprimentos c do material de ro
posiçio. 

•> O chere de mAquinas providenciarA para que: o ofi· 
cial de quano de mAquinas seja informado de t.odas as 
operações de manutmcio prcwntiva de controle de ava· 
rias ou de reparo que serii.o n.ecut.ados durant.e o quarto. 
O oficial de quarto de milquinas lerA rcspondvel pelo 
i!IOiamento. retirada do ~erviço e ajustagc:m de todos 01 
cquipament01 que. estando sob suaresponsabilidadc.10o 
rn:rio qualquer serviço c registrarA todo trabalho que 
ror realizado. 

I) O ofical de·quano de mllifluinu. antes de deixar o 
quarto. deverA providenciu para que: tod01 01 fato~! 
ocorridos com as mAquinu principal e auxiliarei sejam 
devidamente resistrados. 

J) Para evitar pcris:o I. ~egurança do navio e I. sua tri· 
pulaçio, o oficial de quarto de mAquinas informarA ime-
diatamente ao passadi\r"O. 10bre as aesuinteJi ocorrCncias.: 
im:Cndio. açôcs nos compartimentos de mAquinas que 
po111am caulilr rcduçlo na velocidade do navio. defeitos 
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iminentes no aparelho de sovemo. parada no sistema de 
propuls:lo do navio ou qualquer alteracio na pr~il.o de 
energia elkrica e 10bre oulros prrigos semelhantes 11 se
guranca. Essa inrormacão, sempre que passivei, deverA 
ser trunsmitida antes que ocorram as altcraçõa, a fim de 
dur ao paMadiço o maior tempo pussrvel de tomar as me
didas que po:~~~~am evitar um eventual acidente marltimo. 

k) Quando a praça de mãquinas passar I. condiçio de 
••atem;ão". o oficial de quano de mâquinas providcneia· 
rã paru que todas as mAquinas e equipamentos que pos· 
!iam ~r u"ado!i. durante a manobra rtquem em oondido 
de emprepo imediato e que haja uma adequada reserva 
de energia sufiC'ientc para atender ao aparelho de sover· 
no e a outras nece!i!lidades. 

fi) Dllpoolcielopllal•ols aa _.., 
a) Todos us participantes do sarviço de quano devd

ril., eslar fumilillril&do!i com IIIi run\o'"Ões para que roram 
acodado!i. Além disso, com relaçilo ao navio. todos d~ 
'IC'm conhecer: 

no runcionamento dos !listemal de comunicaçlies in· 
teriore~: 

11) 81 saidu de cmerstncia dos compartimentos de 
mãquinu. 

III) os sistemas de alarme da praca de m6quinu e a 
di!ll.inçào entre os vArios alarmes. em especial o de C02: 

I V, a lo~ali1açiln e emprego dos equipameniDI de 
combate u incCndio, uinentes nos compartimentos de 
mllquinas. 

•l A compooiçio de uni quarto de viqem deveri oer. 
por todo I.C'mpo. adequada a garantir a operaçio, com 
sqr.urança. de todas as mAquinas que servem para a ope
ragj,o do navio, quer seja manualmente ou automatica· 
mente, e atL"'Ider as circunanã.JK.illl e condicões prevalen· 
tes. Para isto. m; sesuintcs aspc:ctos, entre outros. deve
rio ICJ' lc'lado; em conla. 

I) supervisão adequada, por todo tempo. da1 mlqui· 
nBII que ~ervcm para operar o navio com toda seguranca.: 

li) condiçio e confiabilidade de qualquer equipamen· 
to de propul1i.o e ele aovemo telecomandados e ICU&oon· 
trnles: a loclllizaçl.o do!l controla e os procediment.os ne
ce556rios a C(JiocA·I0110b operado manual, em CIUIO de 
avaria ou emeraCnLia. 

III) localização e operação de equipamentos fixos de 
detecc:ilo de inc:indio e de aparelho1 e dispositivos de: CJ.· 

tinsio e controle de incindio; 
IV) emprego e condiçlo operacional do equipamento 

auxiliar. de reserva ou de cmergincia. n~isirio lscau,: 
rança da navcpçio e das operaç&:s de atr'ac:açlo ou fua. 
deio do navio: 

V) operacàel e proces101 necasArios para manter as 
in~~laiBÇÕcl de mAquinu e aaegurar um bom funciona· 
menta em todD as condições de operaçlo do navio; 

VI) qualquer outra tarera que: o pa50al de quano JKJI• 
aa reali~ar cumo raultado de circunstlnciu especiais de 
operaçlo. 

e) ~m um ancoradouro de58brigado, o chef'e de mA
quinas deverA consuhar o eomandante 1e as diaposiçôes 
rclath·u ao serviço tle quarto 11erio as miCiimas utabele
cidas para o quarto em viqem. 

7)Apddig ... oa...tco 
O !IC'rviço ele quarto deve ser oqanizado de modo que 

lUa eficiCncia nlo seja prejudicada pela radip. 0 serviço 
devera\ ser orsanlzado pelo chefe de mAquinas de tal 
modo que o pe55oal do primeiro quart.o, no inicio de 
uma viagem. e doasubleqUentcs qual'tol, eateja 1uficien· 
temente descansado e apto para o dacmpenho de suu 
ru~. 

&) Medidas de sesurança c de emerpncia 
r) lfledid• de precauçlq I serem ObHrVadU darauk 

o quano e medidas imediatas a serem tomadas no cuo 
de inc:indio ou acidente. em ClpiiC'ial nO que concerne I 
rede de óleo: 

11) medidas a serem adotada1 para isolar, de maneira 
segura. as m.a\quinas e aparelh01 el&ricos c oub'os antes 
de pennitir que pouou af cfctuem trabalhoe. 
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I') Medidas ontipoluiçio 
Precauções a serem observadu para evitar a poJuiçii.o 

do mei,, ambiente por óleo, rafdu01 de c:ars:as. e!IIOIOI 
sanita\riOR. rumaca e ouLros poluentes. Utilizaçlo dos 
di~p"litivos de prevcnç.lo de poluiç.!lo. tais como aepara· 
dores de 6lco e Agua, Ianques de dccantacio e os siste
mas de de51:arga de esgotos sanitlirios. 

I) Primeii'OII I!JCOrros 
PrimeirCB L"Uidados elemenlares a serem prest.ados em 

Clli05 de rL'I'immtos que JtOS&am ocorrer na& comparti· 
snentos de mAquinWI. 

4) Quando caldeiru a vapor nlo fHLan pane do 
conjunto de mAquinas do navio a Administraçio poderl. 
di11penllilr os conhecimentos cxisidos na alinc:a • itens 11 e 
III do parQ:raro 3. Um certifiL'IIdo expedido dcMe modo 
niio !roel'ã vi.lido para ~vir a bordo de navios cuju insta· 
IH\o"\"';a de m:iquinas incluem caldeiras a vapor, salvo !iC' o 
oriLial de m(lquina5 comprove li Adminislrado ser com· 
pelente nos itens dispensados. Quai~quer dessu &mi· 
taçõea lle\fem ser declaradas no certirleado. 

5) A rormaçl.o para alcançar os conhecimentos 
te6riCOII e a experiCncia pr6tiça necessllrios devera\ levar 
cm c:onta Wl regras e reeomendações internacionais pert;.. 
nentu. 

REGRA 111/5 . .......,. __ ........... ,.......,.. .. 
,..,nellaelo-- • • -a..cao .. "olud·.. ............ 

Todo oficial de mAquinas port.ador de um certificado o 
que e!iteja embarcado ou que pretenda voltar a embarcar 
ap6!i ter passado um período em terra. para poder conti· 
nuar a ser con11iderado apto para o1erwico no mar na ca· 
trsoria de !IC'U cerlificado. dever;\ satisfazer a Adminil· 
.racilo, em períodos regulara que nl.o excedam cinco 
anos, quanto 1.: 

a) aptidão llsica. indusive vislo e audic:io: 
•> competencia profilll5ional; 
n comprovando um pcriodo de prataçlo de utn -· 

.,;ço aprovado pela Administraçlo de, pelo meno1o. um 
ano durante 011 últimos cinco anos como oficial de m6· 
quinas: 

.IJ) t.endo dcsc:mpenhado funções c:urrespondenlel U 
indicada.'i no certificado de que f: portador, CODiiideradas 
como equivalentes, ao menos. aos serviÇOJI no mar de 
q~ trata a allnei. I acima; ou 

III) preenchendo wna das 101uinteo condições: 
-·ter sido aprovado em a:ame estabelecido pela Ad-

minilltraçio: 
- ter sido aprovado em curso ou mr10s regulamenta· 

res; ou 
-prestado serviço no mar, aprovado pela Admini ... 

troo;ilD como oficial de mllquinas por um per!odo de, 
pelo menos. trCs meses em runçlo cxtra-lotaçlo ou em 
categoria inrerior Aquela que com:sponde a seu certifica· 
do. Esse embarque. para que seja vAlido, deverA. ter reali· 
zado imediat.ammte antes de o oficial assumir e funçlo 
~ara a qual elr tem direito. em virtude de seu certificado. 

21 0 CUr50 OU aJ.rSOS a que SC refere I aJinca 01 aCi· 
ma deverA incluir, em particular, u modificaÇÕCii inclui· 
das nas rearas ~ recomendaçltes internacionais concer· 
nentes llsC(!urança da vida humana .no mar e I. PIOteçlo 
do meio marinho. 

3) A Administrado providc:nciu6 para que 01 lei.· 
tos das alterações recentemente introduzidas nos ropi• 
mente~~ internacionais relativos I. •caurança da vida hu· 
mana no mar e I. protcçlo do meio marinho acjam pOI· 
tos I. di1posiçlo d011 navios 10b 1ua jurisdiçio. 

REGRA 11116 -......-.......... ·... --.. _. .. _. __ .. ......... 
I) O. requisitoA mfnimos apncavef a um •baltcrno 

que toma parte no serviço de quarto de mAquinas do 01 
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utabelecidu& no parâgrado 2. t:•u requ1,;,itos nlo 1iio 
aplicâ•ociH ao subordinado: 

a) de!iignado tomo -üudantc do oficial de mflquina1 
encarn:s:ado do K'f\'iço de quarto:(•) 

III) 4.IUC estã em cur!ill de funnaçào.: 
c) que dÇIIempcnha funções no quarto niio cspec:iali-

18da!ll. 
2\ Todu subalterno que fizer par\1: ck: um quarto de 

mf•quinas dc\-crá: 
a) ter. "'' mlnimo. 16 anos de idade: 
III) !lati!lifa7.er a Administração quanto à aptidio ftfli· 

ca. incluindo visão e audido: 
c:) "illlisfa1er 11. Administra,.ãn quanto a: 
I) ter experi~ncia ou inslrudo que inclua combate a 

im:i:ndio. primeiros socorro!i, ttcnK:a.'i de II&Jbrcvivincia 
pessoal. JM.Tis:os ll saíade e ~egurançu peuoal: 

li) ser cap.az de c:ompreender ordens e de faur-se en
lender nos aMuntm referenlCS as suas funçÕes.: 

11) ~tisfa1tr a Administradlo quanto a: 
IJ ter experiCncia em terra referente a suas funçõa a 

hl."rdo e complettlda por um período de serviço no mar: 
oonrorme e5hthelecido ptla Admini,;traçlo: ou 

11) ter tido um preparo especial antes de embarc:ar, 
ou mesmo d bordo, que inclua um período adequado de 
serviço no mar, conrorme exiaido pda Administrado: 

"" III) ter pre111tado ser"·iço no mar de. pelo meno1. seis 
mCIICfl: 

.3) . Todo suhultemo que fizer parte de um quarto de 
maqumibl d~o..,-erá cc,nhcc:er: 

I) a5 normas aRguir durante o quarto nau mAquinu 
e a5 uperaçüe"' de rotina pertinente a !iUII funções: 

•> a !i regras de seJurança rderentes u operaÇÕcl rea
liDtdas na praça de mAquinas.: 

e) 05 termos emprqudos no1 compartimentos de 
máquinas e U5 denominaÇÕes dll!li mAquinas e equipa
ment05 que inter~sum Us sua1 ful"t\:ÕCIII: 

III) proa:dimenbJii bú.lii~o."US de proteçilo ao meio am
bien\.:. 

4) Tudo subaltt:rno encarrea:ado de fazer o Krviço de 
quano de uma caldeira deve conhecer u normas de • 
surança relativas à operação de caldeiru e .-r capaz de 
manter conet05 os níveis de i&ua e &.li prcuc1es dr vapor. 
. 51 Toda subalterno que panicipar do quano de ser

"'"., na praça de mliquinll5 deverA e!ilar familiarizado 
c:om ~~ f~n~iiles que.dnempenhar.i nos compartimento~ 
de muqu1nwa do nav1o em que sw:rve. Ainda com m~peito 
u e!UIC navio, o subalterno deve: 

a) 1aber usar os sistemas de wmunic:açio interior: 
•> cunha:er as 58fdas de ema-gCneia dos c:ompani

mentm. de máquina~: 
e) . ~o""Onheccr O!ii dispolitivos de alarme da praça de 

mâqumus e ~rr c:apaz de distinguir os virias alarmes e re
c:onho.:cr. em e!i!po:ial 01 alarmes de P,s de extinçlo de 
incCndio; 
~ familiarizar-se com a locali1.ação e o empreao dos 

equ•ramenlU!II de combale a inchldio cxi!ltenlcs no!i com
panimentos de méquinu. 

6) Um murftimo pude ICI' considerado pela A&hinis
traçio como lendo a tendido aos requisitos de5ta Rcgru 
deade que tenha servidc1, cm funções adequada5, nm ser
viços de méquina!rt, por um perJodo niu inferior a um 
ano. nos cinco anos que an~cram a entrada em viaor 
da Convençlo par:l aquda Adminislraçiu. 

CAPITULO jy 
Sontcoo de R......_oiOIICIIN 

Senlco • Qurlo e Mo•looçia uo R.........,uloolltl 
N',1ta l:xplicativa: 
AI disposiçclcs obriJat6riu rel8tivu ao aerviço de 

quarto de radioc:omunicaçôa: estio estabeleçidal noa 

1•) Ref'erenO. ~ l'et11 • llnnluclo 9- '"Re;or.~ci-=ln IObre ftCJUIIiiOI 
mlni11101 ~t~r• um 1ublollerno •11nlde~ mmn Ajucl1nle dn ofk:lal de 
qiYriO di miqUIRU ldollddl pdl (;CIIIferi'nL,II lnlerft.:illn!ll di 1971 
Sobre Furm11~'11~J de Martlimoo~ e 11 l~Biic\o de l'mil\udM 

Rcaulumentos de R.u:liocomunicaçio e 81 disposic;6e1 re
lativas à IICJurança. no serviço de quarto c a manutençlo 
das radiocomuniçaçõa. estio Clltabeleeidas na Con
\·ençilo Internacional para Sca:urança da Vida Humana 
no \fure n\.'15 Reaulamentus de Radiocomuni,IIÇ\lel, de
pendcnd., de qual des!iC& instrumentos esteja em visor c 
atuali..r:o~do com suas emendas. DC\·cril.u ser tambbn ub· 
ltr••adu!!. us resoluções peninenta 11dotadas pela Conre
Rnc•u lnternacitmal de 1978 sobre a formação de Mari
limo~ e l:::xpediçãu de Certilicadus. 

REORA IV/I 

............ .,, .. ,_ ollrlpiWiao ,on o expedlçio 
de oerdll<odos de ollclal rU~ote~..,.n~~~o 

I) Todo oficial radiotclqrafiata encarregado de diri
(!ir ou exec:utar serviços de radiocomunicações cm um 
navio dcvcri rouuir um ou diverso!l cenificados apro
priadm expedidos ou reconhe\:idos pela Administraçilo, 
de acordo c:nm as diapoli\.'Õe!i dos Regulamentos de Ra
diocomunicaçüc:!i e ler cumprido um estAgio suficiente. 

21 Alem di!ilo, um oficial radiotelearalista deverá: 
aJ ter no minimo 18 anos 4e idade; 
•) aati~~;fazer a Administraçlo quanto A aptidio Osi

cu, incluindo vi1lo, audiçlo e fala; 
e) allender ls di1posiçlles do A~ndice a ata Rcsra. 
3) Todo candidato a um certificado deverA ter sido 

aprundo em um ou mais cumes. a critlrio da Admin1t
lril\:ào interes"-'da. 

41 O nf\el de conhecimentos exiJ,ido para a upe
dh:àC'I de c:enificados deverA !iCr o suficiente para permitir 
que o oficial radiotelc:,:ratista poMa dacmpenhar suas 
fum,'Õts 1.."<'m Hf.Urança e efM:itncia. Para a dctermini!Çio 
d~o..,M:" nh.-el de t:onhec:imentos c a fonnaçi.C'I n~o."'."CSiiiÍria a 
'\dmmistradu lcnrâ cm oonta u di&pn!iições do1 Rcgu
lumcnh\5 de Radiocomunicações e do ApCndice a esta 
Regra. As Administraçôe!. lamhtm levario cm ~o.'Onla a5 
n.."''iuções perunentca. 11dutadas pela Conferencia lntcr
na'"i\.'lmll de 1978sohre a Fonnação de Marftimos e a Ex
re..tiçilt1 de Certificado,; e a1 recomendações a rnpeito du 
IMO. 

!\Pf:IIDICE ..\ REGRA IV/I 

COIIhedmeahll mra111101 IIQIIemeararttt 
nqollllao H lnl...,..lo pon olldall 

rodloceleJiroftolu 

li Ali:m de 1atisfazcr o5 requisito!i para a expediçlo 
de um certificado, de ac:ordu com os Regulamentai de 
RadiocomunicBÇÕcl, os oficiais radiotelq:rafistu ~ 
rào ter c:onheeimentos o. formaçio, inclusive um treinll
mento pr.tti~o 1obre 01 seguintes assuntos: 

a) serviçoS de r11diacomunic:aç(iH que devem ser 
mantidos em crncrJblc:ia, como: 

I J ubund,Jnu do navio; 
li) inL'Cndiu a bordo; 
IIIJ falho parcial ou total da estação de rAdio. 
•) munobru de embarcaçcln e balsa!i salva-vida5, a!i

slm eom\J cM!!. equipamentos. Rutuantes e uti1i1açlo de 
IC~fi il\o'C'Ihoóri01. cm especial de •parelhus de rtdio portA· 
te1~ e fixos da!i emharcações e balsa1 salva-vidas, de 
hól&li·rAdio para localiza.çilo de sini1tros; 

c) sobrevirincia no mar; 
•> primeii'08 soc::orNI; 
e) prevenção e ~o-ombate a inctndio, cm especial no 

que se refere As instal11çôes de radioc:omunicaç&a; 
f) medidas preventivas de ICJUrança do navio c do 

p.:~soa.l relativa~ a 11cidentn com o equipamento de ra· 
diocomunica~cln, incluindo acidenta ell-triCOA, de ra
diaçAo, químicos c mccênicos; 

I) empi'CJo do Manual de Busa~. e Salvamento para 
Navio Mcrcanle dai MO (MERSAR), comapecial refe. 
n:neia 65 radi('C()municac;ôes: 

b) ~stemas c proc:edimcntol para indicar a posiçlo 
do naVIO; 
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I) empreao do Código Internacional de Sinais e do 
Vocuhul4rio Padrlo de Navqaçl.o Marltima da IMO; 

JJ llii!iitemas c proccdimentoJ de radiocomunicaçõe!li 
pura u.uxilio ml-dico por ri.dio. 

REGRA IV/2 

R-..r.rtao •inlmoo abrlphlrloo pon -or 
uma eo•~• proftcllodl e a ataallzacio de 
........ ...., .... •• oll<lolo rodloltl..,.notoo 

I) Todo oficial radiolelqrafista ponador de um ou 
vários ~erlilicudos expedidUI ou rcc:onhec:idus pela Ad· 
mini1tra~ih>. a r1m de poder continuar a ser consideru.do 
quo.~lificado para 1c:rv~ no mar, devcrti satiafazcr a Ad
ministração quanlo à: 

·~ apLidio fisica, em particular eom relação .t. vi&io, 
uud1çilo c fala, verificada cm intervalos regulares que 
ni\" excedam cinco anoli~ e 

•> eompc-U!ncia profiuional: 
I) comrtovada por um lltrYiço regulamentar de ra

diu~omunicaçôes como oficial radiotelq;rafista, sem in
terrupçilo continua do serviça por mais de cinco anos; 

11) na c:a'KI de uma intc:rrupçlo por mai!i de cinco 
ano~;, por apro"·açAo cm exame ou cunos resulamentarcs 
de furmaC"ilo hu mar nu em terra, que deveria incluir as
suntos que Rejam de direta relevância para a RSUrança 
du "·ida no mar,sohre moderno equipamento de radioco
municaç(\e!i que podem incluir tamb&n equipamentos de 
radionu"·cgaçllo. 

. 2) Quando nov\.'ls tipos de equipamento& ou preoc:c
d•mento5 furem introdu1jdus u. bordo de acus navios. 11 
.o\dministraçilo pode exigir que 01 ofi(!iaia radiotelegra
filt•!i 5ejam arrundu1 em cx~:~mes ou cursos rqulamen
t:ti'L'S de furmuçào no mar ou cm terra, que traLem com 
rurt1cular referencia, dOi assuntos referentes .t. segu
ran~u. 

3) 011 oficiais radiotelea;rafistas para poderem coriti
nuur qualifi~ados para o serviço no mar, a bordo de ti
pcu espeeiai1 de navios para 01 quais rcquisit01 ou rcco
mendaÇÔC!Ii de formaçlo apccial foram adotados inter
na(.'ionulmente. dcverlo completar a ronnaçio ou reali-
7.ar os examHI'CJUiamcntans, oa quai!i levarlo em conta 
U!li regrai e as rec:omcndaçõea internacionai1 penincntes . 

4) '' adm1ni5trac;lo providenciarA para que os navios 
wh sua jurisdiçilo tcjam supridos com textol de recente!i 
alterações nos rcsulamento& internacionais relacionados 
com radiocomunicações no que concerne à segurança da 
vidu humana no mar. 

5) A!i adminis\raç6es, em consuha U parl.es interCSIB
dll6, siiu convidadas ~ a~~tsurar ou promover cur!iOs de 
I'C\:iclagem e atuali1açilo, volunt6rios ou compulaórios 
conforme o caso, nu mar ou cm terra, para oficiais radio
telcg:rufi5tal que servem no mar e especialmente para os 
que ret..:trnam a C1!.toe r.erviço. f.!iiCS c:unos deveria conter 
Ullsuntos que S&tium de direta relevãncia para os serviços 
de radiuc:nmunicaçcles c incluir as alterações verifiCadas 
nil tec:nolus:ia da!i radi"'-"Dmunicãçôes marftimas, 111im 
~o."Omu nas resras e rccomcndaçc)es internacionais pcni
nentL"!!I c•) relativas i scauran~ da vida humana no mar. 

REGRA IVfJ 

Reqlllolloo Mlol- otortprdJioo '"'" , E.,..rlclo 
de CtJtl- de Operolono lo Folio 

I) Tudo operador de fonia, cncarrep.do de diriair ou 
de exc.:ula.r serviços de radiocomunica.ç&s em um navio, 
deve !il:r porlador de um ou v6rios certificadoaapropria
dos, expedidolli ou rec:onhecldos pola administraçlo, de 
a~o."\'frdo com as disposiçacs doi Rqulamentos de Radio
comunic:ações. 
· 2) Alf:m di!iiO, o operador de fonia cm um navio para 

o qual ii Con\oençlo Internacional para 8 Squrança da 

(•) lncluindu qulli~~quer ncoiMI'Idqlltl di IMO nllllivu ao .....,t'doDI
mlldo do lilllma de IOCOITft nauklmo.. 
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Vidu Humana na Mar exija uma estaçlo de radiotelefo
nia, dever;l: 

a) ter no mlnimo IR anos de idade; 
lt) satisfa.LCr a Adminiltraçlo quanto l aptidlo fisiCII., 

induindo Yislo, IIUdiçiO e fala; 
e) atender .la disposições do ApCndic:e a ata Regra. 
3) O Candidato a um CDrtifacado deveri ICI' aprovado 

em um ou diVCI'JOI eaam01, a cril6rio da Administraçlo 
intei'CIIoada. 

4) O nível de conhec::imentos e~r.ia;idos para a expe
dido de cenifK"adm deverA ser o suncient.e para permitir 
que o operador de fonia poua daempenhar suas funç&s 
com IC(!.Urança e c:Dcil:ncia. Para determinar esse nlvel de 
c:onhccimentm e a fonnaçlo neccasAria, a Adminis
traçilo levarA em conta as di5posiçõel dos Resulamc:ntos 
de Radiocomunicaç(irs e do Apindice a ata Rqra. As 
AdminiRtraçôes tam~m levaria em ~nta as resoluções 
rertinenlc:!l adotadas pela Conferincia Intemacional de 
1978 1obre a Formaçio de Marltimos e a EJ:pediclo de 
CenificadOA e u recomenda.çôes da IMO. 

A ........ l ...... IV/3 

Ceoo~oee~Jno.e. _._ -~-- .. , ......... loll ... 
Tnlu- ,.... o,._ •• ,_.. 

I) Al6m de satisfazer os requisitos para a upediçlo 
de um c:ertificado, de acordo com 01 Rq:ulamentds de 
Radiooomunic:açc}e!l, os operadores de fonia deveria ter 
conhecimento e formaçlo, Inclusive treinamento prAtico 
sobre os seguintes aDuntos: 

a) serviçoa de radioc:omunicaçôa que devem aer man-
tidos em Ctsos de emerg!ncias, tais como: 

I) Abandono do navio: 
III lndindin a bordo: 
III) falha parcial ou total da eotaçilo rAdio. 

lt) manobra de embarcaç6e& e baiiBisalvavidas, a11im 
c:omo dm equipamentos nutuantes e utilizaçlo de seus 
aca516rios, em especial de aparelhos rêdio-portêteis 1 fi· 
x01 du embarcaçc)cs e bailas salvavidas, de b6iu-rAdio 
para localiuçlo de sinistros; 

c) sobreviv!ncia no mar: 
•> primeiros aocorros; 
e) prevençlo e combate a inc:f:ndio. em especial no 

que se referir ~ instalaç&s de radiocomunicaçCia: 

I') medidas preventivas de MSunnça do navio e da 
peuoal, relativos a acidentes com o eQuipamento de ra
diocomunicaçaes, inclusive acidentes el~trlcos, de n
diaçio, qufmicos e mecãniços; 

I) emprego do Manual de Busca e Salvamento parJ 
Navio Mercante da I MO (M ERSAR), c:om oopedal refe
rf:ncia às radiocomuniçações: 

11) sistemas e pNC:Cdimenlol para indicar a posiçlo do 
OBVIO; 

I) empreao do Código Internacional de Sinais e do 
Voc:abulirio Padrio de Navepçlo Marftim• da IMO. 

J) sistemas e pror.:edimentos para auxDio mbdico por 
rádio. 

CAPITULO V 

..... lolhll..,.... .. ,... ·- ........ 
REGRA V/1 

Rel(lllolhll •""""'" ollrflo-,... l!orOIIIçila • 
... llllcoçilo .. --· ......... 

trlpuloatn .. •••loo JIOb'GI-

1) Os or~eiais e tripula niCa que devem uen:er 
funç&s cspec:(ticu e uswnir rapoasabilidades relacio
nadas a euas funç&s, relativa I. carga e equipamentoa 
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conn.os em navios petroleiros, e aqueles que nlo tenham 
servido em navio pelrokiro como parte de uma tripu
laçilo regular. anlea de apumirem suas funçiles, deveria 
fa.ter. em terra, um curso apropriado de combate a in· 
c:tndio: e 

aJ cumprir, a bordo. um perfodo adequado de serviço 
supervi1ionado a fim de adquirir conhecimenl05 sufi
ciL"Dtes da~~o prAtica• sesuras de operaçio: ou 

h1 fazer um curlkJ regulamentar de adaptaçlo a navio 
petroleiro, que inclua precauções e procedimentos bêsi-
00!11 de segurança e prevençlo da poluição. planos dos di
ferenle5tipos de navios petrol.:iros. tipos de carga, os pe
rip.o5 que apre5entam e IIU& equipamentos de manobra, 
lilqüCnciu geral daR operações e terminoloaia usada nos 
navios pelroleiros. 

21 O comandante. dlefe de mAquinas, imediato, se
aundo oficial de mAquinas e. alán deliles. qualquer peA

IOa c:om I'CSiponsabilidade no carregamento, de5CBI'I"Cp· 
men1o e nas precauçcles a serem tomada5 no transporte 
ou na5 manobras da caraa. alán do disposto no§ Jt, de
verào ler: 

ai adqurido uma experibncia adequada quanto ls 
suut~ tarefai em pctroleii'UI: e 

bl cumprido um programa de fonnaçlo upecializada 
especilica para IIUal atribuições, incluindo a squrança 
de pc:troleiro. medidas e dispositiVOI de segurança contra 
incCndio e prevençlo da poluiçlo e prAtica das operaoões 
e deven."S do.:orrentes de leis e resulamentos aplicáveis. 

3) ~o prB.lo de dois anos, ap61 a entrada em vigor da 
Convenção para uma Pane, um marltimo poder6 ser 
ron5iderado como tendo 01 requisitos da alrnea b) do 1 
2•. se tiver desempenhado uma funçlo pertinente a bor
do de petroleiro, por um período de um ano no mfnimo, 
no1 cinco anos precedentes. 

REGRA V/2 
ROtJOIIIIao lllolmos olulplllrlao pora 1 l'ermoçilo 

o •••lllleocio .. --·· olldoll 
e lrlpulollll do ...... .._ ,. ............. ..... 

I) Os oficiai• e tripulantes que devam uerc:er funções 
especlncas e assumir rapoll!lllbilidades relacionado a 
esli&S funçôes relativas l cara:a e equipamentos conexos 
dm navios tanques para produt01 qufmicoa. e aquela 
que nilo tenham RrVido a bordo deue.s navios como par
te de uma tripulaçlo reaular, antes de auumirem suas 
funções, deverilo fazer, em terra, um cuno apropriado 
de combate a inc:f:ndio; e 

aJ cumprir, a bordo, um perfodo adequado de serviço 
supervisionado a fim de adquirir conhedmentos adequa
dos e prAtieos de operaçlo com ICIUnnc;a; ou 

b) fuer um cuno rq:ulamentar de adaptaçlo a navio 
tanque para produtos qufmicoa, que inclua precauçc}es e 
procedimentos básicos de aesurança e prcvençlo de po· 
luiçi.o, planos dos diferenta tipos de navios tanques 
para produtos qu(miC05, tipos de C81'81, OS periiOS que 
apresentam e seu• equipamentos de manobra, aeqUincia 
geral das operações e tenninoloaia usada nos navios tan
que para produtos qulmicoo. 

2) O comandante. chefe de mAquinas, imediato e .... 
aundo oficial de mAquinas e, al6m deuea. qualquer pes
soa que tenha re&ponsabilidade direta no aarreaamento, 
de5earregamento, e na5 precauc;6el a 11rem tomadas no 
transporte ou manobru da caraa. al~m do dilpoato no 1 
I'. deveriJ:o r:er: 

ai adquirido uma a.periilncia adequada AI auu 
funções em navios tanques para produ101 qufmico1: 

bJ cumprido um proarama de formaçlo upecializada 
especifica para SUBI atribuiçi5es, incluindo I ICIUrança 
de navios tanques para produtos qufmicoa, medidas e 
diSP.Jiilivos de ~e~uraaça contra inclndios e prcvençlo 
de Poluição e prAtica da1 opcraç6es 1 devera decorrentes 
de leis e reaulamentoa aplic:Aveis. 

J) No prazo de dois anos. ap6a a entrada em viaor da 
Convençlo para uma Parte, um marftimo podorl ser 
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con:~~oiderado Loomo tendo os requisilos da alínea •> do §2' 
se liver desempenhado wna f'unçlo pertinente. a bordo 
de navio tanque para produtos qufmicos por um pcrrodo 
de um an,, no minimo, nos cinL'D anos pra:edentes. 

REGRA V/l 
Rel(lllolloo 011ol1101 ollrlphlrloo poro lnlumenlo 
· e ••allflaçio de n~~aadutn, aOclals e 

lrlpuloolft do u•loo ........ poro 
IJÚ l .. oel'oflo 

I) Of. ofieiai11 c tripulante11i que devam exercer funçôes 
e5rxdlica5 e B!ilumir responsabilidades relacionadas a 
e1sas funçõe!ll, relaliv111 A carga e equipamento5 conexos 
em navinH tanque pura gás liquefeito, e que nilo lenham 
M:r\oidn a bC'Irdo desses navios como parte de uma tripu
la.çilo regular, antes de auumir IIUils funções deverlo fa
zer. em terra, um cursa apropriado de combate a incin
dio: e 

aJ cumprir a bordo um periodo adequado de !iCn'iço 
supervisionado a fim de adquirir conhecimentos adequa
dos e pr:ltica de operaçlo com segurança: 

bJ fazer um curso regulamentar de adaptaçio a navio 
Ianque para gAs liquefeito. que inclua precauções e pro
cedimentos b6sico1 de IC&urança e prevençio de po
luição, planos de diferentes tipos de navios tanque para 
gA1 liquereito, tipo1 de caqa, perigoa que apresentam e 
5CU1i L-quipamentos de manobra, seqOl:ncia geral das ope
ra"'Õel e terminologia usada no1 navios tanque para sAs 
liquereito. 

2) O comandante, chefe de mAquinas, imediato e se-. 
aundo oficial de mAquinas e, altm desses, qualquer pes
soa que tenha ruponsahilidade direla no canqamento, 
de~earregumento e nu precauções a serem tomado no 
transporte ou manobra da caraa. albn do disposto no 1 
1•, deveria ter: · 

aJ adquirido uma experiCncia adequada quanto ls 
suus funç&s em navios tanque para gú liquefeito: 

bJ cumprido um prosrama de formaçlo especiali:r.ada 
aspel.inca para suu atribuiçCin, Incluindo a segurança 
do navios tanque para P• liquefeito, medidas e dispoaiti· 
vos de segurança contra inclndios e prevençlo de po
luiçio e prli.tic:a du operações e deveres decorrentes de 
leis e regulamentos aplicAveis. 

3) No prazo de doi1 anos. após a entrada em viJor da 
('onvençlo por uma Parte. um markimo poderá III" con
siderado çomo tendo os requisitos da allnea •> do §2'. se 
liver dL'5Cmpanhado uma funçlo pertinente, a bordo de 
navio tanque para sú liquefeito, por um pedodo de um 
·ano no mínimo, noa cinco anos precedentes. 

CAPITULO VI 
Apllüo .. -.açllo de-.-. 

REGRA VI/I 
..... lolloo mlol11ao olulp- poro oxpedlcio de 

........... de ...... - -raçilo de-~-

Todo marftimo candidato a um cenirlcado de aptidlo 
em embarc:açio de sobrevivincia deverA: 

o) ler no mrnimo 17 anos e meio de idade: 
•> satisfazer a Administraçlo quanto laptidlo ftsi· 

ca: 
c) ter, no mrnimo, 12 mac:s de acrviço no mar, resu

lamentar. ou ter feito um curso apropriado e pratada, 
no mfnimo, nove meses de 1erviço no mar; 

•) provar l Administraçlo, por meio de exame ou de 
avaliaçilo continua durante um cuno apropriado, de que 
possui os conhe.:imenlDI mencionados no Apendice a 
111ta Rq:ra; 

e) provar A Adminiltraçlo, por meio de name ou de 
continua avaliaçlo durante um cuno apropriado, de que 
po51ui capacidade para: 

I) vestir um colete uiva-vidas corretamente; sal1ar 
com 111unnça ile certa altura n'Aaua: ele dentro d'Qua, 
embarcar numa embarcaçlo de 10brevtvtncia usando o 
çolete salva-vidas: 
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11 J endireitar uma bal111 ulva-vidu emborcada 
usando o colele salva-vidas; 

IIII inlerpretar as marcações que indic:am o n6mero 
de pCIISOiU• que uma embarcação de sobreviftncia pode 
,,;arretuar: 

IVJ dar oorn:lamente as orden1 de çomando, nec:a
!lâriJ~ rnru o IJnçammlu e o embarque nas embarcações 
d~ MJbre,·i,·Cndu, para u afastamento dn navio, par11 a11 
manuhra'i e po1ra daemba.rcar de!iS8s embarca;acs; 

VJ preparar e lançar n'Agua com aq:urança uma em
burcac;:iio de 5obrevidn.:ia e afastá-la do na,·io com rapi
del: 

V I) cuidar de feridos durante e depois do abandono; 
VIU remar e go\·ernar, içar um mastro, envergar as 

veliiL manobrar uma embal'\:açilo a vela e governar pela 
agulha: 

V III) usar equipamentos de sinalitaçiu, inclusive ar
lific•os pirotá:ni'-'Os; 

lXI U5llr o cquipamenlo ri.dio-ponâtil das emba.r· 
caçeks de sob~vivincia. 

APtNDin Ã REGRA VI/I 

("onheellaenlas oúolmoo -los poro npodlçlo 
de cordn ........ oplldio • ., .....,oreaçio de oob,..lrindo 

I) Situa~w-.J~ de emcrsCn~oiil que podem ocorrer. 
l.'•lmo ..:oli~:i•'· incCndia e naufrQio. 

21 Normu1 de subre,·ivencia, incluindo: 
aJ imparlãncia de treinamento r exercícios: 
b) nr..:es...,•llade lle rllt;Jr preparado para qualquer 

~mergC:n..:ia: 

c) rr•l..:clliment!Jll a !lrrcm adolado'i quando chama
do rur:• ns po!iiOS das emburcac;ckc de wbrcvivinciõl: 

dJ rn,..,,"\Jimenh.15 a 5Crcm adotados ern ca50 dr 
õtt'tandon•l du na\·io: 

ri rl'\.k.""rtJimenhl~ a ... erem ad•'tadolli quand•l n'' mar; 
n rrtk.-cdimenhll!Õ a 5C'n:m llddtados quando a bordo 

de em l'tan.·a10.:lu de sol'tn..,·ivtnci.J; 
11 princip3i" peris;,,s a que estão exputtoli os ~tlhrevi

\erue~. 

.11 l>en~·n."'li e5peciai!'o iltrihufdos a cada membro da 
tr1pulõll,iàa. md...:acku; ""' ta.hela m~o"itra, incluinck' aft. dirc
n:niO.t!'o enln: os !>inais de chamada para as emban:açôe1 
de !iubn."\·i,Cneiu e postos de inc*ndiu. 

4) Tipus de meios salva-vidas normalmente e .. 1st.en
le!'o a tk1n.lo. 

5) Cunstruçilo e aparelhamento das embarcações de 
Mlhr~vivCncia e diversus itens de seu equipamento. 

61 Caracteristiea.lli especiais e n:cursos disponfvcis na1 
cmbareaçl)es de sobre\o'i\Cnc:ia. 

7) Diversos tipos de dispositivos usados pata o 
lançamento de embarca~:ões de .sobrevivi:nc:ia. 

ti) Métodos de lançamento de uma embarcaçio de 
sobrevi,'ência com mar aroSIO. 

'li Proc:rdimentos a grem adotado1 depois de deixar 
O OBVIO. 

10, Manobra de embarcações de sobrevivi:ncia com 
mau tempo. 

li) l.lw da amarru. ànc:ora nutuante e de outro• 
equipamentos. 

121 Di11tribuiçào de alimentos e Q:ua numa embar
caçio de sobrcvi\'Cm:ia. 

IJJ Metodlol!i de salvamento por helicóptero. 
14} L:'so da caixa de primeiros socorros e tknicas de 

reanimaçl.o. 
15) Equipamentos de rAdio existentes nu embar· 

C"oi~'Ões de sohrevirincia, incluindo indicador de emcr
s;tncia de posiçio por r6.dio-marcaç(ia. 

16) t.:reitos de hipotrrmia e sua prevençlo; uso de co
berlas e vestimentas protetora1. 

17) ProL"eSJIOS para pór em funcionamento e operar 
um motor de embarcação de sobrevivincia e seus acrs-
1Õri05, juntumente ..:om o uso do u.tintor de in".Cndio 
exi~tcntc. 
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1 K, f.mprcgo de embarcdç6es de socorro e de cmbar
ca.,.-õe'i salva-vidas. a motor, para reunir balsas e salvar 
sobrc,iventes e peuoas no mar. 

19) Modos de chcpr 11 praia com uma embarcaçi.o 
de 5Cll'trc\"i,·é:nc:ia. 

Faço !lllber que o Conaresso Nacional aprovou, nos 
trrm,,:. do art. 44, inc:i1o I, da Constituiçlo, e eu, Moacyr 
D-.-lla. Presidente dn Senado Federal. promulso o e
a:uinte 

I)ECRETO LEGISLATIVO N• 101, DE 1!113 

ApntYI o texto do Acordo 11tn o GOMI'IIO da Re
polblla fedenlloa do Jlrulle o lllporllcio Saal .. rlo 
Po&-A.,.rlana, ,.n o runelooo•onlo •• Elorlltlllo 
de Ana, colellrdo 101 Brullla, o :W .. Jooelro dr 
19113. 

An. 1• E: aprovado o texto do Acordo entre o Go· 
'erno da RepLlblica 1-'ederativa do Br.a~sil e a Repartiçlo 
Sanil:lria Pan·Americana, para o funcionamento do Es
cril,jrio de An:a.' celebrado em Brasflia, a 20 de janeiro 
de 19113 . 

.'\TI. ~· Estr Decreto Lqr:islativo entra em vigor n.a1 
da1:1 de sua publicaçil''· 

Sena\Ju Federal, 5 de \Jezemhro de 19JU. -lhaador 
~Mcyr O.lla, Presidenle. 

A<."ORilO EXTRf. O GOVI::RNO DA REPÜBLICA 
l·f.DERATIV,\ llO BRASIL E A Rf.PAR
TI(".~O SANITÁRIA P."-N·AMERIC'MIA, 
p,\RA O H!NCIO'IAMF.STO llO F.SCRI· 
TORIO llE !I.Rf!l. 

O Gm"Crn•l d.1 RerUhhca Federali\'il do Brasil (dora
\oiiDIC' liC'nominallo "Glnerno''), c 

.'\ Rep.Jrliç:l,, Samtãria Pam-Amerieana (durannte 
denL~mimnta "Reparti10ilo'"): 

(.'un .. iderandlol que é objctivu fundament.:al da Repar
li!Oào u "prnmllc;:lo e L'OllTdenuç:lo dos esf,,I'ÇC)f dm pai· 
!'ie .. ..tu Hemi!.ill:rio Ocidental paru combater a11 doenças, 
prui!Jngar a \'ida e eslimulur o melhoramento físico e 
men1al de seus habit:mlcs''; 

(."l)n'iidc:randu que, .:om o fim de realizar estes propó-
5il,,s, é c:un,·cniente manter e ampliar o Escritório de 
4.rea da Kcpartiça,, no Bra1il: 

C on'lidera11do que:, em virtude do que di'lpõe o Códi&o 
Sanitãrio Pan·Amerieano, as:.inado em Havana, a 14 de 
novembro de 1924, e ralilicado pelo Bruil,a Repaniçio 
Sanit4ria Pan·Ameri.cana con'llitui o orp.niamo ~o'Oorde
nador da11 atividades sanitârias internacionais nas Re
pLlhlicu!l americana1; 

Considerando que, cm virtude do Acordo entre a Or
J•nil.açAo Mundial do Saado (OMS) o a Or1anizaç,lo 
Pan-.4.mericana da Saúde (OPAS). aasinado em 24 de 
maiu de 1941J, a Repa.niçlo Sanitlria Pan-Americ:ana, 
Secrelariado da OPo'\.5, tornou·• tambim o EM:I'itório 
RoJional da OMS no Hcmioferio Ocidental; e 

Con~~oiderando que t conveniente formalizar um Acor
da lo.'Om u propÓiiito de detenninar as c:ondiçôcs. racilida
des e p~rrogativas que o Governo da República Federa· 
tiva da Bra1il concedetA. l Repartiçlo Sanitt.ria Pan· 
Ameri..:ana, com relação ao funcionamento de seu Escri
t6rit' de Area no Brasil; 

A.~urdam \l seguinte: 

ARTIGO I 

A Repani"lo fica au.torizada a manlcr na Cidade de 
Bra!lllisa a Sede de seu Escritório de Arca. que atuar4 
como CC"ntro de promoçlo, coordenaçlo e deHnY\liYi· 
mcnto da!> .. funçôa estabelecidas no CódiJo Sanitário 
Pan-.4.mericano e das atividades da Oraanizaçlo Pan· 
Americana da Saíide e da Organiz~lo Mundial da Sa6-
..tc no território brasileiro e em palses vizinhos que este.. 
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jam compreendida~ na 61\11\a de influencia estabeleçida 
para a referido E~~~:ritório. 

ARTIGO 11 

O bcritório de Ãreu será pane intqrante da Repar· 
lit;à'l e lerA. o 11:11111 jurldito. as premlsativas e as imuni· 
dude11 que 11e aplicam ê Repaniçio, conforme ae especifi
ca na.1e Acordo. 

ARTIGO III 

A kepartiçi.a. seus hena c ativo, gaz.arlo de imunidade 
de todas as funnas de pnx."CUo legal. er.ccto na medida 
em que, em qualquer caso determinado, houver expres
wmentc renunciado a sua imunidade. Fica entendido, 
pori:m, que nenhuma renLlncia de imunidade IC estende
rá a qualquer medida de er.ec:uçilo. 

ARTIGO IV 

A Scdrdo Etcrit6rio de Área na Cidade de Brasnia e 
ps acritórios da OPAS/OMS nu Bra1il. HUI arquivos e 
dncumen1o11 11erlo invioláwis. 

!I.RTIGO V 

I. .~ Repartição. seu ativu e ben5 no Brasil atarln: 
a1 isentos de qualquer imposto direto. Fica, todavia, 

entcn.JKk, que a Repu.rtic;Aa nlo poden\ solicitar i~ençlo 
de •mroshJS qu~ nil\l 11ejam mais do que uma simples rc
muncra('.ilo dos lioeT\o·iço,; de utilidade pUblica; 

ltl i!õenlOft. de qualquer d1Ril<' de wtrindcp.a. ptoibio.;iu 
dU TC'110IT110i11' de impurll:lçilll ou C'tport.:ac;ll" para ohjet01 
impl,rludl)!'o ou etportad""' pela Rep:ntiç;l,, pilra 11cu uso 
''lieial. Fka entendido. \\ldavia. que as anig\ls 1mporla
d"s de n..:,,rdo com C5.111iil i1ençàa mllol 5c:rào .. endidos no 
lerrit,jriu brWiiileiru, a mentl!l que o sejam conforme as 
nurm.is o.,igentes~ 

c) illoCntos de tudo direito de alrõndega e de toda proi
bi.,:!io uu mnric;ilo de impona~oi\."1 e exponaçlo para suas 
pub1i~a~t;tles uliciais. 

~. A ReJ11:niçiin a:ozarâ, no que diz respeito a tarifas 
postai11, de tratamento não menos favorável que o trata
mento concedido a qualquer outro Governo, inclusive a 
mis.'ll;lo diplomática deste. 

ARTIGO VI 

O Diretor da R.eptLrtiçlo, ou seu repreaentante devida· 
mente autorizado, comunicar6 ao Governo os nome~~ 
do:. runciol'lârim e do peuoal internacional a que corres
pondem as prerroa.,tivas mencionlid.a.s nestr Acordo. 

ARTIGO VIl 

Os rcprcocnlontcs, fun<ionirioo de RoparUçlo e o pes
soal internacional que para ela trabalharem no Brasil: 

a) serlo imunes de processo legal quanto Is palavras 
ral.a~das ou escrita e a todos os atos por eles necutado1 
na sua quatida.de oficial: • 

~~ sozarlo de illençlo de impostos. quanto 101 ••• 
l6rios e vencimentos a eles p11101 pela Repartiçlo e em 
condiqlcll kfC:ntic:as ls de que gozam as funcian6.rios das 
~a~o"ÕC's Unidas: 

c) terão direito de imponar, com iaençlo de direitos. 
seu« móveis e objetos, quando assumirem pela primeira 
,.C', o seu posto no Brasil. 

ARTIGO VIII 

Niu gozario du imunidades previstas no Artiau pre
cedente, iten1 "a" e "c:'", as pessoas nele enumerados que 
rordm de nacionalid•de brasileira . 
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ARTIGO IX 

A Repartiçilo 10marA as medidas nec:csdrias para a 
soluçlo adequada de: 

a) di1putas que se originem de contratos e outras 
que1tôn de direito privado em que a Repartiçlo seja 
~~ . 

•) disputas em que seja pane qualquer funcionário ou 
membro da Repartiçi!lo que so1.e de imunidade, por aua 
po5içio aliciai, no caRo do Diretor nilo renunciar .l mo
ma, Ue acordo com o Arti@o X. 

ARTIGO X 

I. Os privil~gios e imunidades 110 concedidoii aos 
funcionârios, repre5entantes ou pessoal internacional da 
Repanição apenas no intereue da mesma, e nlo para be
neficio pesSilal dos próprios indivíduos. 

.:!. A Repartição Lerâ o direito e o dever de renunciar 
à imunidade de qualquer fun..:iunári01, representante ou 
rcs.~oal internacional em qualquer CB50 em que a imuni· 
dade impew.;a o andamento da justi.;a a po5sa Rr dispen
sada sem prejuizo para !Ji inleresses da Repartiçlo. 

ARTIGO XI 

I. O praentc AG:\Jrdo poderi ser revisto por aolici
taçAo de qualquer das Parlei. Em tal oçaso, haver4 con· 
sultas pr6vias sobre u modificações a serem feitas. 

2. Caso as neao.:iai\.'ÕCS nio chquem a termo dentro 
de um ano, o presente Acordo podarA aer rcscindido ou 
renunciado por qualquer du Panes, mediante notifi
cac;ilo privia de um ano. 

ARTIGO XII 

O pre5ente A~o.'Ordo entrar6 em ,·igor na data em que l 
Reranic;üo acusar recebimenLo da notificaçlo do Gover
no de que o Acordo foi aprovado segundo as normu 
lo.'Onstitucionais hratlileiras. l'liuHa data deixarA de vigorar 
o ;\a,rdo entre u Governo d01 Estado!! Unidos do Bra1il 
e a Repartic;Ao Sanitária Psn-Americana para o Fun..:io
namento do Escritório Regional da Rcpartiçio no Rio 
de Janeiro, concluido no Rio de Janeiro, a 27 de asosto 
de 1951. 

1-"eilu em Bra:~~oiliu, ao5 20 dias du mC5 de janeiro de 
19H.l, em doi11 cxemplan:5, no idioma porlugue!l, sendo 
amho!io o:a tCJ.IU5 i,tEualmcnte autintico:a. 

Pe-lo Governo da Repllhlica Federativa do Brasil: RI· 
11111ro Sanlwa Gtlernlro. Pela Repartiçio Sanitâria Pan
Amcr•can: C'arlos Dli•lla. 

Fac;o saher que o CongrCfllkJ Na..:1unal aprovou, no• 
termos do art. 44. inci1o I, daConatituic;iio,e eu, Moat"Vr 
Dalla. Pra~idcntc do Senado Federal promulgo o ~~qui~
te 

DECRETO LEGISLATIVO N• 109, DE 1!113 

A-a o talo ~o Aconlo lle Cooporacio Sul· 
drla ...,.. o Go,_ da Ropillllloa F•rad•a do 
BraoU • o Go._ ~ •• .,.,.... c_.d,...• •• 
G-.--mBrllllla,allle~del!lll. 

A n. I' ~ apro,·lldo o texto do A~rd(i .... 1o. ~ou~ 
raçiu Sanitéria entre o Governo da República Federati· 
va do Brasil e o Go,·crno da República Coupcrath.-i5ta 
da Ouiana. concluldo cm Bra50ia. a8 de junho de 19tH. 

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra cm viaor na 
d111M de sua puhlicação. 

Senado l'oderal, 6 de dezemh=o de 1983. - S•ador 
M_,. Dalla, P""'idcn~. 
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ACORDO ., 

DE COOPERAÇÃO SASITÁRIA ENTRE O GQ. 
VERNO DA REPOBLICA FEDERATIVA DOBRA· 
SIL E O GOVERNO DA REPOBI.ICA COOPERATI
VISTA DA GUIANA 

O Governo da _República Federativa do Brasil 
e 
O Ouvcrno da República Cooperativista da Guiana. 
Cón~o.io5 de que os prohlema5 que incidem 11ohrc a sa6-

dc e o bem-estar das populações do meio tropical de am
bos 01 palses apresentam limilaridade5; 

Certos de que o rcsult:1do du'S programas n."alizados 
para o controle dos fatore!! CC<'h'tsico5 c soc:iais que con· 
dicionam m .:itados problemas pode melhOrar sub!Uan
cialmcntc '-'"Om u aprunilamenlu da experiCncia adquiri
da cm M.-parado pur ambos 011 pai!le'l: 

Con'lencido!i da imJtnrt:lncia de combinar e1forcm 
para melhor utilização d:u~ mencion:u:las cxperie-ncias 
mediante progri:lmas de '-"Ooper;1c;lu tCcnica: 

lle!ICjO.'iO!I de cstabcle'-"Cr bases instiu'"iunais para a 
oon!K...:uçilo dc!I.'IC:S objcti\·os comuns: c 

Tendo pn:~oe~nlc o pen:~~oumcnto aluai, cm matéria de 
cooperado. no campo da salldc. 

Convt:m no 5eguinte: 

O aoverno da República Federativa do Bra1dl c o Go
verno da RepO.blica Cooperativista da Ouiana descnvol· 
verilo um programa de cooperaçlo técnica que com· 
preenda a administração sanitãria. a formac;:lo de recur
~~;us humanos, a invatip:~in cpidemiol6gica e a pc:squi:~~oa 
~oaniu\ria cm ambienta tropicais. 

ARTIGO 11 
P .... ..,. Eo,oclft.,. 

I. O pros;rama de cooperado tk'nica a cstabeleccr
!IC sc:râ ohjeto de program a11 espedficos a serem eiCccuta
do' pelos Minis~riDA da Saúde de ambos os palses, 
atuundo em colaborado mlltua e ~o.'Omprecnd~o.'I"A, entre 
OUtrõl!lo. ali !ICgUinte; âi"C"ollll: 

a) epidemiologia tropical: 
b) ralnlngia tmpical: 
c) c~ol~1gio~ lr\1pic:d: 
d) rr,,filaxiu c terapí'utiC""ol. 
e) rc~o."Ur•u'"i inslilucionai5: 
n fonm•~.:!io de n.'l.:'ursus humo.n,,s: c 
I) pco;qui!loa. 
~- A cit:1da coopcraçl\o pOOerá il.\sumir a form:t de 

un1:1 ou mai!io d:l!l nmdalidade'i SC~:!Uinte'i: 
1) &:oopcradio r«nku em ddmidisrrac.:.ll) e Nu,·:r.:~, 

sanit!lrii:l, e pesqui\:1: 
b) con~d.o de bol5a!lo rara treinamento dr PC!io!IO:tl 

em ircas especializadas: · 
e) uti1i7:.ç:1o de instalnc;õo. duo; a:ntruo; '-'SJ'edalizado'i 

cm satidc dos dois pai!ioes: 
··) implcmcntac;J.,, de rrojctus cspa:ifi~o.'<l'i de cuid:ados 

5i1Ritári(n, sanc:1mcntu ambient:ll • ..:ontrale :~~o..·mitiiri'' d11:~~ 

..:undi~.:õcs de habilação em fireoL'i rur;1i:. c pr,,dut~~' de 
agcnf'-'!io bi,ll11g.ko:~~ C OUIR1!1; 

el interc~mbk' de equiJmmcnt''"· instrumcnl\"15 midi· 
..:O'i c materiais. apcntcs binlt'l(!icos e outros elementos de 
trabalho; 

I) intercâmbio de informac;lJcs. rep:ulamento!lo e publi
cações tecmco-ciP"tificas. 

!I.RTIGO III 
D•.......,..aTrapJ .. J 

I. Fica decididõl a realizac;lo de atudos sobre &!I cn
fermidadC5 inrectio&as e para5it6rias de maior incidioncia 
e pn:punderli.ncia no meio tropical considerado, c, prin-
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cipalmcntc, sobre a maléria, febre amarela. lei!lhmanio
se, tripanosMmlase, mico1es su('Crficiais c profundas, 
hepatite a vlrus, arhovirose. hansenfase, uncocercose e 
outras. 

2. Dcscnvolver-s&."-4 o conhecimcnlo de cnfcrmida
de5 como a toxopla.o;mose, esquistO!I!IOmose c daquelas 
cuja etiologia c patolop:ia nio e!ltiiu bem determinado, 
a!io!lim como do5 agravo!! à salldc causudo!l por animais 
pe('Onh~o.'l1to!l, ducnc;as re5ullante5 de carfn~.":ias nulricio
nais c outra.'i doenc;a.'i que pO!I!Ioam !ler identiricad:a5 na 
área. 

ARTIGO IV 
D~ Eoaloala Tropical 

A 'i Pan""' o.mvCm cm realizar pe!!qui!IH.'i epidemiulúgi
..:• rara dclcrminar a incide-ncia. pre,·alencia, di1tri· 
huic;fi,, c fatnres que aluam na ocorCnclu e propaa:ac;ln 
de enfermidades tropicais. cstud01 ligados aos aspectos 
hiomi'dico-sociais c ambientais. que facililem a identifi
cacllo de mci05 apropriados para melhorar as oondic;ÕC'!I 
de •atide dO!Io hahitunte5 c a.'i condições sanitâria5 da1 co
munidades d,, mci'' tropical. fgcs mtudos abrangeria 
'"' n:la.:ionadus ao melhor conhecimento c utililaçio da 
faun:l c nora que tenham importãncia direta ou indireta 
para a sallde do homem. 

ARTIGO V 
Dooll-l•dllldoula 

05 programas de coop~o.'f"ac;io técni..:a poderio iru:luir a 
coordena~o~Jo para o usu de recurliOs de in5tituic;ões de 
53Üde, de en!lino c de pesquisa, .:cm o rrophsito de for
mar f'C!i!IUal especializado: realitar pcsqui1as bioml'dic:o 
- su..:iai!lo: elahorar c ~o."Ontrolar a qualidade-de )'lrodutos 
tcrapiouti-:05 e de laboratório. c adotar outru medida!! 
dtstinadõb a aumentar os '-"Onhe.:imcntns a n.'11pcitn da 
pall,),,piil c ccolop:ia trt•pic:ai!l. 

ARTIGO\"! 
D!JIII......,.Ha-

Scr:io c .. t:lhc:lccido!l n•ec;lni!lomn~~o de intrrd.mhin de pc
rito:. em adrnini'itraç:i~l sanitâria. ~nsino c P.:"lui .. ;~, p11r11 
a f,,rmu-.:ào e arerli:iç,,amcnlo de P'-"'!1•1;11 rr,,fill~innill 

tiocnico c au,;iliar nco:c:tSário no c:m1pn d.1 .. u•ldc. fo; .. cs 
mcc-o~nismn5 '"'"''mprccndc:rl'lo a L"~lll~c:'l!lào 1k '-.::.;_, .. de eo.
tudos t' oulra!lo fa'-ilido~de.. par11 o trcin:IDIL·r.i·:· de J'C':<o"o:ll 
r IOUII parti..:iru..:.ii~' cm e\·entn!lo cic••:ifkn!io \lfj::ll'li7ildns J'L"
Ia!io P.1rtL~. 

~- O trcirmmenb"J de re.:ursos hum .. na1:. ;.I,•.,..Joh; P:li
'IC'I podcrâ reali7.3MC através de \"J!Ioitas li,o.:nicall. cuno:; 
rCJ!ulara.. C"ilágiul<ll cm ccntru!l ,,k e:;sirhl •'".! de rri.tica, 
sc:minãnn~t. n.ouniõe~. e ho•5all de \iaJ.!Cm 

.~RTJ(;O VIl 
DaoM--0 ......... 111• 

1. Para ~o."Oordenar il.ll açõcs ~o.-unjuntu~~o ;1 c:mprrcndcr 
plll'a u ..:umprimentu dos. objetho"1.1!1 do rr'"..,cnt~· •\\.'Urdo, 
..:adu umu d;,1~~o PanClli dc:~~oignar.i, p.u ,·ia dirl•'m;itica. um 
et.'ordcnador. : 

:.'!. Pura ..:ada prognma a;p~o.'<.ificn podcr-:ac:-;1 estabe
lecer O!l grura"' de lrubalho que furem nece!llsoirii)S. Tais 
grupo!! serlo conslituidoc por temic05 dO!' d(li!lo ralsc!ii e 
poderão reunir-se, pn:f~n:ncialmenle. cm tircns pr6ximas 
6 fronteira para coordenar as atividadcs c ad~'tar as tk
nic35 a serem utilit.1das. 
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ARTIGO VIII ........ -
Cada uma das Parlei Contratantes notificarA A outra o 

a.mprimrnto de suas formalidades constitucionais nc-
ce'l.,âria5 à aprovac:fto do prc5ente Acordo, o qual entra
rã em vi1or na data da íiltima da.o; notificações e ter i vi
gtn~o.ia ati: que uma das Partes Contratantes notifique li 
outra, por esc::rito, 5ua de<:isio de denunciA-lo. A deníin
cia ter6 erc:ito ao t~rminn de um prazo de ~ri1 me~ con
tadas a punir da data da nolifiL"HÇiu. 

Feito em Bra~~;ilia.. ao!l R dias do m~s de junho de 1981, 
cm dois nemphii'CI, nos idio~as portu1uh c inglé:s, sen
do ambos os textos iJualmente authticos. 

Prlo Governo da Repdhlica Federativa d~ Bra!iil: •• 
lllre-oG_,....,_ Wllollr M ..... A--. 

Pelo Gowmo da Rep(lblica Cooperativi5ta da Ouia
na: lUdo.,. Voa Wllt Qadll. 

Faço Sllber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42. inci5o VI, d:a Con1tituiçlo, e eu. Moacyr 
Dalla. Pre5idente. promulgo a ~e~uinte 

RESOLUClO N• 3611, DE 1!113 

Autoriu o Governo do atado de Sio Paaulo a 
eonlratar operaçllo de crtdito no valor de Cri 
288.037.21\4,28 (duzentos e oitenta e oito milhi!es, 
trinta c: sele mil. dul.Cntos e sessenta e quatro cruzei
ros e vinle e oito centavos). 

Art. 19 ~ o Governo do Estado de São Paulo. n011 
termas do an. 29 da Re10luçlo n9 93, de li de outubro 
de 1976, do Senado Federal. autorizado a contratar ope
raç!o de cr!dito no valor de Cri 288.037.264.28 (duzen
tos e oitenta e oito milhões. trinta e sele mil. du1.entos e 
se5senta e quatro auzeir05 e vinte e oito centavos), cor
respondentes a 120.088,08 ORTNs. con1iderado o valor 
nominal da ORTN de CrS 2.398.55 (dois mi~ trezentoo e 
noventa e oito cruzeiros e cinqUenta e cinco centavo1). 
visente em outubro/82, junto A. Caixa Económica Fede
ral, mediante a utilizaçio de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Soc:ial- F AS, com riBnça a 
Rr pre5tada pelo Banca do F..stado de Sio Paulo S.A. -
BANE."PA. destinada ao ttrmino de obras que permiti
rio a melhoria e ampliação de diversa5 entidades hospi
tal are; sem fins lucrativos. naquele Estado, obedecidas 
a5 c:ondiçõe~~ admitidas pelo Banec~ Central do Brasil no 
n:e~rec=tivo proC'e5SO. 

Art. 29 Esta Raoluçilo enua em v1gor na data de 
sua publicaçW. 

Senado Federal. 5 de dezembro de 198). - M_.
~·· Pfesidente. 

Faço 58her que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do an. 42. inciso VI, da Constituiçlo. e eu Moacyr 
Dalla, Presidente. promulso a ICSuinte 

RESOLUClO N> 3611, D~ 1!113 

Aolmtu o Pnfll ... M ... clpllllo -·
olo llo Slo Pulo, o -lar -• llo cri4lto • 
nl• 11o Cr11.1o46.5511.100,GO (_IIUUo, -
e-oloe ... -,...,_l ..... llaiOI 
alto•D-•l· 

An. I• I! a Prefeitura Municipal de Sumart, Estado 
de São PauiC', no5 termos do art. 2' da RCIKIIuçào n' 9.3. 
de 11 de outubro de 1976. do Senado Federal, autorizada 
a contratar operado de cridito no valor de Cri 
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I. 746.558.000.00 (um bilhlo, setecentoo e quaronta e ~eis 
milhlla, quinhentos e cinqUenta e oito mil cruzeir01), 
corrapóndentes a 600.000 UPCs, c:onsiderado o valor 
nominal da UPC de Crl2.910.93(doio mil, novec:entos e 
dez cruzeiros e noventa e trà centavos). vigente em ja
neiro/83. junto ao Banco do E1tado de Slo Paulo S.A., 
elite nu qualidade de agente Dnanc:eim do Banco Nacio
nal da HabitaÇio- BNH. destinada à e•ecuçlo do Pro
jeto CURA I. naquele Munidpio, obcdccida1 as con· 
dições admitida1 pelo Banco Central do Brasil no Rlipec:
tivo processo. 

A n. 29 Esta Rcsoluc:io entra em vi1or na data de 
sua publicaçiW. 

Senado Federal. 5 de dezembro de 1983.- M_,.. 
Dala, Presidente. 

faço saber que o Senado Federal aprovou. n01 
term01 do an. 421nci,;o VI, da Constituiçlo, e eu, Moa
cyr Dalla, Presidente, promuiJO a aeguinte 

RESOLUClO N> 3711, DE 1!1113 

- .. o ........ oM..JdplluVuall .. o, 
l'.llodoolo Mluo Gtnll,o -lrOior operociolloori-
•to 00- llo Cri 29.454.!150,10 (riolt I_, .. . 
- • .....-.. ......... 1 .......... ........ ........................ ). 

~An. 1• 1: a Prefeitura Municipal de Varzellndia. Es
tado de Mina5 Oerais, nos term01 do art. 29 da Reso
lução n• 93, de li de outubro del976. do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operaç&s de c:r&lito no valor 
Jlobal de Cri 29.454.950.00 (vinte e nove milhõe•. qua
trocento5 e cinqUenta e quatro mil. novecentos e cin
qUenta cruzeiros),'correspondenle!l a 17.500 UPC., c:on· 
siderado o valor nominal da U PC de Cri 1.683,14 (um 
mil. seisc:cntos e oitenta e tris cru7.eir01 e quatorze centa
vos). vigente em abrll/82. junto A. Caixa &.'0116mica do 
E1tado de Minas Gerais, esta na qualidade de qente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitaçlo- BNH. de~o 
tinadu A conotruçio de 50 (cinqUenta I unldados habita
cionais de intereue 50Cial e nccuçlo du obru de infra
ntrutura urbana necndrias A. construçlo, naquele Mu
nidflo, obedecida.• • cnndiç6a admitida1 pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo proen&n. 

Art. 2t &ta Rcsoluçlo entra em vigor na data de 
lUa puhlicaçio. , 

Sen•do Federal. 5 de dezemhro de 1983.-M
Dalla, Prc5idente 

Faço saber que o Senado FederalaproYOu. nos tenn01 
do art. 42, inciso VI, da Constituiçio, e eu. Moac:yr 
·Dalla, Praidente. promulso a 1e1t11inte 

RESOLUClO N• 371, DE 1!111.1 

Alllolbo o Pnfll .... M..wpol llo PoraW, Eoloilo 
ololllo Gnade olollll,o ---ot:lo llo atdl
lnnol• CrS 11.131.140,110 <- odlbileo, -· 1 
ldoloe-.U,BD~ol...-10..-.,.). 

Are. 1• P. a Prefeitura Municipal de Parob~. Estado 
do Rio Grande do Sul, n01tennos do art. 42, inci10 VI, 
da Con1tituiçlo Federal. autorizada a contratar ope
raçllo de c:rklito, enquadré.vel em Ria divida con101ida· 
do, no valor de CrS 11.131.1o40.001onze milhões, cento e 
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trinta e um mil, cento e quarenta cruzeiros) junto • CRE
FISUL S.A. - Crtdito e Financiamentos e in'lfCIItimen
lo5, dntinada .... quiliçio de 2(dois)caminhões""O Km" 
para o Munidpio, obedecid• 11 condiç&. admitida.• 
pelo Banco Central do Bruil no rapectivo proc:c1110. 

An. 29 Esta Resoluçi.o entra em vig~ na dat.a de 
sua publicaçio. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1983. - M...,. 
D.Ua, Presidente. 

Faço saber que o Sew,ado Federal aprOYou, nos lerm~ 
do art. 42, inciso VI, da Constituiçlo, e eu, Moac:yr 
DaiJa, Pre1idente. promuiJO a ieguinte 

RESOLUClO N> m, DE 1!1113 

... -. PNt.i•raM.....,.. o~ol'orallf, EoiOdo 
oJollloGrudeuSol,o--lollo...,._ 
to •- o1o Cll 2:1-000.GOO,GO (-I lriii•UUeo 
·-!roo). 

Art. 19 1: a P~feitura Municipal de Parob6. Estado 
do Rio Grande do Sul, nos tennos do art. 42, inci1o VI, 
da Conslituiçio Federal, autori:r.ada a contratar ope
ração de c:ri:dito. enquadrA.vel em sua drvida conJOiida
da. no valor de Cri 2.3.000.000.00 (vinte e trilll milhões de 
cruzeii'OI) junto à Caixa Ec:onõmica Estadual do Rio 
Grande do Sul, destinada • aqui5içlo de mA.quin85 rodo
vi4ria5 para o M unicipio. ohedecidBR • condiçlie5 admi
tidas pelo Banco Central do Bruil no respec:tivo proc:es-
10. 

Art. 29 F.sta·Resoluçlo entra em vifor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 5 de dezembro de 1983. - M...,. 
Dalla, Prclidente. 

Ata da 132• Sessão, 

em S de dezembro de ·1983 

· t• Sessão Legislativa Ordinária, : 

da ·47• Legislatura 

. exTRAORWNÁRIA 

Prrsidincia do Sr. MtJQt:yr Da/la. 

ÀS 1!1 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SEN.4DORES: 

lris Cilia - MArio Maia - Eunice Michnea- Rai
rnundn Parente - Claudionor Roriz - Oalvlo Moda
to - Odacir Soares - Aloysio Chaves - (iabrlel Hm;
mes - H~lio Oueiro5- Alexandre,.Coata- Joio Cute
lo- JoH- Sarney- Alheno Silva- Helvldio Nunes
Joio l.oho - Almir Pinto - JOI6 Lins- Carlos Alber
to - llinane Mariz - Humberto Lucena - Milton 
Cabral - Aderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco 
Ma~.:iel - Guilhenne Palmeira - Joio Lllcio - ~ 
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Caval'-"'ldh: - Albi'no Fl'llnco - Lourival Baptista -
P,assm Põrto- Luiz Viana- Joio Calmon - Jost la· 
nAcio ferreira - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro -
Robcrro Saturnino- Itamar Franoo- Murilo Badar6 
- Alrn.'\lo Campos - Fernando Henrique Cardo50 -
Se\·er" Gumes- Benedito Ferreira - Henrique Santillo 
- Der\·al de Pai\'3 - Gastlo MUller- Roberto Gam• 
PL'I~» - Jl)~ Fragelli - Marcelo Miranda - Saldanha 
Der.r:i- .o\ffon!ii.J Cumars"- Álvaro Dias- Jorse Bor
nhau .. en - Le11oir Vura:as - Carlos Chiarelli - Pedro 
Simon - OctHvio Cardoso. 

O SR. PRESIDENT! (Siqlio)T Dalla) - A liola de 
presen~a acusa o comparec:imenlo de 57 Sn. Senadora." 
tlavendn níimero regimen.tal, declaro aberta a ~esslo. 

Sob a protec:lo de Deus iniciamos 01 n0180!1 lrabalhos. 
A preu:nte sesslo destina-se ao encerramento da I• 

Se51'1Jo l.egi1dativa Ordinllria da 47• Le1islalura. 
c,mL-edo a palavra aa nobn: Lfdcr do PDS. o ilustre 

Senud,,r Aloysio Chave~~. 

O SR. AIDYSIO CHAVES (PDS- PA. Como 
Líder pronuncia o seguinte di5CUno.)- Sr. Pre!lidente, 
Sn. Senadores: 

Palltla E•'""'• H Brooll: apelo .... ,... 
Tah,·cl nun~~~ cm sua Histhria o povo hra.•ileiro tenha 

tido uma con!k:iencia tã,, clara e tão a1uda da1 rormas de 
presença de nos1u Pais na cena intcrna~ional. 

A III que,;tões internacionail lOrnaram-se parte do coti· 
diana da ~açi,,. Arelam rrorundamenle a \"ida de cada 
hra,;ilcuo. c.mdiciunam. de virias rnrmus. n!JS5CII cami
nhll5. Sil.,, existem mais ,,p,:.X5 irrclcnntcs. 

Tod•15 os temu~~o externos tornam-se: estralil,ficos. f: 
bem \"erdade que Ni tema1 eC4.1"1Õmicu,; 50hre!l.'iaem. As 
dimcn'i3c!<o impreHionanteR da dh.ida. o5 imra.llile5 e~lru
turail que a,;fhiam o balanço de J1ll(!amento5, a5 dificul
dndrs que enfrentamo5 1.ara retomar plenamente o de
srn\·oh.-imento econtlmico, dramati7am a1 lipaçõr,; entre 
o lado intcrnaci.,nal e o lado interno das ,;oluçl'te!l para o 
Bra,.if. 

Sitl rodemQ!õ, pnr~m. redu1ir a compreensilo da pre
sença internacional do Brasil a !it.:U!õ a1pectos cconõmi· 
W>. 

Na realidade. todos os a1pC(.1os da vida inlernat"ional 
c11ttia pcrmcudos pelo joJ:u polrlico, e a cc:onnmia. nine&
capurã a c!i.'ia regra. 

A!ll!õim. mtu ohjetivo hoje i: amplo. Entender as mdlti· 
pla5 rorma1 de rresença internacional do Pai~o propor 
uma L"OIIIpreenaio da filosona que rege no•a ado diplo
m6tica, lembrar alguns passos importantes que demo,; 
eni noua açlo externa, e, finalmente. analisar aspectos 
da conjuntura que atraw:ssamoa. 

A oportunidade datas palavru se liga à própria ne
cessidade de arregimentar rorças - a IOCledade inteira 
- para um esrorço solidArin que di ainda maior vigor, 
bases ainda maia amplu. para a açio aterrra que a di· 
plomacia do Presidente Figueirc:do wem desenvolvendo. 

Nos momentos de crise. a sociedade precisa combinar 
o melhor da sua capaddade de renexlo eu mais profun
dai ra~lles de 10lidariedade. 
· A Tribuna do Senado. pela própria competilncia cons

titucional, se m01tra o raro adequado para estt atrclciu 
de anãlise e exortação. AliAs, o Senado tem intensincado 
a sua pani ... ipaçio no debate 10bre polllica externa. Os 
l'lrununciamento,; 50hle tem• internacionais 5e' multipli
cam, o trubalhu dus comissàe.'i 5e amplia. Sa;.te proce!i
!10. temo5 contado com a presença conllante do Ministro 
Saraiv11 .:::iuerrciro, tanto em plcn6.rio quanto na Comis
silu çe Rclaçõe5 F.xteriort5. 

Temo& ai um sinal importante de como o ltamarati se 
integra com naturalidade no Brasil dcmucrAtico, cm que 
o5 poderes se CCinmltam e nqoc:iam, com vi1tas SC'ITipre 
ao melhor serviço ao interesse nacional. O ltamarati, em 
ccrtua momentoa, 6 at6 pioneiro na busca de 110luçõa 
paara o convivia na sociedade ··d~l bra1ileira. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

A facilidade do diAlogo com a Chancelaria e o apoio 
permanenle- ni.o partidArio, mu c:on~~tnaual- que o 
Legislativo tem eLido 11. politica a tema braailcira slo ele· 
mrntos imrortantes a considerar quando a anali5amOJ. 
Temai. ncs.Le sc:ntido, urna da5 melhore& provas que ela 
se encontra em perreiLa sintonia com as maifl profundas 
expressõn da \"Ontadc na.::iunal. 

A politica externa de um pais - jé o diH~eram -é: a 
raL-e com que se apresrnta ao mundo. Nlo pode, portan
to, ficar I'C!Iitrita a interr•es setoria.ifl. nllo s.e pode limitar 
a atrnder preuões conjunturais. Num pai,;, atormrntado 
ainda pela5 de!lligualdadts soc:iais e peiDR de5equillbrios 
re1ionai". ã diplomacia deve olhar o interesse nacional 
de forma ampla, representando o pal1 em sua lotalidade, 
incorporando sua1 facetas contraditória5. De outro lado, 
a diplomada deve ligar cada passo eapcc:lfico a um proje
to hi!ltórico, deve trabalhar com objetivo5 permanentes. 
que fllliham oolhcr, na!ll variaçÕe!i da conjuntum, o rruto 
que mrlhor sirva ao intere55e nacional. 

Qual é: a race externa? Em que mundo nos aprnenta· 
miJII? 

\'i\-emns um mundo regido prlos 1inaia de ~rise. 
Em todos as quadrantCA. os rda.:ionament01 se entor

pecem. Os imra111n 5e multiplit"am. A violencia retórica 
d11mina llll m-c.-canismu!l de interaçl,l rntrr us Estado5, ei
JJL"'Cialmenlt os qur IIC arvor;1m à rondiç!o dr Superpo· 
tenc:ia. As aç.;n de rnrçã 1anham uma naturalidudt ab-
5olutamrnte inBL"eitAvel. 

o qur ra/er diante da crise poliiÍI:il, da rersistencia das 
ptrturhaçÕC:!i readnnai,;. do de~a~.:utu b rt50iuçi\r" das 
s .. ç,\eo; l"nida,., da m;.surreiç~o dus rnrma.o; de \"iolencia. 
d11 amlumentio;m,, dc!lcnrrradtl d~•" SurcrrntendJ.o;? F.s
tamos diante de dilemas auaveo. ,\ccitar us tcndCnt"ia,; 
que cmrr1com e endtJMoar a PLT!<ope.::tin de que o osilitcma 
intrrniiLionul ,;,; se podt res:er pclus in~~otrumento,; de po
der e de run;u".' Passarmos a bu~eur. nós mr1mos. noaos 
in'itrumentus de .,,,der. e concorrer para uma esriral de 
\iU)i:nLia C disputa? lfma C5pirul de violência QUC' ra.t 
wm qur os f:!ltad,,s s;;J!õtrm quase um trilhlo de dúlan."i 
cm mcil'l!l de morte. QUHIIdo a~~o pranti:u mínimu~~o para 
uma \"ida dccrnte fult;lm cm tanto5 lugarell do mundo. 

A or.wli.o brasileira não poderia 1cr a de aceitar a força 
r nilo rui. Analisando a dnutrinill de ~~~;ão e!f.terna e os di
ver5o!l movimentos diplomAtiCOfi do Governo da Presi
dcnle Joio Fir:ucircdo. descubro inevitavelmente usiJno 
da pal. da ccmciliaçi)o, da cooperação. 

De,;cubro. tambem. um sentido absolutamente realista 
na.111 opções externas. Silo \"cjo o utopismo eateril. e sim o 
ju,;to ponto de cquillbrin entre a \ODtade de criar estru· 
turu internacionais mail eqUitalivas e as J"IOI!Iibilidadcs 
ereti\"ll.'i de ronquiatar as mudan('as prcc:unizadas. Nho 
vejn uma diplomacia~ que se ranta5ie com llopa1 e sn
lueõL"S rAceis, e 1im o trabalhn árduo de conquiatar Cll· 

pa(os pelo caminho do diAlogo, do univer!lllliHmo. !'~~lo 
vt;io uma diplomacia que esconda o que nós somoL em 
opções irrealista!l e idealisLaos. entre vislJes unilateriaia db 
ocidentali1mo e de terceiro mundismn, e 5im uma politi
ca externa que aceita a noli5a t"omplcxidade r as nossas 
contradições e procura projetar o Brasil a partir do que 
realmentt constitui a identidade niK"ional. 

Ma,; vejo sobretudo uma diplomacia voltada para a 
pal. E são inl1mera11 as ronnas de atuaçln que marcam o 
qur eu .chamaria a "opçlo pela raz". 

F.m primeiro lu1ar. f: a preocupação com as rorma1 de 
diliten51o na linha do conni&o Lmte/Ocstc, em esprcial o 
apdu relo dnarmamtnlo. f.nt"Ontro, b Yel:eS. em ai· 
IUnll, uma dis.posiçlo fatali1t11 em relação ao5 problemas 
l.estr/Oe!lte, que caminhariam nC'C'CSSariamenlr para al
guma r •• nna de dr5fccho inexorãvrl. 'f\lio choque dr dvili
/.~IÇÕes. a própria humanidadt liC perdtria. :'\iio pen~~oo 
que o fatalir.mo raça ranc dt DOI'ia atitude diplomãtiça. 
Asliçõa;. histórica,; parecrm indicar qur exi!tt.cm variada.111 
rnrmus de encontro entre os doi11lados. da di5puta idro16-
gica. As civililações IC' transrormam, se acomodam, da 
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me5ma fonna que a própria dinãmica do jogo interna· 
cinnal. Na lista de possibilidades. tio rortes historica
mente quanto a Guerra Fria .Oram 05 enHaios, hoje s· 
qurddu1, de disten5io. Nlo podemo• aceitar regras ab-
5olutw; de evolução histórica. Escolhemos nos10 cami
nho ocidental. que m:omenda 10brctudo o diAlogo, a to· 
lerãncia, a invenção polkica. Temos que lutar para qur o 
Ocidente prevaleça como sustentAculo da ordtm do 
mundo. mu n.ilo pela força, porque ar atarrmos talvez 
at"citando as arma5 do advcnãrio. Pen!llo que a diploma
ci:J bm,.iiLira. dentro dt suas possibilidades, mas de ma
neira firme c insolismâ\'CI, tem cxprrssn o que i: a nossa 
opc;ào. 

L:m segundo aspoc:to, iaualmenle relevante, da "opçilo 
pela pait'' ~ a permanente ddesa de 10luções conci6a
tória5 nas diversas cri5e5 regionais. Vc;jo que no11a 
atuado é direrenciada e procura a enfase oorrda, com
put(vcl L"Om a noli!oa ~:"apaLidade de influi:ncia. Mu. nio 
vejo ncilaçlo ou dirrrenciaçin quando se trata de defC'ia 
de princípios. cumo o da não-intLTvcnçilo t o da autu
dttcrminaçiio, que aceitamos &cm qualific:açbea tortuo-
5alil: quando se trata da exortaçio das vantagens da di· 

Jllnmacin r da negnc:iaçlllo: quando 5e trata da luta por 
que pre\·aleçam os padrões de lel[itimidade. dadns pela!!! 
reo.oluçõe5 de organismos internacionais. !'~~'este contex
to. nl:lo p015o dei,ar de sublinhar a posição corrrta que 
u5umr a politica externa quando prOC'ura aranar os erei
tm nrra•no1 da SUJ'C'rpoliliçl.o ~JS cristl re1ionais do conDi
to (!lobnl. Ningui:m C'Omprrenderâ melhor Ufl intrincados 
caminho,; dnos imra!i!lelil regionais qur 011 ature; re(!ionais, 
e frrquenlemente a prrsença d~L'i Sllf'erpoten.::ia.'i, con
fundindtl I.Ti'IL'S estruturui,; L"!Jm pmblem;"iticu L"Strat~s;i· 
ca. c!f.aL-crha e potenciali7a connit05 locali1udns. Torna
!OC' p1.1nh.1 de- lenslln universal. 

l;ma tcrceir~1 linha de atuaçilo que n:vcla rom c:lan:za 
a "opçrlo rela pa1" e 3 pusiç.ilo bra1ilcira de- J'I'C5tigiar a 
u(':lo dos nrgani,;muo; multilaterais. rspccialmente das 
Naçõr,; t "nida~~o c d,,. orgunismos I"C'gionai!ll. L:m dos te
ma,; crntrai~~o da diplomacia do PI"C'5identc Fi1ueiredo 
tem ,;idu ,, da nectll!õidadc de implantado de mrcanis
m••s dem,,~rãtiL"l1S n11 ,·ida internacional. A pmpMta 
nasce dr oon"tatação simrlrs. a da prhpria drsordem de 
um mund11 onde a!ll rela<:õe!õ dt poder comandam c rre· 
""aiC"CCm. As crises I'CJionai5 tanto quunh, a permanente 
trndo global se perretua~m ,anhre tudo porque, com o 
rm·ale.:imento du poder. o sistema internacional parece 
reJ)L.-Iir n C"olminho dw;, di,;cus5ÕC:s amrlafl c democrâticas 
qur os roro5 intcrnucionai5 orereccm. Os organismOI 5C' 

tornam rrti(!Cill p.uqut colocados num StgUndo plano da 
\lida intrrnuc:ional, e, oom isto, perdrm ainda mail as 
condições de inttrvir, de manrira moderadora. nos acon· 
tecimrnt!Jfi internacionais. O circulo vÍ\:'ioMI 1e estabele
ce. As tentativo dt contuminaçio democrAtica do siste
ma 5e tornam dtheis. t:m dos exemplos gritanta dCI!II 
tendência st6. justamente no desrespeito constante da 
R cpllblica da África do Sul em rtlaçilo ,b resoluÇÕCI 
1obrc: a independCnc:ia da Namfhia. O grau 1.ero de lcgiti· 
midade internacional nilo f: surteicnte para demovrr os 
argumenlo!l da rorça. E: fundamental revener essaa llii· 
tuaçõr5 de anomalia e a politica externa brasileira tem 
reito dn tema uma das constantm de 5Ua pi'Ciaçio inte,.. 
nacional. E, mais do que i11to, nesta linha de atuação, cn· 
cantm uma prorunda intct:rado entre 01 planos interno 
c inlernacional da ado guvernamrntal. A democrati· 
1açào nacional se casa naturulmLonle com a busca de ate
nuaç.llo d~ mecanismos de poder no plano internacio
nal. 

t:m llltimo a1pecto, ainda na esrera conceituai, da 
a~ào cxlerna do Pre,;identr Fi1ueiredo e que revdu a 
rreo ... "Upação central com a p37. f: justamente a ~.-umpreen
s;i,, de que, srm tran,;rnrmuçÕCII estruturui'i e a per!llistCn
cia dC' um sislema tcOnõmico inttrnacionW iniqun. aa di
ficuldadts t al<> crisn continuarão indclinidamente. 
Adiante. tocarei com mai11 vaa;ar L'ln tem:u econümioos. 
Ma" lo neces,;Ario ligA-los à que5tliu pulltit"a. Quando le-
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moa a bist6ria de l'rullraçtlcl que foi a tentativa de refor
ma da ordem econ6mica intemac:lonll, hist6ria que co
meça a 1111 fase inllitucional ainda no inicio da dkada 
de 60. duas ilaçltes do imediatas: cm primeiro lupr, a 
raistCnc:ia tenaz dos pafses do Norte* aceitar reformas c 
tra111formaçõcs. boa pane du quais os bendiclariam 
tambtm, cria uma zona de da;confiança entre o Terceiro 
Mundo c o Ocidente. que traz con~eqUenc::iu ncptivas 
para o próprio desenho de um mundo pluralista e har
monioto: cm aeaundo lupr, os impasa enfraquecem a 
perspectiva de que todu as naçl)es dm direito ao clclc:n· 
volvimenlo, na expresslo feliz do Presidenll: Fiauc-iredo 
em seu di11aano na ONU. e a penpectiva de futuro 
sombrio gera tensões &C~:iais, adia o fortalecimento insti
lUcional, abre espaço justamente para que as crises retio
nais se universalizem, pura que u superpotincias trans
fonnem o mundo num vasto tabaleiro estratea,ico. O em
penho em ohter, de rorRUI negociadL que beneficie a to
dO§. transrormac:6e1 estruturais. i=, 1111im, uma das mar
cas da "'opçlo pela paz'' que aaracterill a açio externa 
do Governo Fiaueiredo. 

Sio lnl1men11 01 exemplos expre•ivos de aç&s con
creta!! que 11pelham a doutrina de açlo externa. Em pri· 
mlim lugar, configuram .. atividadeR de oonciliac;lo, de 
apmximac:lo. t notAvel, p.e., a conelusilo dos acordos 
sobre o aproveitamento de ltaipu. que lnauauram uma 
etupa realmente nPva nas relações brasileiro-argentina. 
Outro momento a.pressivo serA o dos esrorços que reza 
diplomacia br111ileira para aproximar Equador e Peru, 
pafses vi1.inhas e amigos, quando 11 exacerbou 1 disputa 
rronteiriça. A posic:lo cuidadosa e bem medida que lo
mamo!i durante a criRe du Malvinas RrA ainda um outro 
exemplo de no5!1U di!1pnsido conciliatória no plano re
Jional. 

Mas, jwttamente o que nos sua;erc a filosof"ia de açlo 
externa elo Presidente Fisueiredo i= que a paz nlu se: limi
ta à conC'iliac;ilo. Num mundo em crise, os esrort;o5 de
vem ser permanente5 e abrangente~. A paz 1ambh1 b 
cooperado. con5truçào com~•m, esrorços de transror
mBC"Io de ordem internacional injusta. Nate sen1ido, 
slo exlremamente sisnific:alivos os arorço1 que o Presi
dente Figueiredo re.aliza, em 1erm01 de ado pessoal mes
mo. para aproximado com a AmUic:a Latina. A1 vi1itu 
que realizou, a ativat;io do Tratado de Cooperat;lo 
A111111.õnica. a tentativa bem sucedida de aproximaçlo 
com o Suriname, alo inegAvcis ratores para a c:riado de 
um clima de dil:tloso e descontraimento no continente. O 
irrenrito apoio a Contadora 1Cr6 OUirO desses ratares. 

A aproximação com a Arrica 6 outro elemento notAvel 
no cumprimento da vocação univenali1ta de nosso Pais. 
A viagan que o Presidente Figueiredo realizou ii Ãrrica 6 
a .:ulminincia de um longo trabalho diplomAtico. marca
do pela inten5ilicaçiio do diâloso politico- as vi!iila!i do 
Ministro Saraiva Guerreiro dlo mostra deS&C upeeto
e pela descoberlll de Area."i novas de c:ooperaçio no plano 
econõmic:o e cultural. 

O Sr. Jwf Uns- Permile V. Ex• um apane. nobre 
LI der? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- OUGO V. Ex•. Senador 
Judl Lins. 

O Sr. JoM Uns- Senador Aloysio Chaves. tive opor
tunidade de acompanhar o Presidente da Repllblica em 
liUa m.-ente viagem ê África c posso testemunhar a m•· 
neira extraordint~riamente carinhosa como a comiliva 
Pre5idencial foi recebida em cinco palsea, com prorunda 
repercussilu em todo o continente al'ricano. V. Ex.• toca 
em ~heio no sentido rundamental da politica que o (ta
maral)' rcali1.a sob a orientação do Preiidcnte Fisueire
do. O Presidente tem. aliAs, uma vocaçlo natural parBo1 
cuntaiU.!i intern~Wiunais. Com ele, o Brasil hoje represen
ta. para o mundo em desenvolvimento, a esperança de 
um novo tipo de cuoperaçlo, menos mercantilista. mais 
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humanitiria e mais 1incera na busc:a do desenvolvimento 
e da paz. Allisti u populaça. daqueles palses ovaciona
rem o Presidente FiJ;ueircdo,enc:hendo u ruais du capi· 
tais dos pai• que vititamoa. A1 conccpçaes. que, hoje 
aproximam o Brasil da Arrica do de extraordin6ria im
porulncia: do relat;6ea de sansue, relações de etnia, re
l~~t;ões econ6micas, relat;6esi0Ciais, reiBÇI)es humanas e 
reluçõcs politicas. Concebe-te o AtiAntico como instru
mento de lipçio e de aprollimaçlo e nlo como campo 
de luta ou instrumento. de dnunilo entre os palm que 
marseiam. V. Ex• raz hoje justiça A politica do ltamara-
1)', a qual o Brasil vem exercendo. Quero solidarizar-me 
com V. Ex•, apoiando. em tudo, as consideraçcks que 
aqui ruz. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu 11radcço as pala
vra" de V. Ex• que, sobretudo, rcpre!llentam um depoi
mento muito vivo a respeito do quadro al'ricano, como 
!iC desenhou durante a recente visita que o Presidente 
João Fi1ueiredo reza vArioa paiiCI daquele continente. E: 
a primeira YCl. que um presidente de um pais da Am6rica 
do Sul vi1ita a Arrica e todos nós sabemos que a Arrica 6 
uma área de alta prioridade para a politica externa brasi
leira, u Arrica em gerul e, em particular. os pafaes.al'rica
nos de llnsua ponusuna. Ali4a, durante muito tempo se 
!iDnhou com esta comunidade que abranseria Portugal, 
05 palliC'S arricanus e o Bruil. Gilberto Freire IObre ela 
escrc.,.eu lonaamente: hê um admirtvel trabalho de um 
d,,li arandcs ~ióloaos franceses. que viveu muitos anos 
nu Bra5il e prestou sua çolaboraçlo A vida universiuiria 
- Rogcr Bilstide - que destacou I enratizou CISes a&
J"."CC.O~ e um livro que passou, de certa maneira, desperce
bido ma!i que ra.t uma prorunda anAlise desse problema 
da1 relu~w-&9 do Rra!iil com a Arrica. e 1 Asia, ou ~eja com 
o mundo Asiu-africano, de Adolro Bezerra de Menezes. 
Nwu& obras V. Ex• encontra easa lônica que hoje leva a 
no!Siil politica de alta prioridade com relaçlo t África. 
Temos um espaço polrtico, ec:onômico, cultural e t6cnico 
a ocup:u, e1tou certo de que o Brasil o ocuparA. criando 
um clima de interc:ãmbio de estreita e de srande colabo
ração rom tudo, esses paiSCI arricanos. 

Com 01 países desenvolvidos do Ocidente, 11 relaccls 
1ilo nuidas, Aseis, modernas, e realizadas com o timbre 
da igualdade e do respeito mütuo. Conversamos com os 
Ocidentai!ll comC' um pais que soma A condição Ocidental 
a n:illidude do Terceiro Mundo. Combinamos a scnsibi
lidude para a transrormat;lo com o respeito ao diiloso e 
a dere5il das soluções diplomAticas. 

Se ligunnos I!IISCS diversos elementos. duas conclu!iÕes 
se impõem. Em primeiro lusar,a raceellterna do Brasil6 
cluramente rcpreKntativa do que somos como nacionali
dilde. Escolhemos o caminho da pll porque assim atia 
repre5entudl)s. de rorma equilibrada e justa, os mais al
tiJS ideui1 do povo bra1ileiro. Nlo queremos hqemo
niu5. vantqcns unilaterais. poder pelo poder: um pais 
que 50rn: limilllt;\'\es e ronnas de dependCncia. teri sensi
bilidade para construir 11ua BC"io externa com base na 
'iaualdade e na cooperação. Em sesundo luaar, quando 
comparamos a filo!iOfia de açlo exterria e as at;ik5 diplo
máticali especificas. desc:obrimo!i uma prorunda coerfn
cia, uma prorunda consistl:ncia. Dai nascem, de um lado. 
a conriabilidadc externa que o pais adquire e. de outro. o 
respaldo nacional que tem tido a politica externa. 

Dadu a drarilaticidade e a uratncia da crise econõmi
cu.. reservei a parte final de meu pronunciamento para 
abordar 11launs temas de politica económica internacio
nal. Apontarei aJsuns dos conceitol .bélicos que tim 
orientudo a açlo · diplomitica bruileira na Arca das ro
la._-ües económicas e. tamb6m, as dificuldades que tim 
impedido um11 recuperat;lo ripida du economias dos 
pal!iCS em desenvolvimento. 

A11im como nas relat;ôOI pollticu a noua atuaçlo ex
terna tem sempnrpresente a perspectiva do loqo prazo, 
no plano ec:onõmico. tamb6m, a diplomacia brasileira 
procura preaervar o equilíbrio entre a avaliaçio conjun
tural e a visão de maia lonao prazo. 
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Um pa.ls como o Brasil ..:.... com um lecido IOcial com· 
plexo e mullironne: com uma hiat6rica politica em pro
ceuo de nipida transronna;lo no ~entido do pluralismo 
e da democracia: c:om uma economia em prorunda criae 
financeira mu que IK.ibe, ao mesmo tempo, um amplo 
P•llencial de transformações dinimicu - nlo poder.A 
basear sua atuat;io internacional na vislo simpli1ta do 
curto prazo ou na ilulária expectativa de ganhos econ6-
mieos derivados de uma mudança de curso na nossa li
nha de atuaçlo internacional. 

E5Sa diretriz conceituai de equilibrar os doi1 planos 
temp.>rai!i - o cuno c o lonao pr17.0 - 6 um d01 ele
mentol que informa as avaliat;ae!i da diplomacia brasilei
ra a respeito da aluai crise cconômica internacional. 
Identificamos, na conjuntura praente. um amplo qua· 
dro dt delerminat;6es que tran~~Cendem, no tempo. os li
mites do curto pr117.o, e, na temltica, o univeno das 
questltes apenas financeiras. 

Uma avaliaçilu de s~nese da atual crise e de seus des
dobramentos ultrapassa obviamenle 01 limites desta 
politicu. Entretanto. nlo podemos deiur de razer refe
rCn.:iu uo fato de que a atual crise econômica internacio
nal tem suas raf11sjâ no final dos anos60, quando surgi
ram os primeiros sinais de um proceuo inflaclonârio em 
es..::alu mundial, condicionado em srande medida pelo 
pew da!i de5pesa!i com ·a envolvimento dos EUA no 
Vietnã e os crescentes ~licits nane-americanos. 

Este clima innacion6rio foi L"Stimulado pela. ampliação 
exponencial do crtdito interniiCional, com crescimento 
do mer.:udo de curo-moedus. sobretudo nos primeiros 
anos du dtcuda de 70 e, de forma mais marcante, em 
1973. 

O primeiro choque do petróleo de 1973 vai condicio
nar a relativa parali111t;ão da rase de ci"CICimento excep
cional dos ano!i 60 e inicio da d6cada de 70. A nova rue 
ec:onómicu. ~~:riu marcada pelos crescente~ problemu de 
balan"''"O de pugamento, sobretudo nas economias em de
senvolvimento. uma \"CZ que os palses industrializados 
retomum posição superavitAria no pra1o reduzido de um 
a doill unos. 

O novo choque de 1978- estimulado peJo advento da 
rcvuluc:ilo iraniana- vai provocar reridas mais prorun
du5 no sistema económico internaL;onal. O processo de 
re..::iclugem nilo se vai processar com a fluidez anterior e a 
ucelerudu tendCncia ao endividamento do Terceiro Mun
do foi de difieil contençlo. As novu adversidades que 
este pa55ou a enfrentar eram cada YC.l. de mais dilicilsu
peruçio com recursos próprim: elevado preço do pe
tróleo. altos recorde'S nas taxas de juros, prolecioniamo 
comerdul cresc:entc no mundo duenvolvido. queda de 
preço5 das matl:rias-primas e, no bojo dessas lendincia, 
o virtual e5tacamento do crklito bancirio privado ao 
Ter~o."eiN Mundo. 

E. este.,"' em apcna11 alguns de seus lineamentos essen
ciais. o quadro cconõmico em que hoje nos encontra
mos. hirelizmente, a re«nte crise de pagamentoa de nu
mcrO!liOS paia em desenvolvimento veio confirmar os 
diversas diagnóstico5 elaborados pelo Brasil e oulros 
pai11es cm de~envolvimento, no i:mbito do DiAlogo 
!'llone-Sul, quanto As fones ralze~~ estruturais da aluai 
.:riac e quanta l ineficibcia do sistema ec:on6mico inter
na.:ional de superar o& dacquiUbrios bllsicos ~em a im
plantaçllo de reformas efetivas. 

A crise aluai 6 complexa e se maniresw em divcnos 
c:1111pos: financeiro, comercial. energit.ico. Nlo hA ao
lut;&."S simplistas e qualquer tentativa de reducionismo 
não demon11tra penpe..."tivas de 4Jr.ito. O pouco que se 
pode dizer 6 que o equacionamento dos problemas aluais 
deve nCCCii!llariamente passar pelo caminho da coope
rolÇiio inLernacional. 

Alguma formas ma.is concretas que deveriam as11umir 
esse esforço de cooper~~t;Ao poderiam ser indicadas. e oe
cessAria uma crescrnte conscibcia, por parte dos palaes 
desenvolvidos, de que a crise 6 alobal, afeta a todos. e 
ex~e um trabalho conjunto. No imbito dos próprios 
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pai!CS dcaenvoiViilos, oeria imponante uma ooordenaçlo 
mais eficaz de politica econ6mic:u nacionaia. de molde 
a evitar que u divcnu mediclu clatinadu a promover a 
recuperaçlo IC anulem mutuamente. E imponante, para 
os paises cm dalenvolvimento. que 01 primeiros c inC'i
piente~ linais de poulvel retomada de: crescimento da 
et:onumia norte-americana 1e ampliem a outros palies, 
se aprofundem e se cristalizem em bues mais duradou
ntiS, Ati: o momento, nlo parecem exislir ainais de que 
esu: pro'-'CI!Kl acima deliaeado esteja ooorrendo. 

Oulro traço essencial no caminho da cooperação aeria 
a superaçlo das penistenlea prAtica protencionistu por 
parLe dos palsa industrializados e das tuas de juros 
reais em elevado patamar. Euas duas tendincias têm 
sido em grande pane rcsponúveis pelo agravamento das 
dificuldsdes hoje: enfrenUidas pelo• paiiCII do Terc:ciro 
Mundo. 

O cfetivo abandono de prAticas protencioniltas oxi&e. 
eomo única. alternativa verdadeira, um proc:aso de ajus
tamento indu&trial nos pafSCI desenvolvidO&, de forma a 
dar vitalidade a setnrcs competitivOI e a retirar eatfmulos 
a05 segmentos insuficientes e obloletos. 

A supcraç:lo da questio das alevadu taxas de juro• 
tambtm exig.iria Cone esforço de cooperaçlo, de forma a 
evitar-se que medido de recupençlo eçon6mica em um 
pais - por exemplo, no EUA - venham refletir-se em 
Bfravamento e ~ristalilaçilo de problema em outras 
6I'CWI - como na Europa Ocidental e, de fonna maia 
dramática, nas ec:unomias do Terceiro Mundo. 

.-\crcditumo5, igualmente, que e11e processo de coope
raç~o económica 5Cja essencial para aliviar, a cuno pra
z~. o grave problema da crile de pqamentOI de divCI'SOI 
)'8f5C!II em desenvolvimento. e nccessê.rio que sejam reto
mados os fluxos de emprátimoa e financiamentos inter
naclonai!ll ao Tera.oiro Mundo, de forma a evitar-se a de· 
terioraçio da crise linanciera que atravessam. Neste sen
tido, ~ indispensi\"CI que o sistema bancAria privado e as 
entidade!! nnanceiras internacionais aperfeiçoem çri. 

ttrios e políticas de emprt5timos mais c:onsentineo& com 
aJii espL'\:incidades - politicas e econúmica5 - das 
nações em dC!IIen,-olvimento. 

F.5Sa5 íiltima1 ref1excle5 traduzem alsumas das modali· 
dades de rcn5amentn e açlo de nossa diplomacia no âm
bito dalil questões económicas internaeionais. Es5a 
atuaçio tem sempre presente os princfpios c diretriil:cs 
que informam a nmsa diplomacia, denue o5 quais rc&581· 

to a fidelidade A ampla condiçlo do Brasil de pais do 
Ocidente e d,, Terceiro Mundo. T 111 caracterf1ti..::a conui
bui para que as no5sa!l relaçõe!l econômica5 se dL"!i· 
dobras~em numa leia dinllmica de ci'C5CCI1tes vínculos 
rom o Sone e a Sul. 

A dimend.o da dh·er5ific:açilo geogrâfica das n011as n::· 
lações económicas. portanto, guarda uma coeri:ncla con
i:eituul com a dimenslo polftica do univenalismo, al&n 
de consliluir o desdobramento eJ.terno natural da c:rcs
""'e complexidade do perfil econômico do Bruil. 

"' ......... _, o-..... ·-·lln 
Sr. Pn:sidente, Sn. Senadores: 
Enc11.rra-sc hoje a I • Sado Leaislativa Ordinâria da 

47• LI'IJiJiatura do Senado da Repdblica. Fatoo lnco
muns man:aram .. na de maneira indel6vel, alçand.o-a l 
posição upecial na história do Parlamento brasileiro. 

foi precedida pela eleiçlo de I 5 de novembro de 1982, 
que traçou novo perfil politico do pais. renovand.o, ain
da. a Cãmara dos Deputado• em cerca de se11enta por 
cento e em um terço o Senado. Pleito que ensejou a as
cenll.o de partidoa da oposiçlo a 10 aovemos estaduais e 
consolidou, de fonna irrevendveJ, o processo de abertura 
democrili..::a, conduzido com abnepçlo, lucidez e peni
n.icia pela Presidente JoV.o f-'igueitcdo. li'm ncwa Brasil 
emersiu das urnas de 1.5 de novembro de 82, projetando 
auas con&eqU6ncias inelutbeis no destino imediato da 
Na<;to. 
~o plano interno, o trabalho lesialativo allinala mui

lados apreci.t.veis: foram reali:r.adas. no perfodo, 287 ICI· 
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M1es: 910 requerimentos foram submetidosl decialo da 
Casu, que lha deu o tratamento adequado: no exercfçjo 
da c:ompetCncia atatuida no inci10 UI do art. 42 da 
Constiluiçlo Federal, 36 men•aena praidenciais foram 
submetidas ao Plenirio e aprovadas.: como Casa Reviao
ra e na apreciaçlo de projetaM de autoria d01 Sn. Sena
dora. deliberou subrc um total de I 38 Projetas de Lei; 
da• 391 Resoluções promulsadu pelo Preoidente do Se
nadcl. 3.5S raultaram de ProjeLos de Reaoluçio aprova
dos pelo Plenlrio; e 29 Decretos Leaislativos foram pro
mulpdoa após aprovaçio desta Casa: :5 asuardam pro
muljroçio, 

Acrescente-1e ao resultado de plenirio, a panicipaçlo 
dos Sr5. Senadores nas seu6es do Cony,resso Nacional e 
01 trabalhos levado5 a efeito nas Comislcles Tkaicas 
Pennanentes, Comis!Kles l:speciais, Comiuões Mistu do 
Conaresso Nacional e: Comiss6cs Parlamenlarea de ln· 
quá'ito. 

Elle apanhado eslaUstico, ainda que superficial, nlo 
podia ~er omitido, tio malsinada e incompreendida, is 
vel'.IS. f a nol!ll. lnstituiçlo. Portm a1pecto nlo menos 
imponante que deseja perfilar prende-te A valorizaçlo 
do Poder Lca:i•lativo que BYulta de maneira inL"'ntrastá
vel cl)mo o rato mais notável desta ado legislativa. e 
evidente- a uc::en&lo deite Poder, que !IC era;ue ainda re
mordido por connit01 notórios, para, pouco a pouco, CJ.· 
pugnar Rrios óbices, na antemanhl do regime democrA
IiL"O que se c:n111tr6i no Paf1. Siu arllfices dessa obra ben
dita o Governo e tOdOII 05 sesmentos da scx:iedade brasi
leira, cada \'C7 mais irmanados na ron•ecuçlo des5C pro
ceuo histórico. 

Hã muito ainda a realizar. Odesafioc.stipatenteeexi· 
ge abnesaçio, rentincia e espirita pllblico, sobretudo dos 
pnliti..::os que, com o discernimento adquirido no cantata 
cotidiano com o povo. conseguem melhor interpre&ar 
suas aspiraçôe~ e antever com clareza o futuro imediato. 
~1as trubalhar, 1ambt:m, com reali11mo, sem esquecer as 
nossas peculiMridades e as po!ilibilidades efetivas da 
na~ào: niio sonhar o impos5l\·el, mas fazer o exeqUfvel. 
~ern L-opiar modelos alienigenas e di\·orciados da realida· 
de br:~sih:ira. l::vitar a hiato - til~, freqUente na nossa 
hi~16ria poliLi~a- en1re o Brasil real e a!- soluçcles utópi
cJ.:o, arnllo presen1r a ad\·ertincia de ~el50n de Sou1.a 
Sampaio, da '"grande disti.ncia entre o te~to e a realida
de. enlre os códigos e os. f;nos, entre a norma e a prática, 
cm 51.1m01. entre .., pais legal e o pai' real". 

Só a \·ia parlamentar pode auegurar exiw a eua tarefa 
desaflou.Jora, porque a!iflim ..::orno um diAlogo nlo f: a jus· 
tapo .. içil" de dois monólosos, a.uim tambem o debate 
não é mero enuncu1do de ront1.1s de vista connitantes, 
mil) mf:lodn próprio e mais ..::aracteri11tiCfl do Parlamen· 
to, !IIUil rrüpria ra.dlo de 1er, capal como nenhum outro 
de pôr em conlato 011 intcn:liSCS e ponto!l de \"i&ta que pu
lulam na L"ffleti\"idade, encaminhand..,.os para uma coe
'(illllência harm,\nica e atuante. 

Rac•«inur coletivamente em torno de diversinciu, 
prac.::urando esclaro..-t-lu e, onde poulvel, auperá-las, 
esta a finahdade do detklu: parlamentar. 

Por i5!1o, no Parlamento, o debate ~ uma atividade 
wntfnua e indiapens6.vel. E como a democracia l e:asen
cialmente o regime de panici}Jaçlo, quanto mais estreita 
for esta, mais democ:ritica seri aquele. O arande proble
ma reside no fato de que a participado do maior n6mc
ro pode revelar-se desordenado, ae lhe faltarem esclareci· 
mentol e avaliação correta dos problemas e das medid11s 
preconizadas rara ruo1vó-los. Governar democtatica· 
menu: t sovemar pela penuado, recolhendo o apoio da 
maioria para as soluçôes corret:as. Supac: iuo, entretan
to, que a ma.iuria \X\nsiga formular racioclnio suriCientc
mentc: claro, Bpoiando as boas e rejeitllndo I'S mú AO· 
lu~~r'ÕCII. Para L-"\Jnduzir a eue raciocinio, no qual influem 
codos os segmentoa da sociedade, nada melhor cn:dcn· 
çiado L(Ue a debate: no seio do arupo apecificamenle in· 
cumbido t.la repre.senLa.çào poliLca. que e o Parlamento. 

Dezembro de 1983 

Un11mo--nos p11ra consecuçlo deues objetivoa, sem di· 
verpncias inconciliéveis, 1e111 distlnciu intnansponfvcis, 
Rm posiç6es irreduUveia, para colimar a noua meta, que 
C a COniOJidaçlo dO resime democrêtico em lUa plenltu• 
de, anelo maior da naçio brasileira. 

Sr. Presidente. Sra. Senadores: · 
Os :desfsnias impencrut.Aveis da Providincia Divina 

arrebataram de nosso convfvio que, hoje, estaria exul
tunlc tom o tf:rmino desta ICido le1islativa, porque eju
de~u L"Om seu trabalho. ideali11111o e fidelidade A democra
clil a construir este momento. Mas, sem díivida, valoriza· 
o o eu:mplo que deixou no Conii'CIID Nacional, que in
oorporou a. galeria de seu!l. grandes vultOI o inoiYidAvel 
Senador Nilo Coelho, a cuja memória rendo. em nome 
do meu Panido e da Casa, e1tou cena, a mais merecida 
homenagem. 

Satido o Senador Moacyr Dalla. que, com compedn· 
cia e honrade1., o sucede na curul desta Cua: saíido os 
meus diletos coleps de Bancada que me horaram com 
seu apoio. colaboração e acon~elhamento no exercfcio 
da liderança do PDS; 05 meus ilustres colq;as da Opo
sição, na pesSOH de HUS eminentes e nubres Lidera, Se
nlldores Humberto Lucona. Nelson Cuneiro e Roberto 
S11turnino: os dignos reprnentantes da imprensa que co
laboraram diutumamente para a divulgaçlo da no110s 
trabalhos e os dedicados runcionirios desta Cua.. em 
P'orticular da Secretaria~Geral da Mesa, e a todos desejo 
que a alea;ria do r\ atai se renO\"C em cada dia do Ano No· 
vo. para pennitir--nos c:um.prir o ittdoclin6.vcl dever de 
servir i. P.itria, com honra c dcdicaçlo, nlo olvidando o 
en5inamento evangf:lico de que. "em verdade. a mCIIC ~ 
grande. e os operãrios sio poucos". (Muito bem! Pai· 
ma~~o. O orador t cumprimentado.) 

O SL PllESIDENTE (Moacyr Dallal- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Lfder 
do PfB. 

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Como 
Uder, pronuncia o seguinte discun;o. Sem revido do 
orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadora: 

O nobre Senador AloysioChavesjA. fe-z uma slntese da 
athidade rilrlamentar deue ano. Cumpre-me apenas 
destacar aiJ!Un'\ aspecta"'. 

Sob o aspL't'IU palfti..::o. 11ote foi um ano mai'C'ado pdo 
debate' suce•óri,, que se vai prolongar, ji. ent.!lo, em ter
mos defiaiti\"OJ. no próximo ano. Mll5, nlo hi d6vida de 
que jt ~e- lan~aram as CRtacas pa.ra a construçlo do nova 
edillcio. Ao contrário do que wmpre 1e di..:. que quando 
se quer I"CCiolver um problema nomeia« uma comisslo. 
o Senado me!ltrou ,, contr.ãria - namtou uma Comis
sio flpL"L-i.al c des!la C'omis.slo Especial rn.ultou,. atrav~ 
dn C!llfDr(,."ff dos que a integraram, um mO\·imento de ori· 
niào pdblica que encontrou a reczptividade do PaiA.cio 
da PlaDBlto e aqui trouxe o próprio Ministro da Justiça. 
para dep,,. 1: diH50 tudn reliuhou a Lei de Segurança 
~acianal que aa-Lodito que 5eja, dos estatutos votados 
ne!lt.: ana, o mai5 importante. porque retirou os ex«ssas 
que marcavam a legi!llacão anterior e abriu as portu do 
drL'Cre a muitos que nela nlo deviam permanec:er. 

T"ambbn. Sr. PI'Cii.dente, seria impan.ante referir 10 

esfOI\.'0 de quantm trabalharam por uma reforma tribu· 
téria. que se nio foi passivei obter nos termos do 5Ubsti· 
tutivo Passos P6rlo, em toda caso, a!Miurou mtlbores 
po•ibilidades aos F.stadOJ e Municfpios. l.amento, ape
n•. que nia 8C tenham conclufdo duu votações muito 
importantes:. a primeira, aqutla que est.ahdece 01 royol· 
rl~.f para aqueiC!I E5tado5 onde 10 produz petróleo, na 
orla marftima. e o ~~egundo, que nlo tenha voltado a 
tcmro a esta Casa, o projeto de autoria du nobre Sena
dor Mauro Benevide~o que repulamentava a fi5Calizaçlo 
financeira. Desde 1971 que participei do!! trabalhas desta 
Comiulo c, posteriormenle. quando S. Ex• aqui theaou, 
em I Q74, e 111e h1rnau Uder desta causa que f: de todos C1!ll 

que compreendem que o lado da funçio polftica que ca· 
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racteriD. o Parlamento mcxlerno, a mais importante. e: 
sem dllvida. a dll lisçalizaçlo dos atol do Poder Exec:uti· 
vo. 

Sr. PrcsidcnLC. redm-chegadu do exterior, acompa
nhei com interesse a noUcia de que Hria enviado ao Con
&re!iiO, anta do encerramento do atual perlodo lelillati
vo, uma palavra em favor do aumento do funcionalismo 
pilblico. cm term05 delinitiVDI. Mas a ~e~sio &e encerra 
sem que a;:sa a'municaçào tenha liido feita. E Deu~ per· 
mita que o uumc:nlo seja rcKimenle os I DO'! ansiados por 
todo5 05 'Servidores p6blicos do Pais. 

Mw;, um ano vem sempre depois de outro. F.ste se en
cerra oom duas gratas noticias para 01 corações dos de
mo!:ralas. A Ar1mlina. atra"·h de mc:morivcl deidu di
reta. aL-olheu os seu1 novos dirigentes. e 01 empossa nu 
pr6ximn dia dez. E ainda ontem, se feriram na Venezue
la, aR DL"!Ya!õ deiçõe,; pre111idenciait. tamhim pelo voto di
reta. 

O próxima ano seri um 11110 diftc:il, Sr. PresidcnLe. pri
meiro. porque é um ano de escolha de candidatos, e nbs 
sabcmo1, e j6. o nobre Senador Luiz Viana clsae aqui da 
tribuna. como t diRcil escolher candidatos A Pruidinc:ia, 
1eja pelo voto direto, que foi O qu~ scmrre viPJrOU no 
Bra!iil, e h li de voltar a vigorar, seja ati mesmo pelo voto 
indireto, lais c tantos silo os presidcnciévcis que por ai 
rululam. Ao lado disso, Sr. Praidentc, leremos uma gra
ta contrib11ic;io na irea legislativa. A Cimara niio oonse-
guiu arrcJ\.-ar a redac;ilo final do C6digo Civil, mas, certa
mente, no próximo ano. teremos a poMihilidadc de c:on
tribuir cum o nouo esforc;o para que se reveja a atuallo
,U"'Ia~;io civil. 

Acho que nesta hora devemos fBlCr 11ma afinnaçio. 
l:::1te ano foi o ano da rec:cslio. Façamos votos para que 
o ano de 1984scja o ano da retomada do de5cnvolvimcn
to nacional, o ano dn ''nl.o" JJ. rccrJi!llo. para que nlo se 
nt.anquc a economia c nlo se aumente o nLlmcro de do
sempregadm e de: desesperados em todo o Território Na
cional. 

Quero, Sr. Presidente. manifestar o meu semimento 
pesar pelo dcsaparccimenlo de Teotônio Vilela. que jl &e 

inoorrnrou a esta C"asa. indcla·elmente, nA,, só pela pre
!lença que aqui deixou. ma5 pela rregaçio que semeou 
em bldn Pais em favor d~!l ideai" democ:ritiros e dos di
rc:ito5 humanOlll. O nobre Senador Alovsio Chaves ~or
dou rom rmoc:an aquela figura que nld esque..oeremosja
mui~~:. tão cedo arrebatado à ,·ida. 

Aquele: brno Nilo Cnelho. que: somente poderia mor
rer do corac:ão. só o ""'ra~o:ào o mataria. tio forte c podc
row ele era; podcrruo de convicções, podcroAn de fé. So· 
mente o "'\Jração poderia derrubá-lo, era um jcquitih4 do 
l'tordcste, e liÕ machado terrlvcl dKs veias dcstruida!i po
deria lcvâ-lo dcsla terra tio cedo. 

Quero teslemunhar ao nohre Lldcr Alo)'llio Chaves. 011 

mcu!i agradecimentO!! e aos SC:Uii c:ompanheii'O!Ii do PDS, 
pelas alcnções ra::cbidas, in~lulive pela sencro!lidadc 
com que me in~luiu na Comissi.o de Relaç6cs Exteriores. 
quando o Panido Trabalhista Brasileiro, por ter um CJ.nia 
co repre5entante, nunca teria direito a ~entar a'ltre DA li
derados ou 05 comandado! por Luir Viana. 

Tamhi:m agradeço ao nobre Senador Humberto l.ucc
na. que sempre buscou a minha aolidariedadc. e sempre a 
encontrou, para muitas proposições que aq11i of'erec:eu, 1 
tamhtm relo brilho que trouxe ao1 debates desta Ca1a. E 
ao meu ~'OmpaQhc:iro Roheno Satumino. eu e de ROZi
nhol nesta Casa. a velha amizade que apenas se atratin
cou, c a all'fri& de vi-lo brilhantemente reeleito, c "reto
mar cua cadeira que hA de a sua, por muitos anos. 

Sr. Presidente, quero teatcm11nhar, como velho jorna
lista, 01 meus agradcc:imC'nto!l • imprensa e aos funcio
nârios pCablico!i dCII.a Casa, sempre til" gentis. Mas as 
minha1 íiltimu palavras. de bou-fe!ltl!i, desejando Feliz 
~atai para h.ldo1 5C diri1e a V. f.'ll', que tem agora ares
punMhilidade de. por mail um ano c pouco, dirigir os 
dettin01 do Congresso Nacional. 
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Sei que V. Ex• contin11arA 11 altura do mq:ist&rio que 
exerce. e acredito que a funçlo didAtica que cabe ao Pre
sidente do Congreuo Nacional 6 da maior nlevilncia 
num pais. em que IC começa a reaprender as 6çõcs da de
mocracia. 

Muito obriaado a V. Ex• (Muito bem! Palm111! O ora
dor~ cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallal- Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Humberto Lucena. Uder do 
PMDB. 

O 511. HllMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como 
Lldcr. pronuncia o sc:guintc discurso.)- Sr. Pn:sidentc, 
Sn. Senadores: 

Chcgamm ao fim de mais um ano lesislativo. !'la qua
lidade de Llder do PM DB nesla CHia, cumpro o dever de 
fazer um• relrut~pecLiva do ano de 1983. 

O Congra.so 1'4acional. çmpossado em muço deste 
ano. reftetia, em •ua nova compoliçin, modirlcações 
profundas no panorama politico brasileiro. Fci prod11to 
de clciçlH:s que, miii.Jrado os casufsm01 de vinculaçlo de 
votos, sublegcndas e l.ei Falclo. permitiram ao povo • 
colher llm~m. 01 SCU5 Govemadoi'CI, depois de q11ue 
20 ano!i de cleiçÕC!i indiretas. 

As oposições fiZeram a maioria no ConlP'aso. Eslil 
maioria traduria, sem 50mbra de dilvida5, os anseios e as 
a5piraçiks populares. 

A primeira conKqUénc:ia deuc: novo quadro politico 
foi a eleiçlo dos Presidentes da Cimara e do Senado. Os 
CKolhidos nio haviam sido imposto~ pelo Pai leio do 
Planalto, como n"s ano• anteriore!io dCide 1964. 

SC@:uiu-se ~corajoso e altivo disc.:uno de posse, na Pre
sidenda desta Cua, do inc5queclvel Senador ~i1o Coe
lho. que permanece vivo na mcm6ria do Parlamento bra
!lileim. 

lnau1urava-se, cntilo, um novo pcrlodo na vida lcgis
lath.·a nacional: de um lado, o Governo aturdido c:om o 
multado da." urnas, da.idia continuar leai!ilando por 
dccrclo!!.-leis c. do uutro. o C ongre55C'I procurando mos
trar que ~melhor caminho para o re;.tabelccimcnto da 
plenitude dcmC'ICrãtica era a ,·ia do di6.IOJO e do entendi
mento cnlre os dois Podcf'CIII. 

O confronto parCLia inevitAvel diante da inflc:x.ibilida
dc do Governo. O CongrCII50 en~aiava os primeiros pas
,;C)A para uliumir o seu papel wrdadc:iro dentro do qua
drn in!itituLionlll, embora ainda dcspid~ de liuas pn:rro
gativu mais 1mponan1es. 

Foram rcjeitad,,s 01 primcirn!i decretos-leis editados 
pelo Poder E"-ccutivo desde 1964. Só assim entendCil o 
Governo que 01 tcmpo5 eram outro5 e ji nlo butava 
ameaçar o Parlamento c a ~ado eom a utilizaçi.o das 
lialva.p:uardas conslitucionais, atravb da aplicaçl.o de 
'"medida!i de cmergenda .. ! Viu-se cntllo, pela primeira 
vez. o Governo ~endo levado a diiCUtir IUI posiç6C!I &do
tadas pelos polftico5 no C'ons;re!IIC1 Nacional. 

Nio fos~e a tihiera do PTB e o Governo nio teria ou
tra altemativa•cnio abrir mais as portal da nesociaçl.o. 

Os episódios de rcjciçio dos decretos-leis e a posiçl.o 
firme, inahal6.vcl c merentc. no pedidn sovemamental 
de puniçlo 110 Deputado MArio Juruna. deixaram bem 
marcado o componamento do novo Congresso. 

Enfim. Sr. Presidente. Sn. Scnadnre!l, o Parlamento 
começou. neste ano de 198J, a recuperar o pi"CCItl8iO, o 
re~~pcito e a credibilidade J1Crdid01 ao lonao dos anos de 
arbltrio c de nc:eçlo quando todas u ordens emanadas 
do Olfmpo eram cumpridu ~em di1sonãnciu. 

Os membros do pr6rrio Parlido do Governo demons
traram que nl.o mais e!itavam dispo5tos a obedecer fiel
mente todu wo determinações vindas de dma para baixo. 
O arupo Panicipaçio rehelou-5C contra a orientaçlo pa
laciana c adotou posições marcantes na convcn~io do 
PDS e, !iOhretudo. na rc;jciçi.o dos decret.OA-Iei!i que alte
ravam a politica llllarial. 
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·Por o11tro lado. o di~c:uno do Presidente do PMDB, 
Deputado Ul)'llcs G11imarles, e a Taposta do Senador 
Jos~ Samey deram mostras de que o entendimento em 
torno de 10l11eõcs para 1 criac naCional era p01alvd 
realizar-ae inicialmente no Amhito do Consressu Nacio
nal. 

O ano lqialativo foi marcado pela aprovaçlo de im
portantes tat"s lesais. Vale lll!iinalar aqui: a "Emenda 
Constitucional do Senador P11101 Põrto. devolvendo 
uma pan:ela da autonomia dos Eatado1 e M unidpios 
que, apesar di110, continua atroliada pelo c:entraliamo da 
arrecadado de tributos; a nova Lei de Sesurança Nacio
nal que. embora perli1tindo na _.ocrio de: uma injustifi
dvel do11trina. liOb o disfarce da proteçio de 11m .. ado 
de direito, veio ao Congresso como resultado da nec:essi· 
dadc imperiosa de lei'Cm extirpados OS lbUIOI mais &ri
tantw da leaishu;io anterior: a Emenda Constitucional 
do Senador Joio c.·almnn, q11c garante o mlnimo indis
pensAvel de rccunos ao ensino nutc Pal's; e cDminou 
com a aprovado pela Cãmara dos Depulados do Proje· 
lo de lei do Senador Mauro Benevides. fmalmente. 1'1811· 
la o artigo 4S da Constituiçl.o e dari ao ConSI'CI!IO Na
cional os instrumentos para fiSCalizar os atos do Poder 
Executivo. 

O ano de 1983se encerra. Sr. Presidente. Sr1. Senado. 
rcs. oom todos OSI!IIiuntos de interesse da Naçl.o ampla
mente disc11tidos no Congresso. A Oposiçl.o esteve aten
ta c visilante. do primeiro ao 61timo minuto doa nouos 
trabalhos. 

Ã medida em q11e a imprensa. em Blla luta incansivel e 
de 1crviços ine~tim6veis prestados ao Pais, dmunc:iava os 
escãndalos que liC sucediam no imbito do Governo fede
ral, no Congresso Nacional cuidAva mos de n=querer a 
aua apuraçlo ria:orosa. atrav&! da instalaçlo de Comis
s&s Parlamentares de lnqutrito c da exis&lcia de pu
nição cxemrlar d01 culpad01. 

Aliis, ate ano foi marcado pela emerllo de fatos que 
outrora permaneciam incógnitos e :restritos aos acani
nhos do poder. 
-O-H G- Dollla, que provocou prcjuf""" 

11uperiores a 100 bilhões de cr111.eiros ao Sistema Finan .. 
cciro11 de Habitaçlo: 

-A r.Jiaclo H Gnpo CAPIMI que, al&n de lcoar o 
Banco l'iacional de Cridiw Cooperativo. comprometeu 
liCI'iamente o aoa"arama da L'Onstn~çio da Hidrel~rica 
de Tucurul c. q11cm sahc, at~ mesmo a seg11rança opera
cional da u11ina: lipdo a e!lle Clitoum C!itã o a.•1winato, 
ati! hoje ni.~ esclarecido. do JornalislH Alexandre Baun
ganen: -A ........ do G-COROA/BRASTEL que, 
w=gundo dados onciosos, CHUia p~U{ZOR 10 er6rio píiblia 
c:o dd ordnn dC' 600 bilhões de cruzciru1; mai!i gra,·c que 
o prejuízo i o envolvimento de funcionArias do Banco 
C"entral. que conlrib11lram para o desenlace do acãnda
lo. Poueus mCSCii anta de vir a píiblico a situaçio de in
solvénc:ia do Grupo. o Banco Central autorir.ava alibe
riiÇio cxtraordinúia de mai1 JO bilhões de cruzeiros em 
!ieu favor. Ainda, conforme declarações do ernpraúio 
Uder do Grupó, tudo que se passava era do c:onhecimen
t" c linha o bcneplkito total c ~:ompleto dos Minilllros 
da Fazenda e do Plancjamento. Por ora s6 foram afasta
dos um diretor e um Chefe de Seçio do Banco Central. 
Os Ministi'O!I c:ontinuam noli seus cargos. dizendo para a 
!'rllaçlo perplexa, que tudo isso~ uma ••grande besteira": 

· -0 -· ._ ,._ Estê patente o II!Yolvi· 
mcnto do Sr. Flivio Fec:ora - Sec:retirio.Oeral da SE
PLA N - na qualidade de 116cio da empresa COM EX· 
PORT, rcspo1116.vel pela contraçlo da divida que oBra
sil nlo tem condições lc&ais de cxisir ~eu adimplcmento: 

-Estio ai, na imprensa. as......_ 11e trt11ca llel• 
lubdu•C-.. Nocl•ll•-.cnvolvcndoo 
General-Presidente que se eterniza no carso e diz que !16 
sai por ordem da Presidincia da Rcptiblica. em ftqrante 
dCRrespeito lautoridade do Ministro das Minas c Ener
sia que t liCU 111perior hierlrquico e que determinou a 
realiz31;io de lrindicl.ncia para a aruraçlo do!i fatos. 
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O Ir. Lü ~- Pormitc-me V. Ell• um opor
lo? . 

O SR. HVMBERTO LUCENA -Com mo.ila honra, 
nobre Senador. 

O Sr. Lü Ca-- Eminenle Senador Humber· 
to Lucena, ao ver, -e vejo f'reqOcntemente- emar .. 
nhadas nas teias da c:orrupçlo pessoas que eu jul1ava 
fo•em o sal da P•tria, o que me cx:orrc ' repelir Jau1 
Cristo: ••se o sal perde a aalinidade. com o que 1111 hA de 
salgar'!'" Muito obrigado. 

O sa. HVMBERTO LUCENA- Ao palavras de V. 
Ex•. nobre Senador Luiz Cavalcante. slJ conferem maior 
autoridade ao pronunciamento que ora faço. Por luo 
n6s da Opnsiçio, constantemente aqui atamos para ho
menagear o sru espírito independente e vigilante, em de
fma dm intercllliCS nacionais 

Prossigo, Sr. Prelidente: 
Ao mamo tempo aurslam u noticias de lrnpllll'lda

.. ,..tladal .... l!'lri'CC, indulive, alaumas dela11 de
nunciadas pelo companheiro do PMDB. Senador Álvaro 
Diu. Neste banco. na ~emana paSAada. foram afastados 
de auas funções o Presidente e um Diretor. 

Findo o ano, marcado por tantos aC'Indalos de cor
rupçtles na administraçio pl1bliC'a. resta-nos. Senhor 
Presidente. Senhores Senadores. a esperança de que o 
prõximo seja marcado pela puniçlo doa rapon16veis e 
nlu apL"Das pelo limplca afastamento de alaun11 poucos. 
como ocorreu em 1981 E. prcc:i10 que. para apuração de 
daulncias de corrupçio. Mãam afulados 01 respectivos 
responsive.is- como. aliAs. solicitei por diversa.• vezes 
desta tribuna - para que os inqu6ritos administrativos 
po11sam ser realizados sem a inaerbcia do1tilulares dos 
carsos. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores: 
O dmcompasso do Governo nio ~emanifeslOU apenas 

em relação As CJ.pet'tativas de componamento do Con
sresso Nacional: 

Este ano foi marcado tambllm por fissuras notóriu no 
corpo mesmo do poder central. 

Um ex-Ministro da Cua Civil investiu contra o Presi
dente e o Ooverno aos quais.ervira. em entrevista divul
gada pela imprensa. H6. indícios veementes de quej6. nlo 
existem condiçltes de diAlogo entre o ex-Presidente e o 
atual. A 11hima evidencia foi o afastamento lU mArio do 
secretArio panicular que servira aos doi1 aenhora. 

Merece naõstro o afutamento do Sr. Carlos Langoni 
da Presidincia do Bani!D Central que deixou o carso fa
zendo declaraçõn expre~sas de que discordava da con
duçio das neguciBÇÕe5 da divida externa com o FMI e 
que a politica interna era ••pervena" e provocava imen
sa~ IBCrincioa A. populad.o brasileira. E jA no final do 
ano. demitCHe tamb6m o Ministro da Previdfncia Social 
e da Delburncratizaçilo. Dr. Hi:lio Bel trio. que deixou 
os cargos fazendo pesadas criticas li polllica Econ6mica 
do Ooverno e a seWJ condutoi'C!I. 

De igual mcxlo. abandonaram o Oovemo lknicos do 
IBOE que diiiCOI"davam !rontalmenle da m•nlpulaçlo 
dos fndices do INPC. ab'avál de expursos. que termina
ram aendo adotadOA. em detrimento do j6. minsuado sa
lério do trabalhador. 

As diR!ICIIÇÕCS internas do poder parec:cm mais araves 
quando atinaem o meio militar que desde 64 at6 hoje se 
constituía no su1tcnt6.culo do sistema dominante de po
der. Foram punidos L.'Om pena de prislo por emitirem e 
divulsarem opiniões diveraentea. o Major Etc:hqo)'Pn. e 
o seu pai, Ocneral que panicipara do movimento de 1.. • 
ainda. o Oeneral Morais Rego, ex-ministro do Gabinete 
MiliLur do Oovemo Geisel. 

A a~as opiniões divera:entea. aomaram« v6ria11 ou
Jras de militai'C:I que compareceram como depoentes na 
CPI da divida externa da Cimara dos Deputados, e com 
suas infonnaçôea c:ontribuiram para tornar mais c:laro o 
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emaranhado das nqoc:iaç6ea que envolvem o proceuo 
de endividamento externo do Pais. 

Na 6rea económica, Sr. Presidente, Sra. Senadora. o 
Brasil experimenta a pior rue de sua História, cleade o 
descobrimento. Rq:istraram-se, cm 1983, u aaus maia 
contundentes de no111 vida econômica: inOaçlo: 200'1; 
de5Cmpregu: 8'1:: crescimento ncaativo de -4'1:.: davalori
zaçilo do cruLCiro em relaçio ao dólar: 28!5'1-. 

Esses nl1mcros nos trazem A. mente as declarações dos 
Ministros da 6re.a ec:onõmica que em fins do ano passado 
fatejavam um acordo com o Fundo MonetArio Interna
cional cm que previam uma inOaçlo de 80 a IOOC. no ano 
de HJ. 

AJ:ora. parece que auistimos a repriH do mesmo fil
me. Celebram a 111inatura de mail um adenda A Cana 
de Intenções. afirmando. com a mesma sem-cerimõnia 
do ano paa1ado. que 84 aer6 um ano muito melhor que 
83. 

Basla confrontar as promessas do final de 82 com a 
realidade do fim dC!IIte ano e nilo teremos qualquer moti
vo para dar cr6dito As afirmaçôes dos Sn. Ministros da 
ire:~ econômica. 

Ba5la ler as1istido A. entrevista do Sr. Ernane Oalvias 
à saída da dltima reunilo do Clube de Paris, quando fi· 
oou evidenciado que nem ele nem o seu Minist~rio sa
biam quanto o Brasil devia aos outros parses mÕmbi'OI 
do Clube. para que nlo 11e tenha confiança ou credibili
dlldc em suas dLoc:laraçôes. 

A divida externa chegou aos 100 bilhôes de dólares. A 
divida interna ultrapaSAou a barreira dos 20 trilhões de 
cru~ii'DI. O festejado saldo da balança comercial. A c:us
ta de sucrlncios enonna A. importaçlo de insumo1 b6si
COR. não c:obre aoquer a amoni7açlo do aerviço da drvida 
externa. 

Os rec:unos oriundos do Acordo com o fMiaervem. 
tio-somente. at6 esta altura de 113. para pagamento de 
oompromi11sos venc:idos e nlo pagos. 

Em outras palavras. em 1983. como nos anoaanterio
res. exponamos para pago:ar dividas e tomamos novos 
empr6f.timos para pqar juro1 de compromi1101 vencidos 
com os mesm01 credores. 

Sr. Presidente. Sr1. Senadores: 
Denunciei desta tribuna o comprometimento da sobe

rania nac:ional nos Acordos com os bancoa estranseiros. 
A Ordem dos Advoaados do Brasil encampou nossa de
nl1nC'ia e promoveu a repreaentaçlo por inconstituciona· 
I idade junto ao Procurador-Oeral da Repllblica para que 
o Supremo Tribunal Federal julaas~e a lep.lidade do 
acordo L-elehrado entre o Banco Central. tendo o Tesou
ro Nacional como sarantidor. e 43 bancos privados in
ternacionais. 

Isto rui em aaosto. Ati: hoje o Sr. Procuradur-Oeral da 
Repl1blica nilu emitiu parecer aobre o requerimento da 
OAB. 

Ainda na Arca econõmica, tivemos em 19Bl o desastre 
da politica salarial. Por imposiçlo do FMI o Ooverno 
brasileiro diK.idiu liquidar u poder aquisitivo dos a~&~~la
riadus. Já. a esta altura. aobretudu da clasae mtdia. Ora 
pela c:ompressilo dos 1al6rios, com reajustes muito abai-
11.0 das taxas de inOaçilo, ora pela imposiçl.o de allquotas 
mais ele\'ldas para retençlo na fonte do imposto de ren
da da ci1151C trabalhadora 

01 decretos-lei sucederam-se alterando a politica sala· 
rial sob prelexlo de conter a apiral in0acion6ria e u 
suas taxas continuaram aubindo em proporçõea jamais 
atinaidas. 

O trabalhador brasileiro tennina o ano com um sa-
16.riu que nlo lhe pennite atender As mrnimas neceslida
des de sobrevivencia, e o que 6 pior, sem saber o que lhe 
vai aL.'Ontecer no próximo ano. 

Sr. Presidente. Srs. Senadora: 
Antevejo 1984 como ano de grandes dificuldades, maa 

tamb!m como ano em que o Conareuo Nacional. apesar 
de C\-entuais ""Medidu de Emerg!nc:ia'", que ainda per
sistem injustilicadamente, continuarA na finne caminhi-
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d• pKra a reconquisll plena du prenoplivao que lhe !o
ram usurpadas na Carca outorsada pela Junta Militar, 
em 1969. 

Estou convencido de que a anunciada recusa do pani
do do Governo em nOJOCiar com as Opoaiciles o reslabe
lecimento imediato de eleições diretas para Presidente da 
Repl1blica. aCII.barA por dnaparecer diante da vontade 
expreaa pela maioria esmagadora da sociedade bnsilei· 
ra. 

Ao concluir. Sr. Presidente, Sn. Senadores, nlo pode
ria deixar de fanr o rq:istro do meu profundo pesar pela 
perda irrepani.vel de dois politicas que ocuparam lupr 
de maiur destaque na vida pllblica brasileira. 

A morte do Senador Nilo Coelho. loso após a noite 
memurAvel em que recolocou o Parlamento Bruileiro 
em seu devido lugar. quando afirmou emocionado. que 
nfllo cru Presidente do Congre~so do PDS. mas Presiden
le do Cungm;so do Bruil. priva esta Casa do convivia 
c:um um homem que era. antes de mais nada. fiel aos seus 
próprios princ:rpios. 

O desapai'C('imcntu ·do L."Umpanheiro TeotGnio Vilela • 
hamem de fibra inquebrantável e sim bolo de resistenc:ia 
democrática. abre uma lacuna dificilmente preench(vel 
no meu Partido e na vida politica nacional. 

foi-~e o canleiro andante, que em sua peregrinaçilo 
pelos quatro C'antOJI do Brasil. deixou o rutro indelhel 
de RUa per10nalidade marcada pelos traços de aertanejo e 
de quhl.ote. traduzidas no Projeto Brasil e no Projeto 
F.mersC:ncia. 

A ele1 rendo a minha maior e mais prorunda humena
sem. 

frl:iu poderia finalizar. Sr. Presidente. Sra. Senadores, 
sem deixar expresso o meu reconhecimento aos compa
nheiros de bancada pelo apoio constante e permanente 
que &empre roc:ehi no desempenho data Lidennça: Jem 

ela a minha tarera de representar nata Casa o pensa
mento do PMDB teria sido muito mais 6rdua e penosa. 
A eles. o meu muilo obrigado. 

Devo agradCL-er e retribuir as palavras finais do pro
nunciamento do nobre Uder Aloysio Chaves. como tam
b~m do nobre Uder Nelson Carneiro que. com eJeaãn
C'ia. fiLCram aenLir desta tribuna, o masnlfico relaciona
menta que durante o ano legislativo tivemos nesUI Casa. 
sob a Presidi:nc:ia de N'ilo Coelho e ora de V. Ex•. nobre 
Senador Moa.cyr Dalla, que tamb&n chegou a e5te alto 
cargo suindado pela unanimidade doa seus pares. 

E por iguul devo eslender a minha mençio ao nobre 
Uder Robeno Saturnino que. nale Plen6rio, tamb&n 

·pelo PDT. 11emrrt' manteve conosco os mais estreitos 
la""OS de c:ordialidade e. sobretudo. de afinidade politica. 
no dL"!iempenho de suas tarefas A frente do Panido De
m&lCrAtiL'O Trabalhista que. podemos dizer, ~ um dos 
grandes aliados do PMDB. ne5ta luta pela redemocrati· 
lB!iil.O plena do Brasil. 

Ao encerrar. Sr. Presidente e Sra. Senadores. deixaria 
a V. Ex• e .l~~o Liderança1 dos demais Panldos um apelo 
\"eemenL~. o mais veemente pos5lvel. no sentido de que 
diante do impaMC pulitico institucional que enfrenta
moa. dasravissima crise económica e social que nos atin
se. que todos nós nos db~emosas mlos, nos entendeue
mos e proc:urâuemw convencer a todos os nossos pares 
de que o ideal nesta altura da vida nacional. 6 que o Con
gre550 Nacional nlo enlraase em recesso hoje. Ou que. 
pelo menos. a partir do próximo m6a de janeiro. numa 
oonvocaçio ex.traordind.ria. a requerimento de todo5 01 

Partidos. de tal sorte que obtiv6ssemos os doi& terços de 
~ue fala • ConRtituiçi.o, ou at6 mesmo por iniciativa do 
Senhor Presidente da Repl1blica pudl:uemos.voltar a no& 
reunir para continuarmos dilcutindo a crile econõmica e 
social e as alternati\'85 que cada Partido apraenta para 
resolvi-las. E por isual, Sr. Presidenle, para que, oobro
tudu tamb6m pudéssemos estabelec:er definitiYIImente as 
regras para o joso eleitoral do próximo ano. isto 6. aa te
aras da IUC'Ciili.O praidencial da Repl1blica, reatabelecen
do. numa corre5pondet1cia à aspirações nac:ionais. u 
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L-leições diretaa em tlldos os nfvcis. a partir da Praidin
cia da RepUblica, porque s6 assim, Sr. Presidente, aro 
tarfamo!ii prom,wcndo o grande cnçontro do Estado com 
a Naç;lo! 

E.ra ll que tinha a dilt'r, Sr. Presidente. (Muito bem~ 
Palmas. O oradl"r é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDEr>TE (Moacyr DallaJ -Concedo • 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATl:R:Ill!\10 (PDT- RJ. Pro· 
nuncia '' seguinte discurso. Sem revido do orador.) -
Sr. Pn."liidente e Srs. Senadoi'CI: 

O que pudes5e dizer, nesta hora, de substantivo. em re
lac;ilu aos problemas e as angllstias que nos afligem, jA 
disse ao c:orrer do ano, em pronunciamentos e debates da 
maior impurtãncia tra\l'ados nesta Casa. 

O retn.Jipcc:to foi feito, e muito bem feito, pelo1 Lide
res Aloysio Chava e Humberto Lucena que nos antec:e
deram ne'!llta tribuna. O balanço, i5to 6, a avaliacio do 
p05Uivu c do negativo, do que se passou aqui no Con
II"QI50 c nu Senado cm particular, cu preferiria ni.o o fa
JJ:r, Sr. Presidente c Srs. Senadures. 

Prefiru nã" o fazer, com receio de que ate balanço, 
esta a••aliaçà(J, não pudesse ter um sald" positivo. E cer
to que tivemos, ao oorrer do ano, eventos muito signili
t.•ati~"s. muito importante11 na recuperação do sentido de 
ind~pendên~ia do Congress" Nacional, do sentido de au
tonomia qur '-'ilra~o:teriza o reaime demO('r.itico. 

Es."'es e"\"Cnto5 citadw por todo5 que pau:aram nesta 
tribuna. hoje.s;l,, conhecidos da opiniilo pllblica de todo 
o P..ti:a. A rejeição de alaun5 dcc:reto5-lei, fato inCdit" de 
extrema impunMncia, revelando o comportamento inde-
ptndt."Ote de um s:ruJ'O significativo do próprio partido 
Bt." ... ernamental é uma das marcas que hilo de ficar n11 
História politica d" Con1reuo no anu de I9R3 .. o\ mir..To· 
ref,uma tributária que nlo obstante ter liidu mutilada, 
em relaçll'' ao projeto que era do desejo do Congresso 
~aci,,n;:~l, sianilicou um a~anço nas Recehaa de Estado1 
e Munidpios fortaiC\."Cndo al&:o no nOii50 reaime federati-
\(J, 

.'\ revislo da lei de Seaurança r-i'ar..ional, a revi5lo 
. r.."Onstitucional destinando rec:urSOJI obriaatórioa para a 
edu~ati:lu, são evidentemente eventu~~o que cabem reual
tar neste esforço retrospecti ... ·o c;omo, aliAs foi feito por 
todo!i os Lideres que pas5aram por esta tribuna hoje. E 
de 5C notar e 6 de se reaistrar a praença do Senado Fede
ral nesh.'11 evcnto5, no caso da lei de Ser:urança Nacio
nal, a liaura de r-iclson Carneiro requerendo uma Comis
slo Especial da qual resultou o entendimento com o Po
der l::!xecutivu e o próprio envio da Mens111em transfor
mada em lei, revendo aquele Estatuto, de uma fonna um 
pouco maia liberal, se nio inteiramente satiafatória para 
nós, pelo menos, reconhecidamente maia liberal do que a 
legislaçio que vigorava at~ entio, 

No caso da emenda de recui'IOI para a educaçio, 
hou ... -e um trabalho notAveJ do nobre Senador Joio Cal· 
mun, batalhador, incaniilvel por esta causa, reconhecido 
por t(Jdw. nós. 

No caso de mini-reforma tributAria ou da micro
reforma tributAria, o esforço especial do nobre Senador 
Palnio!lo Põrto, que apanhou de todas aa sugestões trazi· 
das 11. Casa, u consenso, apresentando a sua Emenda 
Substituti .. ·a, embora mutilada, como disse, veio a se 
tran,;furmar em duC"umento lesai. 

.o\Pim ~mo a participação de outros ilwtres Senado· 
res, sendo de se resSMitar a participação do nobre Sena
dor Curlu:~~ Chiarelli, neste evento de arande importância 
a que eu me rereri. 

Enfim, o Cunsn=u~1 Nacional se afirmou indubitavel
mente com" Puder. Há um reconhecimento da opinila 
púhliC'ol que lhr chegou, atra ... 'és da repercussão desses 
e\"entO!i e pnh,,u-se em termos de 8\o'anço democr6.tico 
por t"das as COnSC\IUI:ncias de!Uies fatos a que eu me refe· 
ri. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Entretanto, ae fnssemos colacar pra.toli na balança, 
tod" es.'ie conjunto de eventos positivos, em cotejo com 
um RÓ acontecimenhJ u~.:orrido no mà de novembro no 
Cun(!res1o Na..:ionul, cu temo que o re~~oultadu do ba
lantiu nau pudaM: aer positivo. E eu quero me referi 6 
hnm'''"Jaçiiu, por parle do Conaresso Nacional, daque
la capitulaçlo. Hli um ultimato, um intere11e internacio
nal~.:untra a economia du Pais. votando com o pronun
r.:iamenh1 da maioria dos Deputado1 e duos Scnadure!l, o 
oonlilii.'O llillarial. in~~ot1tuidu em lei por exiaCnr..ia dos ban
queiros internacionais. do Fundo Monetirio Internacio
nal, r..'Om todo um conjunto de consequencial que ainda 
nio pndemus avaliar, mas que certamente vamm sentir 
nu ano próAimo. E receio que a dramaticidade dwas 
conseqf.ll:n..:ias anule ou venha a anular todo o conjunto 
de eventuli pi)Aitivos a que me referi e que estão na his
tória politica de5te ant.l. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~ para esse fato que de
vemos ler toda a DOM3 atenção voltada, desde o momen
to em que se enr..-erra Cf.ta ses5ilo lqislativa e que se abre 
este rece5So, 5obre o qual tamb6m quero dizer aisumas 
palavra5. 

.'\nte!i, porém, um rqistru, que acho que ~de justiça 
que 5C faça. o reai5lro da atitude de incunformiamo, de 
r..-erta forma at~ indianado, de duas autoridades soverna· 
mentais que deiAaram ~uli ~araoli, exatamente por dis
oordarem desta política que~ ditada por intereS~CS que 
não sàu os dos brasileiros. mas (JS intercsse5 dos banquei· 
rus interna~.:iunais. Quero me referir especialmente ao 
Mini .. tm H~li" Beltrã~ e ao Dr. Carlos lanaoni- ex
Prr'ildente do Rancn Central. Por nào concordarem L'Um 
ii\ linha" mr.."Stras da polluca económica, demitiram-se, 
dei"'amm u:a seus co~rg11S e manifestaram publicamrnte 
e:a..a m..:,mf,,rmidou.le. :\!i!.im como ar;randes e t.'rC!IocentCii 
!iett."R'!i do Purtido l'wernumental. do PDS, vém se mani
ICl'ltilndu tamhfom e tomando atitudes que no5 enchem de 
alguma esperança de que a rcwis:lo de,;ta politica venha a 
'irr feitu aindu illl inicio do ano prt.bimu, evitando, pelo 
menus em pane. as conseqf.ll:ncias dram~ticus que c:erta· 
mente: advirão de tod" esse L"Onjunto de medida!i aprova
dai e homolusada5 pelo Conaresso ao cur!kl de 83. 
~as. Sr. Presidente, eu diue que queria fazer uma 

menção à quest:lo do rcce5kJ, isto C:, aa fato de que hoje 
encerramos 011 trabalhos parlamentares que, 1e ni.u hou
\"er a convocuçl." extra1.1rdin6ria rnuito hem demandada 
pelo Uder Humberto Lucena,liÓ retomarA as suas ativi
dades 11 primeiro de março, 

E, ~on1iderand,, que logo na primeira semana de 
março temos"' festej"s do camaval6 de se supor que, na 
realidade, o ano pJHticu 11e abrirA lá pcloa meados de 
março do ano que vem, e SCJUndo p011o antever, e e1tA 
nu horizonte da minha vililo, o Brail atar' vivendo 
uma crise que já vem de 2 anoa atrAs e que ae qrava a 
cada ma. a cada semana e a cada dia, uma crise sem pre
cedentes na sua história. 

Quero di.u:r, Sr. Pre5idente, que este instituto do reces
so t um in5tituto dCiiatualizado, e uma inatualidade, na
arante inatualidade. O recaso nl.o 6 um pcrlodo de da· 
can10 do!i parlamcntai'CI. O rcc:csso foi instiluldo como 
um periodo propiciador de uma verdadeira reciC"Iqem 
do5 parlamentai'C5, uma atualizado de sua representati
vidade pelo contato mais pennanente com as suu baa 
..:un:atituinta. 

O Sr. L•lz Ca'alcante - Permite V. Ex• um apane? 

O SR. ROBERTO SATURIIillliO - Loso auim en· 
cerre e1ta minha bre,·c consideraçio sobre o rece550, 
n11hrc Senador. 

H4 40 an(JI, em 1946, quando foi fixado na Consti· 
tuiçào o instituto do r.er..•so, era natural que se exiJ;iue 
um pralo de 4 me.'iCS pnr •nu, par11 01 parlamentares que 
nà•l podiam retom:~r con5tantemenle ana seus Estados e 
de reciclarem pennan~oontemente -dispusessem deste perlo
du, longo. para e11ta atualiaçlo de aua reprCIICntativida· 
de. 
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H,,je em dia, entretanto, com as facilidades de viaaens 
que lem(Js, com a1 viagens ... , quando os parlamentare5 
todos, sem exc:ctiilO, pelo menos uma ve1. por mi:s vila 805 
!ICUI E1tadus, quando arande parte deles toda semana 
\"iln a.m; ICU!Io E!lhtdoll! e estão, por conscauinte, sujeitos a 
e"!tll pt'rmilnente atualizaçii.o de 'IUB n.-presentatividade. 
niu 187 mai111 nenhum sentido que o Parlamento encerre. 
suapenda 1u1 suaM ati,·idades por um período tlo exttn50, 
tão lonJ!'' como C5SC, de quatro mese5 por ano, um terço 
dt.l ano em atividade de ra.'Cil'iO, em atividades parlamen· 
tai'C!Io junto aos 1eus Estados. 

Claro que um período de descanso 6 muito ju5to: que 
st lhe um período de JO dias para descanso, e muito ju5-
to. F:ntretanto, quatro meses para uma atualizaçlo que 
j:i H' raz normalmeni.C quase que a toda ~emana, ou pelo 
mun''" u tudo mão, nL> tem mais nenhum sentido. E, 
principalmente, nllo tem nenhum sentido neste momento 
em que vi ... ·emos, como eu disse, a mais srave crise de 
no~a hiMtória. Quando. mais do que nunca, precisambA 
parlamentar, quando mais do que nunca precisamos de-
bater, dilicutir e negociur em torno dessas questõel que 
ansustiam a ropulaçi~ c a Saç.lo bra1ileira. Interrom
per nos5as uth·idades aqui, para retomâ-las a meados de 
mur~;u d,1 an" que vem, me JXlFCr...'C, no mlnimo. uma 
en"rme in!iensatC'l, ra1ilo pela qualqundo aqui o apelo 
feito pc-lt' nohre líder Humberto l.uL'Cna, para que os 
P.olrlid,,l'l, a" lideranças todas, entrem em acordo a res
peito de uma con~oca..:lu extraordinária pelo menos no 
mê-5 de janeiro, quebrando esla parada, Cite I'UCCii50 que, 
r.."\.lmo eu di,.su, nu minimu, ~ uma imensa in11ensate1.. 

Qutm ~lu\·ir rum muit.,..rgulhu,~.:um muita atenção e 
L'Um muita sati!ifacâo o nobre Senador das .4.1agoas, que 
t01nt'' t~m ~.:untrihuidu L"Um a liUa pulavra senaata, inde
pendenh:. alth·a para a v;.ll,,rilaçiu do5 trabalhos desta 
Ca,a. Ouc;u u Senad"r luiz Cnal~ante. (Palmas.) 

O Sr. Lub: C."aleantco- Eminente Senador Roberto 
Saturnino. u ri&:or o aparte nlo 6 meu, pois eu apenas 
le...·n 3 \'. Ex• os a1radecimento5 do meu livro preto, pe
las citii('ÕCS l'reqf.lentL'S que V. F.x• dele tem reito de513 tri
buna, promovendo-o consideravelmente, o que muito o 
lisonjeia. Ma5, eminente colcaa. o livro preto nlo tem só 
"'drllin1lllla'i", 1-.le tem, também, Rui-barbn5ianus, como 
e11ta .tqui, que eu vou ler: 

"'A11o funna5 pnlltica11 do vis aem o homem que 
as anima. E: o "''isar individual que faz as naçôes ro· 
busta1". 

Mu o condutor da noua polftica econõmica, desacre
dito como estA, nio anima ninauim. Na verdade, ele de
.sanima mesmo os bruileiros mais otimistu. Nlo 6 por 
outra coisa que a economia nacional vem ""delfinhando" 
ano a ano, de 1979 para d. Muito obripdo a V. Ex• 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu t que qra· 
deço, nobre Senador. Se o livro preto eat6. em virias dos 
meus di~r.."Unos 6 porque ele valorizou, eqrandeceu 
enormemente os trabalhai desta Casa. Ficamos nós sa· 
tisreitm de verincar que o livro pNto tem tamb&n as 
suas pligina1 brancas, com citações como esta que V, E1.' 
acaba de fazer. e da qual eu extrairia do uemplo de V. 
Ex• " valor individual que serve exatamente para enaran
d~'Cr as inslituiçaes, enarandec:er a própria Naçlo, noa 
momentos mais c:ritico5 de aua História. Fico satisfeito, 
nobre Senador. e espero com V. Ex• que o ano de 1984 
nos traga boas novidades. Nio quero aqui fazer nenhu
ma cai'Ja a mais sobre as que jA fiz em relaçlo ao Mini ... 
tru Delfim ~etto e a outi'OI Ministros da Arca econ6mica 
do Governo. Realmente, 110 autoridades desacreditadas 
- nào vai nada mais de pessoal em relaçlo a eles, maaa 
simples ex.preliAio de um sentimento n.tcional, que quer 
ver nte1 Ministros 11UbsLitufdo1 e no dia em que vi-los 
5Ubitituidw há de manifestar o ICU reaozijo com o repi· 
car dos aino1, ao lonao date Território, com festejos. 
quem sabe at~ com cantatas. Talvez Bach deaça l terra 
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mãis uma vez para compor uma nova canlata "'Delfim a 
Aler,iu dos Homens'', c com ela powmos comemorar, 
eom este repicar de sinos. a realização date anseio na
cional, que~ a mudança da politica a."'nõmica, que nlo 
6 opcnu• • mudança da pc55oa do Miniolru do Plancja
mento. do Mini5UO da Economia do Brasil. mu6 a mu
dunçu de toda e!ila economia que estA levando o nosso 
P..ai5 à destruiçiu, a nossa pupulaçio A destruic;lo e que, 
naluralmente, tudo o povo quer ver substancialmente 
mudada e esta mudança tem que passar, necessariamente 
- eu lamento ter que di1.er isso de uma forma assim pes
soal, pela mudança deste Ministro. 

O 5<. Lolz C.•al .. aiO - Am6m. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Amtm. di110 eu, 
nohre Senador, Luiz CavaiCI.Inte e encerro minhas pala
vra5. Sr. Presidenle, Sr5. Senadores. em primeiro lugar, 
cnn1 o registro da nota triste que todos percutiram aqui 
hoje, o no,;11.1 sentimento, o nossiJ pesar pela perda dc:atc: 
dois iiJantc:s que foram diJ SenadiJ Federal: Silo CIJC
Ihn, que naquela noite histórica soube manter a indepen
d'l!ncia do Congrcs50 Nacional com a sua bravura, com a 
sua alti\'t't., cum a su&. lucide-.t, com a vislo do gesto que 
et~tava tendo naquele momento e que niJ5 deix.ou de for
ma tilo innperada e nm dei:~~:ou tilo frustrados pc:lo que 
e!iper:ivamo5 que ele viesse: a representar nata caminha
da de avanço da,; institui(w"tk!i democrAticas brasileiras. 

Claro. que com a confiança que todos nós depo5ita· 
mos no seu substituto, por nós escolhido, o Senador 
Moacyr Da lia, com tod3 essa enorme m;ponsabilidade, 
m01s que. sem dúvida. pelo que demonstrou na sua ativi
dade nestd C&J~a, hil de fei"I"Cientar realmente o suhstitu· 
to à altura de ~ilo Coelho, mantendo a111 tradiçôe~ do 
Senado federal e mantendo o nanço do Poder Lc:sisla
tivo no Bra!lil. 

E, Sn. Senadores, .., rq:istro tam~m trilte da perd11 de 
TeotõniiJ Vilela, outro dos gipntes que aqui nlo voltou 
nas última!ii eleiçilal em razio do seu estado de saiide. 
mas que nAo sendo Senador formalmente era o Senador 
honor..irio que todos nós reconhecemos. pc:lo enorme pa· 
pel que represe:ntou e que '-'Dntinuar4 a representar pc:la 
sua memória, pela !iiUa imagem e pela sua obra em todo o 
CC'niirio pulitiro brasileiro. 

Nu mais, Sr. Pre!iiidcnte, slo os agradecimentos à 
aten~wilo dos .:alegas. I. alençio espec::ial dos Udcres que a 
nós ~ referiram ne5ta tribuna, o Uder Aloysio ChaVC5, o 
Lídtr Nel50n Camtiru, o Llder Humberto Lucena. a to
do!ii m ilu5tres Senadores que com o ICU trabalho valori-
7.am o Stnado da Repúhli~o:a, a MeiiB Diretora, em espe
cial o seu Pre~idente, a quem jé me referi: aos funcio
nArias da Casa, muito em paniçular aos funcionArias do 
meu gabinete pelo trabalho que ti\o-eram durante o trans
correr deste ano, sabendo corresponder 1.!1 demandas 
imtn!ills que o meu pbinele exige deles nata y.refa si· 
gantesça: à imprensa, pelo que repercute do nOISIJ traba
lho, de uma fonna vai1Jri7.adora do Parlamento. Enfim, a 
todw os que no5 ouvem, os votos de felicidades. de boas 
re!ita~ e de um reencontro feliz, se puder ser um janeiro 
próximo, conronne o apelo do nobre Uder Humberto 
l.ucena,l'--c:undado por mim nesta oportunidade. (Muito 
bem! Palma1.) 

O SR. PRESID~TE (Moacyr Dali• I- Srs. Senado· 
1"01, Sni. Deputados: 

Este i o momento çon5titucional previ1to para o en· 
cerramento dos trahalho!l da primeira &e~~ilo lea,islativa 
ordinúria da quadruJ,é!iiima sétima lq,illatura, e nesta 
oporlunidade, cabe-me a fala da pm;idincia. 

Chegamos ao final deste perfodo com a certeza de que 
este foi um dos anos mais expreuivos e promiuorcs na 
vida de nos!iB instituição. 

foi um período fecundo em que o parlamento de
monstrou efetivamcnte sua maturidade politica na dis
cu!iiilo c encaminhamento das matbrias de indiscutfvel 
importância para a vida nacional, e a própria vitalidade 
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c evolução do na:ime democrAtico que atamos cons· 
truindo pc:la participaçio de todas u lideranças daiiOcie
dode. 

Aqui, os partidos debateram 11u ideério, intereues e 
convic:çclea, com a l<aflima liberdade da lribuna, um doo 
símbolos e um dOA principias mais IIIJI"&dol que uma 
casa legislativa deve cultivar c exercer, mamo que este 
advento venha a c:ustar a)Jun!l excessos dos mais exalta
diJs. 

Mas ningum., nem mesmo o mais critico dos apolo
listas da tribuna livre, pode nepar a liberdade de u:pres
do das idi:ias e ju)Jamentos rom que a tribuna do Sena
do funcionou. dentro da cl.t.yiça mnccpçlo de um ver· 
dadeiro reduto de homens livres. 

O que ni1o honra a tribdna livre~ a falta de decoro, a 
inju5tiça planejada. a çalúnia intencional e o desacato in
am)Cqaente. 

~fa!l nnte aodalfc:io, Srs. Senadores, a tribuna tem 
Rido iluminada pela intcligincia, pela c:orapm e pelo pa
tnolismo diJ5 çomponente5 deste plena\rio. 

l.1m1hro naila hora palavras do eminente Senador 
Lui1 Viana, quandiJ presidia, em 1980,uma sessão a esta 
JCmelhante: ""Nos regime11 presldençiais, nlo somos a 
farmlil;ia do Poli5, mas nem por isto dei•amo• de sc:r o 
pulmil'' pnr onde passa o oxiPnio da liberdade. Prove
nienles dos pontos mais divenos da nacionalidade e de 
todos os Jeluimentos da sociedade, aqui duq.uam ale
grias e amarguras, queix.as e sofrimentos, esperanças e 
dCHesperos, permitindo-vos uma avaliaçlo bastante ex.a· 
la da noua fisiiJnomia social e politica". 

V. Ex's slo fi~is testemunhas da intensa atividade le
s:islutiva e parlamentar, parle dela renexo dos compro
mi550S a5sumido5 com a populaçllo no llltimu pleito. 

Foram realizadas, nate período, 28S ~es~Oes, aendo 
217 ordinárias. 67 extraordin.t.rias e S especiais. 

fiJram aprovados mai5 de 840 requerimentos, dos 87S 
apresentados. 

DeliberiJu o Senado 10bre lll projetoa-de-lei da Câ
mara, ex.eh.'Cndo sua funçi.o de casa revisora. 

Das .357 rCIIIuluÇÕCI promulgadas pelo Presidente do 
Senado. 341 resultaram de projtlos de rcsoluçlo aprova
dos pelu Plcn6.rio. 

So Con1resso tramitaram 91 propostas de emenda A 
Conslituiçãu. Foram aprovadas a de n• 24, de 1983, de 
autiJria do Se-nador Joilo Calmon, e o substitutivo apre
sentado pelo Senador Pa5501 Põrto a outras cinco pro
post:n semelhantes. 

F.!ltas foram duas eme-ndas que merecem 1er destaca
das. porque foram aplaudidas nacionalmente pelo seu al
can""" a:onõmico, 1ocial e polkic:o. A primeira, fortalece 
financeiramente o orçamento nacional da cducaçlo e, a 
ses:unda, sooorre os Citados e munidpios do deficit çr6-
ni~:n em que "Viviam. d~orrente da drenagem de rec:uno!l 
pela liniilo. 

Foi sentida a euforia doa educadores, dos secretArias 
da Fa1.enda e dos Prefeilos municipais e Vereadores que, 
na,; depend&lcias do Congresso, acompanharam a vo
laçilu. 

Bastanle •iJnificativos do os nllmeros que se seguem: 
19 pn.,jeto5-de-lei foram submetidos à aprcc::iaçio do 
ConJ:re!t50 Nacional reunido, I~ foram aprovados ptlo 
Vl'll' e somente diJis por decurso de prazo. 

Quo1nt0 BUli der.:retos-lei. 71 riJram &prOVadOS pelO Y0-

10, J7 por decurso de priUO e 7 foram rejeitados. 
~!lles são alguns ndmeros frios da estatf1tica legislativa 

du Ca!lld, mas bastante significativos em aua euinc:ia, 
pela dimcnsilu c imponãncia das mat~rias tratadas. 

Na ven.ldde a 115510 legislativa que se encerra marcou 
a reaçilo do Consrc:s50 Nacional pela reconquista das 
prcrros;ativus que envolvem a própria es!lincia do poder. 

Houve independinçia no tomar das deciàs e harmo· 
nia no ronduzir do diAios;o. Houve o debate sem çon
fronto. a rado c o argumento aobrepondo-se ao arbltrio, 
o ham-~~enso imperando sobre o casulsmo tecnológico. 
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A exemplo de anos anteriores, passamos aqui alaumas 
noita indormidas para a delibetaçlo de matúias da 
maior relevinc:ia: 

Tivemos entre n65, e ainda temos. os rellexos da con
juntura internacional ra:essiva, o desfecho das neao
çia~wüs da divida externa e as tentativas de adaptaçio de 
no!i.511 economia a esta realidade que, infelilmente, nos 
atinge. 

Mas cn."'JJos, men:C de Deus, na potencialidade inco
mensurUvel deste pais, na capacidade de trabalho do ho
mem brasileiro, na sua intelia;ência e na fertilidade in· 
que5tionãvcl de no~~as tcrrtl!ii. 

Sn;. Senadores. 
Lances dramáticos ocorreram nesta Cau e no Con

JI"CJI!IO, com as repen:uuaes que todos conhecemos. 
Falo-vos nesla hora, neale momento, em que encerra· 

mofo esla ses5ilo. por uma continpncia do destino que to
dos lamentamos, um çapricho do1 deslgnios do Criador. 

Aqui estaria hoje trazendo sua palavra eloqUente de 
IJbjetividade e esperança, o uudoso Senador Nilo Coe
lho, prematuramente afastado de n011o convivia, mas 
cuja imapm e cuja lembrança pc:nistem em cada lqar 
date plenário c data Casa. Ele nlo serA eaquecido pc:lo 
Senudo, pela História e pela Pátria. 

Cheguei .l Presidencia distinsuido pela confiança de 
meus pares. que çolocaram esta escolha acima das natu
rais di,-ergênciu partid.t.riaa, rado porque upero, em 
Deus, exerc:er este encargo e ata nobilitante milllo de 
forma 5uprapartidtiria, com a mesma isençio e indepen
dancia da autoridade regimental de Presidente com que 
se manife5toU o saudoso Senador Nilo Coelho, Praiden· 
tt do Senado e '"do Congresso do Brasil"'. 

RtaJrdo u men5agens da sesdo de abenura data Je. 
gi5bnura, mas tambtm nAo aqueço, porque ainda RI

suam nnte plenário. o clima do encerramento da llllima 
!iCS!i.Ao legi5lativa feita pelo Senador Jarbas Pa~~&rinho, 
quando se despediu desta Casa uudando 01 que ficavam 
e 05 que oom ele safam pela vontade popular, deixando 
entre nós. al~m de sua imagem de homem pllblico admi
rã,·el, duu5 fra5e5 ine5quc:cfveis: •• A vitória tem muitos 
pai:~~o, mas u derrola é órfil.". ••saio rico de uperienc:ias 
c:am a nature-.~~~:a humana.. sua.sarandczas e mi56ria!l, eon
\ent:ido da fuga"idadc da slória e da transitoriedade do 
infortúnio". 

Sobre n65, Senhores Senadores, o sobra os demais 
membros da Mesa, pc:!ll.·nos a responsabilidade e o com
promisso de IC\·ar adiante as atrihuiç&s da atual Comii-
5Ao Diretora. 

Cumpre-no!l, entretanto, Senhores Senadores. a Odeli
dade masna do dever- improrroaAvel- de reafirmar e 
ex.altar. mediante o compromi!IID inalienAvel que temos 
- todos nós - com os destinos da Pãtria bruileira, a 
certeza de que haveremos, com a proteçlo de Deua e 
com a fi: na democracia, de restaurar, definitivamente, 
nilo só a e:~~:pre~~lo e o fortalecimento do Poder Lesislati
vo, mas os caminhos f&rteis e lealtimos que levado nossa 
Pátria, unsida pelo dom da unilo e do con1en10 entre to
dOA 01 .segmento• de nossa sociedade, rumar livre e forta· 
lec:ida aos campos abençoados da paz e da justiça social. 

S01údo o Líder do meu Partido, Senador Alufaio Cha
ves c au1 companheiros Vice-Lfderes: 116du o Senador 
Nelson Carneiro, a clesãncia parlamentar de!lta Cua: 
salido o Senador Humbeno Lucena, Líder do maior Par
tido de Oposição do Pais, e os seus Vic:e-Udcres: 11ddo o 
Senador Roberto Satumino, Lfder do PDT. um critico 
!i.C\o-ero de no1110 modelo econõmiro. E. nesta oportunida
de. quero ressaltar o magnrli'-"U exemplo de diAlogo, 
compreendo e maturidade poJrtiça que u Lideranças 
deram ao Pais c A posteridade, na formaçio do conaenso 
que resultou na deliberaçio de mat~rias da mais relevan· 
te import:in"ia. 

Quero externar, tambi:m, aos meus queridos pares a 
nossa men5111em de uperança no destino srandioso do 
P.o~is a quem servimos com o no110 esforço, com o nosso 
&ruh.:J.Iho e com a1 nossas limitaçcles. 
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Satldo a ·lOdos. espcc:ialmentc aos que atrearam este 
anrJ neste reçinto para enriquecer a intelisCncia do Sena
do da Repdblica com a experilncia que trBlCm doa dife
refltes setores e realidades em que atuaram com profi
ciCnclil e dignidade, razio porque mereceram a con
fiança de seu5 concldadilos. 

A Mesa do Senado agr3dec:e, reconhecida, a colaho
raçilo dos funcion.irios d3 Cusa, do mai11 humilde ao5 
mais ele,·ados na hierarquia, aos servidores do PRODA.· 
SE~ e do CEGRAF, a cuja dedicação se deve srande 
p~ne dt'!i resullados de d~o."Kmpe-nho de D!Jssa instituic;ilo. 

Entre 01 senidores do Senado. um destaque espt\:'ial 
a!ls funci<'nâriv!i da Se<cretaria-Gerill da Me5a e da Ta
quiJ!!rafia. 5Cmpre uU:ntos ao funcionamento du rJc:m1rio 
e an reJilltrt, fiel de suas ocorrCncia!i. 

J6 se disse aqui, no plenârio, t.~uc "a lmpren11a, a Telc-
"'is;l,, c o Rãdi'-'1 sã,1 inHtim:h·ei) tambores de re55omln· 
ci~ das ath·idade!l do Cnn(!l'ft!k1, dCrnulidorc5 de mito" c 
gerad'-'lres de ídolo5". 

Ma5, indubitavelmente. ,, exer..:idtl consciente da li· 
herdade de imrn:nllia é uma das mais imrortuntes con
t.~uistw. da:~~ so..::i~dadcs democ:râti..::as. A noua imprcn511. 
-escrita. ralada e televisada- aos jornalistas e rotógra
ros t.~u..:: cumprem o seu dever no .i.mbito do Parlamento, 
expn:s!k.l alli nl'lllfi~s homenagcn5 e o n01so louvor. 

I: quando 0:11 sinos dobr.1m para anunciar a proximida
de du perÍt1dU de ... -onrratc:rnil.açiO universal, hei de ror
muJar a tudu5: aos Senhom Senadores, aos runciona\rio5 
e dirigentes da Casa, ao pessoal da imprensa c am rcs
pccti .. ·us ramilian:lli, 01 melhom votos de que as alesrias 
e hençào5 d11 1\iatal se renu .. ·em m1s esperanças e reali
J.a~w'Ões du o~no t.~Uc em bn..,·c se inicia. 

Continuaremos a no115aluta por um no .. ·u tempo, que, 
c"pcrarno~~o em Deus, seja menl'IS ""r rido para nós, mas de 
relicidade p~ra Ofo ft\)SSU51ilhu~~o e para a Saçãl) braliilelril. 

Cremu5 nesta Pãtrlil e cremos em Deus. (Mui to bem! 
P..lluiU!i,J 

O S&. PRESIDENTE (Moac:yr ()aliai- A PrO&id~n
cia C:Ou1Unk:a 8.05 Srs. Scnadortli que a SC55'I\l S!.Jiene dt!r
tinada à instalaçilo dos trabalhos da 2• Seslllo Legislati
va Ordinãria. da 47• l.egislatura. CC".IIiziii'·!<IC·i ,b 1~ hora!i 
do dia I• de manro de 1984. no plc:nirio da Ci.mara do!l 
Deput~dns. 

O SR. PRESIDE.'iTE (Muacyr D•ll•l- E.tá encer
rada a se~ão. 

niSC!.'RSO f'RO.'I:I'.\"C'U/)(1 PELO SR 
DE"RVAL Df." f'.4/l'.4 .Y4 SHSM DF..In "1/"VJ r. 
Ql'E. F.~fRf:Gl'k .4 RF:~"/S.M DO OR.4DOR. 
SF.R/4 PI"HI.IC.4 nn I'O.~TERmR . .., l..NTE. 

OSR.DERVALDEPAIVA 1PMDB-GO. Pronun
ci~ lJ ~t'J!Uintc dl..cUr)U.J- Sr. Pn:o;idenle c Sr~ Scruu.lu
re.,;· 

So;Jri.• rcp~titJU' a~nm;n fa Trihun;, ma cundiçilo de 
·mail!~ um·· analis.u a alu~l silu~ão rulltica. ect1nómicn 
e social dl'l Pai~~o. Mc!imo rurqu..::. h•1jc. ninsuán muis. pr'-"
~ifou pc!i\!Ui~tar e !IC ttprorundar em leiturw. para tomar etl· 
nhecimcntu da prohlcmátic.J nacinnal. O :.1!bun1o eeiilã na 
hoca du PO"'tJ ~o~ue, fchlmente. niitJ é mai!ii aquele de III· 
~tUD5 an,, .. ulri~ wbrc ,, to~Uill se pensliVot.IIÓ querer 11:1ber 
de ruiC'h,ll e de samhi.L 

O pu .. o huJe já tem nítida CUD!i!:Íi'n\!'ia de que a.te país 
estll ~~endu manobrad11 por uma pequena. mas euperpo· 
der''"il lcgiKo de maiHi..::o~ liCIUidl.lra wnlumaz de lio 
Sam. dele cumprindo orden11 l.ilo c:(nic:a.~ quanto diahóli· 
cas, f..'lll desravor dn Bra!iil. 

1\iubn.'li Senadores, nil.o é pret.i~~ou atar de po&!.l de grã.
licofo. de númcrCIS, par~ ac prever que 11 !D:'icdado bra111i· 
leim. su~d:a ror CJLC\.'C55iVO!io e inc:oerentc:s da.TetO!i e 
com lutul falta de pcripectivas. c1Uã caminhando "'Ciere
menle para um dc!irech,, dramiltlc:o. Um pouquinho de 
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sensibilidade t sufir:iente para sentir o aumento da tem· 
peratura e pres&entir a iminéncia da combu1tlo~ 

Faz·!IC a hora de o Congresso Nacional transformar-se 
.no aaustor de"sa &iluaçio. tomando consciéncia da ne· 
cessidadc: de m01trar as alternativas semrres claras, que 
não 1ejam paliativali, mas que nucam ex>m novas espe
r~nças e po!i!iam verdadeiramente ser uanliformadal em 
r:tiO fllllp;h·cl! 

Sah;l ~U!o ulhm dns oh5ervadores a..::vnivincht. do Con-
81'f"L"L'I Su~o:iunal ..::nm a.!l e~caramur;a!lo go\·ernamentais. F: 
... i"ívcl no punido olici.J.I a !oUil pldida euforia com a apro
\aç:io du rami1crad" Decreto-lei n• 2.0t;S, pnr liabcr que 
ele nà\l tmt "Sinal de paz durad(lura. Es1e dec:reto jâ cu
mo.·nu a ilrdcr na:~~ CO:!ttas ..ln ruvo oomo n1 chic,,te5 da 
C'lol:ra"'idàtt. 

OSr.llllledltoFIITelra- V. Ex• me permite uma nh· 
!oCr't'3\'àO'? 

OS&. DERVAL DE PAIVA- Cum muito pr•zer. 

O Sr. Beaedlto Fei'Nira- Eu louvou preocupação de 
V. E:~~.•, !loubrctudo. ncs;ta época. de tu.ntu indiferença. de 
tanto egoísmo, em que puuws realmente ainda se dàu ao 
lrilbalhu de. com uma t:ritica c:on11trutin, razcr com que 
nossos dirigcntn maiore!i reorientem u politica que se 
\'Cm udotando no Brasil para chegarmo• a~ objetivo de 
t11d0!i os patriota.". Mas eu 101taria que V. E1• não se 
dcixa55e lcv~r. porque Ki que V. l:x• tum h'-'lmem bem 
inlcnciunado. não !iC dcixu5se le\·ar pcl:1s imprc553..::s de 
supL-rfleie V. tx• hd de convir comigo que um dOIIJran
dcs maiC!i do nO'isu Pai~ lem sido a superficialidade, o 
cpidermi,.mo com que. 0:.11 vc.t:es, tratamos a!i aHsuntos 
muis -,trit11i e m;.~is rLievante!i. V. Ex•, aindu hA pouco, co
meleu uma inju'ltir;a, quando diue que houve euroria. 
Nàu huu .. ·e eur,m~ na aprcwaç11u do Decreto-lei nt 2.01iS. 
O qur h~lu\·c rui a canrormu\.iO com umu situado de fa
"'· em que C5ta\·a cm jug~J. muito mais d11 t.~ue u ~al'ri· 
mentL'I qu..:: nus adviria do Det.nto-lci n• 2.0hS, a honra 
nat:il'ln;.~l. Penlloei que V. r;,, era um patriula daqueles que 
:~~~e en\ergonharam t.~uando. L"m 1%3, os na,·ioo; hrasilei
CIJ!i, o"" n;lviL'Ill da PETROBR,.\S. t1nham de trafegar no11 
plrh,l!o C'itranpeiro~~o COml1 IC: rns5Cm nH\'illli piratas. não 
p.nlcndn II!Wr a h:1ndeirJ hr;1~il~1r;1 em virlude d,1 ri1cn 
dtl ••.'llnfio;L"'I em f~lo.'t' dit. nOS!oõl lnitdimfi)Í'nCiil C dlt n~I!O!oO 
de-;cri:dihl intcrna~o.iunal. F. ~~~''ril. hltjc, jú "...,m uma ptl
rul:u;àn de 122 milhc'co; de almafo. 11 (i,wern,l nàu pode
ri:t irrespttn~:nclmentt e 1nui1u men~l.; C'l o;cu Panidl'l, d~o.'Í· 
xar de as:~~~umir c:""te pur,p,ali .. ·o. Um n~rdade1ru rurguntc. 
"''m•' eu ct..ljeti\'C:i cm mais de uma uportunidude ncst;.~ 
Cu.o;a. ,, ;!,Or't:'i, Lop!J. l:::\1, nã,,, há triunfalifomu. niu hã 
eufl.'lriot. O que huU\'C: f(li reulm:nte urnil vilória. umu vi· 
ttlria d~uelo que se di5pu11..::ram. algun'» impedidO:!Io por 
di'lol:iplina p::tnidária. Bem :~~ei t.~ue muii.O!Io homenfo hunra
d~.,. du Opt.biç.ill) enlenderam . ..::umprcenderum a 11C\.'C:!o!li· 
tlade daquele re1néodi\l amarg11. 1:- \'. I:::x•. sem dúvida ai· 
guma - CL'Im•' jn"·em - \'IIi ~.:om,l•tilr que er.lie remédio 
dllloro.:m, C hem wrdade, n''"' f'Our,,u, hi. nu exterinr, de 
unm coneurd.na. Llt umoa maratftri;l unilateral. l'om Cl· 
lilll- ubsen·I:U,:\)e:~~. eu me pr\lpunh•, a Kompanhar I) dc~IC
..::h,, du tlis~o:ur'll' de V. t=''• pc:dind"'·lhe que. romo ho
mem de bem. tenh..a caulda quanttl a illgumas cui~.M:açõa 
que ni1u liuàu. tenho c&.orlc:za. bem a11Joo ohjc:ti\'05 de V. 
[x• c muito meno5 juoslh;:a à o;ua intcligimcia. 

O SR. DUVAL DE PAIVA - Nobre Senador, o 
apane de \r', Ex•. em dO.vidu, honra-me muito. Ptrc:ehi, 
até pela posiçào cm que nos en ... "Ontramo:~~. que V. Ex• me 
pre5tavu atenção quando falava. 

l:u nli•' dilli.;c. aqui. que ACU Panido entrou em frenc5i 
"'"''m a aprovac;io do Decreto-lei n• 2.065. Está aqui J,r.&· 
fado a,... .......... 1:-.la rai impan.ial, nio roi total. ni.o 
fui .. 101111• a euroria de-ntro do Partida de V. Ex•. Julpn 
até' que poi50 dizer. desautorizado nL'I entanto, que V. 
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F.x• realmente. nlo comungou dc&1a euroria. não partici
pou dela. 

f.u não sou de superfiCialidade. Eu pnxuro descer ao 
imago das questcks. E ~ isto que faço aqui hoje, tentan-
00 trazer a minha lógica. a minha ótica, a minha vi•lo 
dn11 problema5 nacionuili. Em mui to comuns o CCim V. 
E''· embora num determinado momento n011 bifurque
mi)! no campo ideoi61Jieo. Sei que V. Ex• mant6m uma 
p&.orreila Q."1Cri:ncia com o que ralou nu primeira dia. na 
~~oua vida polilica, alé' esle in111ante em que me aparteia. 

Quem diler que li lii.IL'iedade esse decreto não serve. c:s
"eoc !iUCC::'i5iVO!!o dCC'rctus. sohreiUdll ns C.ltimos. Porém K"r· 
'-'f'. 1im. o ::!.M!Ii. também ainda que pan:ialmc:nte, ao11 in
tercso;cs dO!o banqueirn5 internaciunai!i, an!i ~llhn!i c:obi""l'l
o;,IJoo dõl int~rrcr~nci:l .J.mcrÍI.::ID:I, õiCI \'Or8l tlfletile do 1-'~fl 
que. "em !k'lmbra de dC.vida. nl\,1 se dara ror satilreito 
aJm tilu rnucu. São :~~~Ci 5C assim pc:n5a V. F.x•. 

O Sr. Beardllo F•reln- Permite-me V. Ex• uma 
..::tlnsidcradu que me honraria muito? 

O SR. DERVAL DE PAIVA- h concedo o "''•ne • 
V. Ex•. jã que o provoquei. 

O Sr. laedlcoFII'I'IIra- F.u nãa 5Ci ~~e V. Ex•jflteve 
q)urtunidade -porque V. Ex• RC lransplanta, de poucos 
di35, dt1 rlano e!ltadual para a irea federal. para alegria 
nC11isa- de se deter subre o montante da dh·ida externa e 
quem são C'IS devcdon:1 da divida c'llerna. A imprc5sàn 
que cu ra:olhu da maneira oom,, V. Ex• coloca. f: que o!i 
decretL'IS 5U~OI'iivo5 que. malgrado os ooS!iC'Isan~eios. tim 
11ido editado!<~ se pre!ituriam a inlel'elllcs dn (!O\'Crna ame
ri..::ann. Sãa Hei, ma!i lliC V. F.x• se dcbruças5e melhor 
5obre quem f: o devedor dos 6J bilh6e11 de dólares da nos
t~a dfvida çhamada divida de longo rwu.t:n, e mais o ~Ser· 
"iço dessa divida que \'Cm~ acumulando somado an5 13 
bilhiie~~ de dólurcs da11 dh·idas chamada!o de cu no pra.t:l'l 

que. a esla altur:1, j:i dever:\ as..::ender à !IOmil total, mais 
(1!<1 juroH. de cerca de 100 bilhõCJo de ditlarcli, perceberia 
que dclise mnnt:tnle 50 ~ bilhõe11 de dólal'elli é de respon
"abilidadc do TC'i!Jurtl N:1..::iumd. r: de go .. ·crna para go
,.~.orn~l. eu ousuriu di.t:er :1 \',E''· que i!i..;o nàl.'l chegaria b. 
IJrdem diJ.o; J hilhi\cs de dllloti'Cfo. l::ntlln, vê V. ~"'' que 
t!I.!IO:t .JM~I:t externa t.~Uc. rnuitoas vues. !IC debita 110 l:xe
..::utivo FL-der:d. ela rmd~ maifl i:. em termos. hujc, de Q(Y''f 

P•'r aí, cn~o.•arp,,!o d;t. e"''nnmi:t dos f:J~I:nll,s. do5 Muni~o.·r· 
ph'l!o, c Mlhrc:tud~l da emrrc~a rri'o~d.l. I ugct n Gc)\'ernl.'l, 
em rre.;enuntlcJ ns intercs~~oeo; da~ emrresa!o. ~o.'IJD!iCrtand~, 
um~ lel!illla~;:ii•' d&.• manc:ir.t .1 ut:!'n&,h:r ã!<l pretiL'Lipa\·i\c."!o 
dt1'o nl1o;o;~l!i ~o:rrd~lrl.'!o, e!Olõlri.l, rer:"'' L'U, ..::Qno;ult:.tDdll US 

inten:":~~~~.; ~1hrctud,, d(l5 ~~ millnies de irmdo5 nu..,.,,., 
t.~Uc C!oliill. ~i. inteJ!r:ld&I!Oro na pUJ1ul..a.,:i'ict C\.'l1nnmh:amcnte 
:tli'o·a. c que pr~·io;;lm an11ustiat.lumen1e d'' empn:g,, e ;IIi: 
mc;mcl d11 !ouhrmrrcl!o. l:iL'I \'erherad,, P•'r tt'ldU!o n,\,., 
ma.~ t.~ue é muito mc:Jb,,r dn t.~uc ;t !Oroilum.;ão dc:'lo'iC!i cc:•uc
n:IS tlco milhares que e.;t;il) J1tlr ui - ;,j nu:~~~ Cll'i:tfo d•'!O mr
lhiies - d ... -se-cperad~mcntc pr~•curuntln OP.,Iftunidade ele 
tr:ah;dh11 c nJC'111 ... ·unse,ucm. D01i p.1rquc eu in'li'itU ~o.'(ltn 
\, ['lf.' que es..;;lllo mC'did::. .. ;mrur~cs ti:rn realmer:.le um 
licntido de L''rrec:l,, a etT11s tc:rri .. ·eio; llUc ,·ínham,,o; acu
mulandtl alrii\C!o d~,,. lc:'rnJ111!o. \tas. in~io;tc1 aintlu •. :nm \'. 
1-:"1:•. é uma ter:~pi:uticu her\\i~o.·" da qual. lumcnla\·clmcn
tc. DÓ!I nao terÍ:tmiJS C~tm11 prc:o;,:indir. 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Nubre Senador Ben<
dito Ferreira. em "1Ua5 rri01eirllo; palavra!O de!iltc seu Iii."' 

s:unda a pane. V. Ex• di'io;e quem 5à.o U'i ~\·C1Iorc5, e eu 
di11.;e, aamhCm no início do meu discun;o, que nlio vim 
aqui pira an11li,;ar o BIIJ"CCtL'I econümic:o, a nível de plc-
n!jrio de Scnad1.1 verdadeiramente. o fi0\'0 Cilitti enfa5tia
do destas rttrõe!. c a11 a1nhccr 50hcjamentc. Perguntari:J, 
liim. quais as r11.Ões. :111 motivações que lc .. ·aram a ilHO. 
imprC'-·identcmentc. As cau"us. E nús es1amus. aqui dis
culind\l IIi con!ieqUénciao; que dc:ycriam ter sida evitadu. 
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Nio adianta querermos tapar o sol eom a peneira. 
porque o 10frimento. dentro daquele adAgio popular de 
que ••a necessidade faz o sapo pular''. o povo aprendeu, 
sem t.er ace;.so aa. n6meros. dele esc:ondido~o mas ele jê 
sente perfeitamente bem. E qualquer homem do povo, 
hoje na ~~~quina, con!lellle perfeitamente mo1trar 11 cica
trizes que ficaram nas suas costu em funçlo da imprevi
dência, e ati da conivincia tambi:m. HA alsuns anos 
alrAa, V. Ex•- talvez entorpecido pela propq:anda e 
num de1ejo de colaborar, de continuar dando cr6dito a 
este movimento, a este solpe de 64. que V. Ex• quis insi
nuar pelos idos de 63 - ficou numa posiçlo. at~ cena 
ponto, cõmoda. a tolerar e a dar cridito innnito pua 
essa dagraça palpAvel de hoje. 

Portanto. pen10, aqui e agora, fazendo apenas um 
diqn6stico que 11 do próprio povo. achar uma IDiuçlo 
para os problemas e nlo di~eutir o que jA atA discutido; 
oonrorme diS!Ie,aeria alb repetitivo aqui ralar. Mas. pen
sQ. nobre Senador, queeMu exipnciu recessivas levam 
à rome, via dos decreto~ e eles querem, os IA. de rora. os 
alien(Jenu. paulatinamente, e por etapa•- e para isso 
utilizando nativos antipatriotas- aniquilar a aente bra
•ileira, razendo do Brasil um pande loteamento, do qual 
se tenta netrodar u illtimas unidades para se pasar divi
das de iot~o. 

O que nos orerecan para contrapor esta cruel real ida
de, aqui? O que nos orerece o triunvirato do Governo, o 
triunvirato econômi\.'0? orerec:e-nal um modelo econà
mico ralido, execrado, um planejumento ineKi5tente, rai
SC\ ahstrato. 

O Sr. B...Uto Flll'eln. - Permite V. E•• mais um 
aparte? 

O SR. DERV AL DE PAIVA- Oo&laria que os apar
IL-s de V. [x• nlo ros~em muito demorados. puis estou 
che,.ando ao fim do meu tempo. 

O Sr. B-Ill Fornln- Realmente fico con•lran&i
do, porque V. Ex• ainda sequer conseguiu chegar ao 1.
mii(!O do seu pronunciamento; percebe-se que estA ainda 
quase como que na introduçlo. Mas, gostaria de 
ehamar-lhe a atendo para um a5pecto: eu fil uma obser
vaçlo com nllmeroa, evidentemente com niimeros arre
dondados. para iildicar-lhe que e!IRCI compromiSIOS in
ternacionais que hoje nos ans1111tiam, estio inseridos af, 
Ex•, nesses lO milhões de automõveia de passeio que te
mos circulando no Brallil, estio inseridos nesses 26 mi· 
lhões de aparelh01 de televi&io que ai atlo. para um 
povo que nio podia comprar rAdio a pilha. Logo, querer 
josar a culpa no Governo t uma estratt:gia do br•ileiro. 
N6s normalmentejoaamos a culpa no Governo ou a cul
pa em Deus. Quando a coiiB aperta demais. n6s dize. 
mos: i1110 f o destino que Deua me deu. Tambbn seria 
um acapiamo. e V. Ex• me perdoe e me releve. atribuir· 
mos aos cstranpiros os nouos erros e nossos desacertos, 
a nos!IB incontinencia em gaatos, em querermos ter um 

.-padrilo de vida que a nossa realidade económica. nem de 
lonse. no• pennitiria. Vou dar a V. E•• III um dado. para 
que V. Ex• possa apreciar o quanto 10mos um povo con
traditório: quando eclodiu a crise do petróleo n6a impor· 
t6.vamos. naquele ano, 29 milhlles de metros dlbicos de 
petróleo. v e V. E•• quando oo paf101 produtores e a til 
mesmo exportadores. freiaram o seu con•umo. o que 
oc:orreu conOM:O? V tio a primeira crise. decuplicou o 
preço do petr61eo. tomou a duplioar e n61 chepmoo em 
1979. importando S6 milhi5es de metros <llbiooo de pe
tróleo. VI: V. Ex• que enquanto todo mundo diminui o 
consumo, o Brasil duplicou. Para que? Para suatentu os 
noi&OI autom6veis de pa•eio. porque n6s 10rnos riCOI, 
ricos com o dinheiro alheio. VI: V. &• que tranlferirmos 
ao1 nOISOI dirisentea que. 6 verdade, foram CXJniventcs, 
n6s 01 polfticos., n6s 01 Uderes preferimos andar a rebo
que da opinilo pllblica. em vez de mumirmo1 atitudes 
antipl.ticas, du pai rc&ponsbel, do condutor dos dati· 
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nos do povo. Mu nlo como concalol da YDntade popu
lar- e ai eu tenho que aplaudir V .. E••Todos n6s peca
mos, nobre Senador, mas querer IIIDrl. debitar. l.queln 
que nos empre~taram dinheiro. que confiaram, evidente
mente objetivando lucro. querer debitar a eles u nossa• 
culpai V. E•• me perdoe. nlo t fazer justiça. 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Nobre Senador. tal
vez fo11e oportuno invocar o seu tntemunho, mas eu 
nilo estou querendo raz~lo porque, asara, eu nlo teria 
tempo de proferir todo o discuno. Mas sabe muitfssimo 
bem V. F..•• que, hA. poucos anos atris. quem ou5ava aer 
nac:ionalista neste Pais, era tambt:m. mal interpretado. 
Sabe V. E•• que o ex .. Qovemador Mauro Borge,; fora 
deposto com anilftanhas dos grupos eL-onõmico• pelo 
rato simplelmente- pelo menos foi o que serviu de d•
culpu- por implantar uma indllatria farmac!utica no 
oE•tado de Ooib. no cuo aiQUEOO. e, por isso. ora ta
xado de comuni5IL sendo arrancado do Governo atra
fts de proca501 diab61iCOiesatlnicos, porque quem era 
nac:ionalista jA cometia um grande "'crime"' contra a Pi
Iria naquela e:poca.. E1tnu obviamente bem mais noviço 
do que V. E•• no Parlamento. que devi= ter mais ou me
nos seu11 vinte anos, enquanto eu tenho apenas doze de 
experiincia. Ma•. aqui. quase que parafrasearia no111o 
ex-Presidente Silo Coelho, numa entrevista dada 11. tele
'lisl.o. dizendo que -= arrerendia de nlo ter reito mais, 
maR nln se anependia do que tinha reittJ. Se tinha algu
ma culpa era a de nllo ter reito outra c:oi1as em outra1 ~ 
poca1. Eu ditz,n a V. Ex• qae nlo me arrependo de nada. 
1"-ium.-u quis 5er membro de uma socicd11de ma111ac:rada, 
ft'itida com uma roupugtm deburguh, de pequeno bur
I'Ub, a ter um carro, porque a minha orifem t outra e 
sabe-a v. El• Alora t hom que v. Ex• raça Clilla autocrl
tica. pnrqur C:Sfles mnle'i. a conivincia e a tolerlincia em t
poca5 pul5adas e5tã redundando aqui neHe quadro de 
hoje. sem dúvida caótica. Mafl eu CRIOU de bem c.-omigo. 
F.u fico bem "'"Omlgo PDI'C.IUe devo ter alguns quila5, quem 
1abe arroha!ii, de pronunciamentos proferidos da trihuna 
.hâ mail de do1e anos. abrindo luta num campo que V. 
Ex• sabe onde foi exatamente para averbar CC'ntra CRia 
siiuaçllo. Por conseguinte, eu estou de bem comigo. Nlo 
me envergonho. nlo me arrependo. parque atou, desde 
a primeira hora, coerente. E: bom poder ralar hoje o que 
falava antigamente. 

O Sr. Hlllo G....,.- Permite V. Ex• um aparte. 
nobre Senador'1 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Com muito prazer. 

O Sr. Hllo Glllno- Quero referir-me a uma obiOI"· 
YBC"Io reita pelo eminente Senador Benedito Ferreira, na 
qual de quis repartir as responsabilidade~ dessa tremen
da e terrfvel divida externa com os empredrios bruilei
ro• e, lambf:m, com estatais dos estad'01 e municlpios. Eu 
quero dizer a S. E:l• e a V. E:l• que pelo jeito que o Sua
dor o aparteou, parece que os empreslrios nlo pesaram 
em cruzeiros. o dtbito deles. Mu tanto quanto eu aei, 
eminente Senador Benedito Ferreira, os empres6rios to
dos que contralram emprfttimos em dólar. estimulado• 
pelo Oovemo Federal, como 011 Estados. e munic(pios e 
u estatais, contralram emprtstimo em d61ara estimula· 
dos pelo Oovemo e tod• asas entidades de c:lase atlo 
.Pq.ando relijosamente os seu• compromi1101. 

O Sr. -.a ,....,.. - Nilo. Ex•. eu pe•o trazor 
•s documental e dar..Jhe att 01 nllmeros aatos d01 que 
e1tlo pagando. Tanto 1: que, neste meu dldmo pronun· 
.:iamento,- eu pediria desculpa ao nobre Senador Der
\&'al Paiva. para dar ate adaredmento a V. Ex•, porque 
Ri que V. Ex• busca a verdade- ainda nase flltlmo trl· 
wnutre. fina de setembro, roram despendidos pelo orça
mento monetirio um trilhlo e duzentos bilhlles de cru· 
zeiros. exatamente., para pagar inadimpiCncia de empre-
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111 que nlo puderam cumprir e Baldar 01 seus compro· 
mi11ns. 

O Sr. HMio G.._- EIIB& lliio"' Cllatais. que llio 
da re5ponsabilidade do Governo. 

O Sr. Blllllltu JmeiN- Exatamentc, mas foi quan· 
do então, eu pesqui11va a origem dos chamado1 mbsl
dios- quejd atingem il1 raias do inacredit6vd ne!lte pais 
- t que eu deparei com 01 nllmer01 que eu citei asara h.fi 
pouco e que posso dar a V. Ex•. emprbtimo1 da 63, ob
viamente os que venceram. vim 1e11do recolhidos. na me
dida do po55lvel. ape1Br das imensu dificuldades que 
atrave~~~am as empre111 privadu. mas o quantitativo, o 
montante dos emprhtirrt011 da 63, que tem rnponaabili
dade direta da iniciativa privada e que foi repassada 
atravf1 dos bancos comerciais, IA estA incorporado aque
le montante a que me reponei. ele aeRnta e trh bilhõCR 
de cruzeiros da chamada divida contabilizada. a divida 
e5Crita do Banco Central. 

O Sr. HMio G..._ -Continuando. eminente Sena· 
dor. nio vou dizer que nlo haja empre5a eventualmente 
inadimplente com os ~eus c:ompromi1101 internacionais. 
Mas, a grande maioria pasou, no ato, os seu1 compro
mis5ns. Quem ntA lesando. burlando, enganando"o cre
dor internacional nllo do e5131 empresa~~, nlo do os es
tadOI ntm os municfpios. Posso diter isso. eminente Se
nador, porque. no meu l:stado. houve um atraso mu
mentãneo no pagamento de um emprátimo. contraído 
an tempo da administraçlo Aloysin Chaveos, pelo Guver
n'-' Ala!!id Nunes e imediatamente a Bancn do Brasil cor~ 
tt\U a• rotai do Der:artamento de Estradas de Rodagem 
do meu F.1tado. 

O Sr. •~~e~~to F•nlr• - Que estavam vinc.-uladu 
uus empré:stimos. 

O Sr. Hlllo Gtool,.. - Enlilo. o Ellado do Pari nlo 
deve um vin~m de empréstimo nterno: nilo deve um 
centavo americano. Tudo foi cobrado do Estado do Parã 
pelo Banco do Brasil, que reiL"Ye todu u cotu, at6 1er 
pQo " último tostilo. Mas, se o Brasil estA devendo 90 
bilh3<5 de dólar ... ~ a Uniilo que està fraudando: nio 
são os devedore111 iSClladOi, particulares, nem 010 E5tad05 e 
Munidpios, porque o Estado da Pari pagou, na Integra, 
todo o d6bito contraldo. Era e5ta ohRrvaçila que eu de
sejava fazer, porque o nobre Senador Benedito Ferreira 
deu a entender que a Uniin era um pnhre coitado. que ti~ 
nha que arcar com a respon5abilidade, porque outr01 
nilo estavam cumprindo com os compromiiSoL Mas. eu 
ac:redito que a dasse empresarial tem cumprido. 01 Esta~ 
dos tem cumprido, claro, com alguns problemas, m• 
eles estio sendo cobrad05 e estio papndo. Quem nlo 
est6 pagando e não pode papr. por CIIC5 problem"as to
dos. que nós conhec.-emos,l!a Unilo. Eras6CIII8a obser· 
vaçio que eu desejava faZer. em face do aparte do nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Eu •&radoço muito e 
me sinto hOnrado com o a pane de V. Ex• e, sinceramen· 
te, eu sabia que essa parte preliminar do dscurso, que 6 
mais ou menos um ntlBJ do muito que &e tem debatido 
nrsta Casa, toma aeqUfmcia agora, ~essa segunda parte, 
que, aem dllvida nenhuma, me inspirou para o pronun
ciamento desta tarde . 

Com as exigências recessivas, que levam • fome. eles 
querem. paulatinamente, por etapas e para isao utilizan
do natiVOI antipatriotu. aniquilar a pnte brasileria. fa
zendo do Brasil um srande loteamento, do qual se tenta 
negociar u iiltimas unidades para se pap.r dividas de jo
go. E o que nos oferecem para se C"Ontrapor a esta cruel 
realidade? Um modelo económico ralido e execrado, um 
planejamento inaiatente, falso. abstrato! 

A oposiçilo tem debatido toda essa problemitica, no
tadamente as eleiçõea direlas. o modelo económico, a 
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Refonna TributAria. contudo. e1panamente. E11a1 taes 
IC alt~rnam na pauta du discussBa, obedecendo ao cri
lf:rio ILibjetivo de cada parlamentar. Condensar- p11r1 
resolvcr - todu asas propDiil.u numa 116 frente de açlo 
parece-me uma ideia vAlida e oponuna para o momento. 
Sobretudo, porque o poWJ bruileiro, principalmente nos 
seus qmentos mais irdustiçadoa, mais alinsidOA pelas 
medidas ....-essivu. precisa de um sinal verde, um leniti
vo. uma cstrela-1uia indicadora efetiva de 10luclo para 
os seus prohlemu. 

Em si c:onscii:ncia. sem extremismo, sem vedctismu. 
entenda que, se hA alsuf=m com 011 pb no chão. com ra
pons.abilidade, com vontade de achar uma salda para 
toda nsa situado. deve apraentA-Ia. Permito-me pro· 
por. nio que se abandone a intensidade da campanha pe
la• eleiçâcs direta~o mas que se faça, c:oncomitantemente, 
a lula pela A55embli:ia Nacional Com;tituintc. por sabe.. 
las perfeitamente concili6veis. 

Mesmo se conquistada. brevemente. a prerrosativa da 
eleição direta para Praidinda da Repllblica, 01 pani· 
dos, devem, em suas campanhas. desfraldar a bandeira 
da Constituinte. sem a qual nlo &e dll liOdedade a cape
rança e a prantia de uma açlo realmente concreta do 
1ovemo eleito. A conduta do soverno Rrl norteada.pela 
constituição, com a qual de cstari. evidentemente, se 
comprometendo. 

A constituinte~ uma tese att- hoje cercada de ceno la· 
bu, tidu como elitizada. O assunto, embora discutido nos 
Retores mais bem informados da sociedade, escapa A 
comprecnslo de outros ~esmentos, que precisariam de 
uma explicaçilo diditic:a para aaiminl·lo. 

Por isso se faz nec:ess,ria a criaçlo de um ll'mbolo,de 
uma bandeira que caracterize bem a Constituinte. c:on· 
voc:ando para e11e mister a intelectualidade, a fim de se 
divulaar, de maneiralimpl-. o sipific:ado de tio pn:cio· 
sa palavra. Supri, certa vez, ao Preaidente do meu pani· 
do, Ulysses Ouimarin, a idtia de uma ciranda- enten· 
dida aqui, evidenlanente. como um drc:ulo dini.mic:o, na 
qual atariam todu • fisionomias que c:ancterizam fiel· 
mente os sc:smentoA por elas rc:prc:sentadu na sociedade. 
como a profe550ra. a criança. o opertrio urbano. o tra· 
balhador naral, o intelectual. o juriata, a isreja. a mulher, 
o empresArio, o 10ldado, o (ndio e o comerciUio. Doze 
expoenças de vlrioaletOI'CI da JOCiedade reprnmtariam 
o mesmo nllmero de letras que formam a palavra Con&ti· 
tuinte. 

Continuo defendendo esse slmbolo! A ciranda nos 
convida a uma volta ao pBSIIdo, la oripns "a começar 
de novo". lmpracindlvel ~poisa panicipaçlo efetiva de 
Ioda a intelectualidade, para abraçar a idtia e. didatica· 
mente. tornl·la viva, intelislvel, dinlmica. pre~ente. 
atravá da ane e da mllllica, tendo.como alvo toda a10· 
ciedade, que preciaa asaimil6-la e urpntemente det"cnd6-
la. 

Penso que ae deve propasar, ae popularizar a campa~ 
nha atrafts de decalques.. chaveiros. Dlmulu. Mu pcn· 
10, 10bretudo, na bandeira que 01 adeptos da Constituin· 
te, a exemplo do torcedor de fUtebol, farii tremular na 
janela de suas cuas. dando a noçlo de uma ~eleçio bra· 
sileira presta a enlnr em campo. A dilaasslo em romo 
da Conatituinte proporcionaria a toda a populaçlo bra
aileira. participaçlo ativa no debate, desde 01 llindicatos 
at~ 01 clubes de mies. poi1 ela 6 a esperança. 

EstA lançada aqui e aaora. o convite para a idtia de 
uma ampla campanha pela Auembliia Nacional Consti
tuinte. para cuja efetivaçlo IUaim lOS partidos I ro,.. 
macio de um comitt nacio,.•l interpartidlrio. ~ eiR o 
meio que vai permitir a verdadeira conciliaçlo nacional, 
namo l Ordem e ao Proii"CIIO. O Pais, hoje, ati muito 
lonp de cumprir o lema de sua bandeira. Muito pelo 
contrArio, •tam01 usistindo 11: a rec:eulo e muiro ji a 
pctnvulslo IOcial. 

Aqui, obro um paltnlolc, Sn. Senlllono: nlo vlo 
mala adiantar u baionell .lo vai mais adiantar eue 
maquiaYIII1111o macabra. porque aiOCiedade ji ae ora:• 
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nizou ao ponto de numa primeira fase pr6-aben.ura. 
mostrar que nlo tinha medo maia, que 11 aorcizou do 
medo de que ali entio era tomado. ve;am bem que, num 
determinado momento. os ministros. ou at6 mesmo aa 
Areal mais reacionlrias quiaeram proibir o encontro da 
UNE, em Salvador c 01 Cll.udantel • uniram, reuniram 
ali e o razeram, Quiseram e decretaram ilqal a sreve do 
ABC, 01 opertrios fizeram a1reve. At6 entlo, as profes
soras. aobretudo evidentemente 11 profes10ras p6blicu, 
'ue eram Uladll pelos homens do Oovemo, pelos chefe~ 
Ja )nHticos. a saírem pel01 bairroa afora, misturando o 
•uni' com a maquiasem, resolveram hutear cartazes dar 
viJ(Iia dvica b portas do palicio, porque elas pen18vam 
que a abertura- e a abertura dada, propalada, dita pro· 
paaadA- seria a soluçl.o, e nl.o o foi. 

A convulslo &OLial i iminente. 1:!, qora, falar o qu~ 
Depois de quant01 ano1 de rc:preailo, de ass11sinatoa 
ofidalizados, de fome, de miHria. vai fazer o que'~ Eu 
não anou propondo e muito men01 convidando o povo 
para ir l rua. Estou convidando o Consi'CIIIo, o Senado 
da Repllblica. a sodedllde como um IOdo ii reflexl.o pro~ 
funda, nata hora. porque temo que n6s nlo emplaque
mOI mai11 quatro meses pela frente neates ·''IIIUK quo. E 
nlo·estou aqui com mal~IJOuros, muito ao contrllrio, ve
flho cheio de esperanças, com vontade de dar uma c:on
tribuiçio, d•l descer • det•lheo, ao modu.•/G<IMdl de um 
proceuo que, penso- quem sabe dentro da minha poe~ 
sia - pode colaborar. 

Quanto l maneirBde operar a coisa. compete a todOR 
nós- inclu5ive, l aoc:iedade que invoco, l intelec:tuali· 
dade que deve p6r as auu cabeç• tamb&m a no110 ICI'· 

viço c ao serviço do Bruil. 
Somente a Constituinte 1c: propõe a dar 1e11tido e mo

tivaçlo b palavras ""Ordem e Prope•o", l eleiçio dire
ta, l rBforma tributAria, l partic:ipaçlo politico-popular, 
A melhor distribuiçlo da riqueza nacional. Todo!i os an
seios da populaçlo aerio atendido•. atravb de uma nova 
carta eon.'ititucional. 

O Sr. -te Ji"-.- Pennite-me V. E•• um 
apane? 

O SR. DIJIV.U. DE PAIVA- Com muito pr .. er 

o Sr ..... 18 r....rn- Deploro CAtar imerrompen
do o discurso de V, Ex•. mas V. Ex• me convida, com 
suas colocaçõa, a querer celaborar com V. Ex• Nobre 
Senador Derval de Paiva, eu, ainda .hl pouco, poderia 
assinalar aqui, quando do encaminhamento da votaçlo 
de um requerimento, pnarc:t~amente, um tanto veemen· 
te. mas profundamente amarsurado, quando eu me re
portava ao coroiArio de lcgislaçlo, ao n0110 famoao c 
tio decantado preciDiismojurldico em lesialar para mri· 
queccr os nossos arquivo• de letraS mortas. au trazia, por 
cumplo, l colaçio um texto da nossa Constituiçlo, um 
capitulo que~ realmen~. um primor de bou intenções. 
mu que retrata muito e1sa noaaa srande preoc:upaçlc• 
com o cRiado de direito e que. la VCECS tem nos conduzi. 
do a esquea:rmos do '!lado de justiça. v e V. Ex• que a 
no111 Constituiçlo estabeleceu. por pnei"Giidade. e eu 
diria a~ incon~~&X~Gente do Constituinte. que n65 propi· 
ciarlamoa ao noaso trabalhador wn 1alirio mlnimo CB· 

paz de dar~lhe.suatento. quer dizer, condiçl)es disnas de 
aobrevivbcia e a toda a sua famllia. Ora, nobre Senador, 
vtia V. Ex• que a panac:tiajurfdico-constitucional, asa 
terapbJtica heróica para todo1 os mala que V. Ex• pare
ee encontrar na constituinte. corre um .trio risco. sem 
haja mais do que CRia campanha de tomada de po!iiçlo, 
de qitar da Bandeira. Hm que n6a previamente 10fra· 
mos um processo de cduc:açlo, Aaora. queria pedir a V, 
Ex• que me pennitiue exprimir o que eu mtendo por 
educaçlo. Modeltamente. tenho insistido muito a~. 
aqui neste plenlrio, e tenho lido ott rq>etitivo. 1'161 falli· 
ficamos no Brasil, ne .. no .. pcçal~&isferan~ at~ mn
mo oa verbos para a identiftc:açlo doa 1101101 prop6sitoa. 
Confunde-IC demais nane Pais instruçlo c:om'educaçlo. 

Terça-Feira 6 5919 

e V. Ex• 1abe que desaraçadamente, cada vez mais. as 
nossas escolas preparam 01 doutore& mas prepanm me
nos 01 indivfduos. Dai per que. nobre Senador, eu tenho 
receio que o povo, como sempre ocorreu, nlo 111'1 ouvi· 
do coi!ia nenhuma. O que vai funcionar e o que fUnciona." 
ria n1111 c:on!ltituinte seria, quando muito, a sensibilida· 
dedu Liderança realmente identificadas e c:ondutoru 
dos anseios do povo que traria, para: o bojo della c:oMI.i· 
tuinte. aquilo que rxxleria nlo ser at~ o desejo imediato 
do povt., ma.'i, RCria. par se fa1.c:r uma Constituiçlo R:ria, 
cnloe~~r--se n'' tCJito,da Carta Magna, nlo aquilo, repito, 
que o povo de!iC'jaise. maa aquilo que mnrim efetiva· 
mente mail U serações futuru do que U at uais. Loso. 
vt V. Ex• que, realmente. me anaustiae•a colocac;lo un\ 
tunto quanto aimplista de querer·SC: encontrar na Consti: 
tuiçlo, Hm o pr0CCS50 de IICiu~açio. de despertar, d!= 
eduzir. aquilo que hl de latente. de bom em cada um de 
nós. tirar para fora. al&irn. tcrlamos ll1l prucc:uo de adu· 
caçio e, atravf:a dele nlo tenho ddvida, sc:rlamos at6 dis
ciplinado& a limitar 01 noaiOi psl.ol, razio maior d01 
001105 inrortllnios e da ans6.stia que hoje enfrentamos, • 
a imoderaçii!J n01 ROUIDI pllf.oa. de quera-mos ter um 
padrlo de vida muito al~m do que a realidade brasileira 
permite, com ~rios prejulzo1 para CJI agricultores c:omo 
ainda hi pouco salientava. Mas. entio. ~onde diria que 
V. F.x• deveria debruçar-R. induir tam~m nas suas lU· 

sestõeslls lideranças partidlriu, ponderaria a V. Ex• da 
~onveniincia de inRrir, de manein que fosse precedido a 
qualquer uma nova estrutura a qualquer novo uca· 
bouço jurfdico para o Brasil, fosse ele precedido de um 
proCCRID de educado. porque senlo, nobre Senador, di· 
ficilmente. as louvAveia hou intenç&:l de V. Ex• nlo 
iriam fazer mais do que enriquecer •a noua fabulosa 
mat&ia legiRiada e termoa um estado de direito muito 
bonito par exibirmos 16 no exterior, mu, aqui dentro, 
wn estado de justiça incompatfvel at6 c.:om a noasa for· 
maçio e vocaçlo cristl. Muito obrisado a V, Ex• 

O SR.DERVALDEPAIVA- NobreSenadcw Bene
dito Ferreii-a, devo diZer que concordo com 3"' do nll· 
cleo.das idll:iu colocadas por V. Ex• nesse apane. Acho 
que V. Ex• foi parcialmente fdlz. Obviamente. nlo con
cordo com tudo, e mesmo quando V. Ex• analiaa, por 
exemplo, a defasagem da educaçlo no Brasil, iuo me le
varia a um outro discuno para responder ao aparte de V. 
EJE.' Na verdade. o procc110 de acuhuramento, no BrMil, 
tem nCIIIC proCCIIO, nesse atual resime, uma crimin011 e 
terrlvel rapon~abilidade, porque ela 6 '71J'1, reaponslvel 
por isto. Se V. Ex• me persuntar por que, eu falo asara, 
aenlo deixarei para um outro debate, para uma outra 
oponunidade. Eu consiso provar, maternatic::amente, 
para V. Ex•, reportando a fatos desqm::. eis, aos quais 
nlo devemos voltar, por serBm nains. Acho que V. Ex• jl 
concordou, pelo aeu seato afirmatiV\.1. Ponanto, nlo en· 
trarei neSIIB parte af. 

Mat que a Constituinte poasa nlo redundar numa 
nova Carta conatitucional que seja um primor, i posai· 
vcl, porque a perfeiçlo realmente~ quase inalcançlvel. 
Ma5, realmente, serl disparadamc:nte melhor e sobretu· 
:lo, evidentemente, lesltima, porque eua que estA ai~ 
•lqllima; ilep,ltima por todas •• razões que nos vem l 
mente. chqando inc:luaive ao absurdo de. depois de 
remendA-la muitas e muitiSRimas vezes, numa determina· 
da hora. fechando o Consresso Nacional - l seme
lhança do pescador, que a põe num embornal e vai para 
.a Granja do Torto e volta, com uma outra, ~em nenhu· 
lba noçlo, sem nenhuma sc:nlihilidade jurldica, num ca· 
a\(smo exec:rbel, impondo·nos mcdidu que: t.emoa que 
qUentar. 

Evidentemente, eua Carta pode nlo chesar ao prinor 
da perfeiçlo, ma serl muito melhor do que •a que ai 
eoti. E aqui jl entrando na IIOC)IIincia des11 meomo ra
ciodnio, diso que nlo crBio que chesue a bom termo 
uma reforma, ainda que ampla. da atual Constituiçlo. 
conforme estA sendo propo&ta. Chep de remmdos no 
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puno SiDIO da nossa História c:onstitua('lnal. Vamos pe
aar a matéria-prima de primeira qualidade, transforml.
!a cm fins re5istentes e fiar o tecido pura a c.:onfea;lo dr 
rour3Jem dig:na de uma non ordem jur(dica. 

Oh,·iamentc. Senador Bcnc:dito FcrrcirL a ConsLi· 
tuic;ilo nilo deKe a deli.llhL"I- elu f: o arcabouçojurldi~o.op 
- mus deixa c:ondicõc:5. meios. formujurfdicu para im
p.:dir os de-;atino5 que se tCm cometido contra ela pró
pria em dt5fa .. ·nr da 11.-=icdade. 

O Sr. J-' U•- Permit.: V. Ex• um aparte? 

O SR. DERVAL DE PAIVA- O aopecto dito ror V. 
Ex•. em um outro de 5e115 di~cui'!WJS. ou quem ~mhe, em 
dehule5 de corredores. à marp:em dm. caR:R, V. F.x• cita, 
nilo Mi se deste Plenirin, num dia Jlrttl'rito, af V, Ex• ci
ta, salvo enJano. o·an. 16,, quando fala que dfll ao traha
lhad!Jr e ii sua família um 5Biirio cOndilente. que atenda 
h !IIUH!II ncc:r!llidadcs mini mas. 

f.u chepo tamhtom a achar que ai a Constituição dus
c:eu a detalhes. Agora da pnderia., perfeilamenteo bem. e 
li sim o trabalhador poderia atar n:pre!IC'I1tado, c:om o 
IICU voto. t'om a Constituinte. para ter meranismos jurr
dico5 de defeso, pura que elt nlo eja aniquilado. mas 
niC\ ela prever, na form.1 como c:ritiC(QJ V. Ex• Dai eu di-
7.tr qut mnoordo. pai'C'iulmtnte. com as mlocaçües fei
tiL'io, atruvh dna aparte fi t de outra5 confabulações que. 
ror ~o:erto. nilo foram feitafl aqui no plenêrio. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- )I; obre Sena
dor Der vai de Pai~a. dneja ah:rtar V. F.r.• de que ainda 
temoR vá.rio5 oradores ins.criWR, e tamhtm porque IIIi 18 
hormli e 30 minutos o Senado stA mnvuc:ado para umu 
M."Ssào extraardiné.ria. 

O SR. DERVAL DE PAIVA- Tentarei encerrar o 
meu dis~u.:So o mail rÃpido p05srvel. Sr. Presidente. la
mentando,a•nttcipadamente, até mesmo nlo ter sidtJ for
muludo 11 nr:arte 5C'IIi.:itad,, ptlo nohre Senador JaK 
Lin5. o qual num~~ ~.»utro1 ap~o»nunidade ~erh dado. com 
prun:r. 

O Sr • .r~ U•- Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. DERV AL DI! PAIVA - Pros&iJO. Sr. Prcoi
ck:nte. 

Evidentemente, o C~.»nlrL"'i50 tem poderes para efelivur 
uma ref~.»rma çonstituciondl. mas a ~UCiedauleo nilo e&tê 
por de bem repmeontada, porque as 6himas eleições ain
dit f~.»rum realizadas c.:om cel't'Camento de direito, c:om 
abu~ de poder e.::onómico. rom falta de liberdade nos 
meio• de mmuniwu.:iao. PH!io!iiaunos f'C'IO ve'ame ati de ex
por currit'ulm, enquanto L'ii~S brilhantes e capazes 
nào puderam partiLipar du cnmpanha deitoral, J'h)r nlo 
di11rnr de recunos lin:.n~eeirOli e meios de cumunicaçilio. 

A ref~.»rmil da Cnno;tituiçilo C uma Lef.C atf: certo ponto 
rc'ipeitãvel, ma5 a handeira m:.lior ~ a da Con'itituinte, 
que pude ooer dL""'fn•ldadu 5em prejulzo d11 eleição di reta. 
rodend11 utC uma delu5 s:.air a ..... ri. Par exemrlo. em 
princfpi,,, clc:içõt."!! din.1;1~ rara Pre5idenle da RCJ1Ciblica. 
Ao in\fs de prejudicar, elu \:li heneli..:iar o dehate. e o 
candidato vai 5e L'Omprnmet.:r 11 fua:r um IO\'erno res
reit:anc.lo o c:t~pirito de con\'OCI.U;àu da nova Carta Consti
tuciooal. O Presidente da Rcr6blit':l, na hipótese de ser 
cleilc.l.. j;i teria dois anm;. ;1p6!i sua eleição, uma ,\5-
scmblêia Sacion:.1l Constituinle L"Un\·oc:ada. 

O Governo atuul. embora ni,, seja o llnico na ron
didn de full"-lo. ~ lc.:pitimo para L"Onvocur a constituinte. 
~e'i.'ie Cõl!lll, teria praticamente "'0050iidudo o stu proces
so de :.1henur:a J'l(llltica. lli!iitnricamente. Kmpre foi ele a 
''"·ern11 u 111mar e•:a dcci11iln. emhora. àR veze11. tenha 
lentudu p11Steriorm.:nteo impl!'dir a SUil cont'reti1.aç.ilo. 

O mtwimentn pelu C~o,nstituinte. que jâ con~r~la ati: d:a 
rn.lJIU!ila ranidâria do P:\o'U)R. de\'e 5CI' ini~iado pela 
prítpriu ~icdudc. Cabe a~o»!ii purtidn5 atnvoc:ur todnR O!l 
:~~eu,; !llepment''"· E qual dei~ nllo teve pouticipaçilo na 
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•luta pe:la abc:nura? O problema ~ que se dtram por latis
feitOA apena!ii com a I'CY('IIaçla do5 atm de exc:eçlo, ani!ii
tia e cleiçõao diretas para govcrnadm. 

E ~~~as conqui5IB5 foram posslvei1 diante de um c:tamor 
nacional. mas parece ter ha\ido um ane~~tniamento eles
R ímpeto pr6-abenura Talve1, com a nossa própria 
cnnduta rollticu, n65tenhamos c:antribuido para CSHC d~ 
sünlmo. inclusive 01 soveomadore!l, que abandonaram 
toda a rlataforma de candidatos em camranha. pardas
li Um ir apenuR umil po1tura de chefe de f.xecutivo. F.sta 
direrenca de c:omrortamento 6 uma contradição que pre
cisa ser cobrada. 

Houve uma tolerdncia. uma condesc:endtnc:ia dosseg
rnento5 mais fl0frid05 e inibido!l da IC)Çiedade. com re
lo~~;iio il!ii eleiçõefl direta!l para sovernador, na iludo de 
que elaa fossem a sua salvaçlo. E. se das nio tivessem 
sido realizadas. penll), o Pais teria se eonsalfinhado. 
~ preciso at'cnar. atria e sinceramente, com aoluç&s 

concrc:la!ll pura Hte Purs. ~ preciso rearender a c:hama da 
vontade popular, criando c:ondic:õe• para uma mobiJi .. 
zuç&o nacional pela Constituinte. J;: preci50 colocarm05, 
jl1, o noH5o bloco na rua. para que a história nlo dia:a. d
tando aqui 1:1 CHnçio popular, que "nós dormimos de 
touca, que perdemo5 a boc:a. que fusim01 da brip, que 
c:uimiJS d~.» plhn. não vimos 5Bida e morremoJI de medo 
quando o pau quebrou". 

Se algulm uchar qLIC' a luta nlo vale a pena. entlo nD.o 
vai achar, tumbM!. que esSIIII conquio;tus nossas chC'J;a
ram pnr ac:usa. A quanto5 de nb!l nio parec:eu at~ poe~~ia 
o futo de estarmo5, hã algum tempo atr.t.s. presando par 
direilo1 humuno5, condenando a chacina. as cuuações. o 
AI .. ~. rrivindicando ani1tia e eleições diretu? Utópico i 
acrrditar que estes decreto5 governamentais vila I'CIIolver 
.a11ituuçilo cc:anõmica do Pais. c:orrolda por RC modelo 
eliti!ll.a. c:nnc:eotrador e 11atãnic:o. 

S_, quero pleitear a autoria da kl:ia de uma nova 
Con!iitiluiçilo. Ma1 reafirmo a 11U1t5tlo dt se criar um ('O

miti: nadonul pr6-con011tituinte, do qualtodofl 011 panido• 
devem participar. F.st:a t uma bandeira para a 50Ciedade. 
Deve e rrec:isa, apanidariamente, tremular. TodoS deve
moi fu1er du Con5tituinte rumo à p11. 

Ali5i!Uimo!l agora a realizaçio de eleiçôC5 diretas na 
ArJC'ntina, ..:uja.011 campanhas transcorreram tranqtlila5 e 
cnm maciçu participaçio popular. E pensamos IIC tio fe
lil fato nln poderia tambtm ter ocorrido c:onoSC'n. O que 
eiCR tem que nó5 oD.o temmi? SerA que 01 argentinos tem 
mai5 sangue nU5 \'eiaR, silo mais humano5 do que .n65? 
SinL't'rumente, não acredito. O valoroso povo brasileiro 
jâ demonstn.1u suu força muitas "·ezcs no decorrer da 
Ui!ih\riu. 

E. com u gruvidude da situacão n~.» Brasil. nem Macu
n~lrm:a c:on"""'ue mai'i licurdeit11do dern.,mente em berço 
esplêndido. Anunciumo5 u luta do Rkulo: Macunalma 
\"tn;u~~o Tio Sum. O h~roi nacionul ac:orda e 1e fortaleçe 
pom1 lutar C\.lntra O!ii arquiioimis01 da Pãtria. Nllo uta
mos falando de re\'iRt:a em quadrinhos. f.ge t o argu
mento de uma fuhulo53 hifltória cujo pcn10napom rrioci
pul ~ n ro"''l brasileiro. Estamos ralando da 5Hp,a de um 
p1WU na lutu pelns seus dirLitos constitucionais. pela sua 
'iohenmia. 

F.ru u que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito 
hem!l 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. LOL1RI
VAL BAPTISTA NA SESS10 DE 10-INJJ E 
PL!BLIC.fDO NO DCN DE l'tl1i8J, QUE ESTA 
SE!VDO REPUBLICADO POR INCORREÇ10 
NA PUBLICAÇ10. 

O SR. LOURIV AL IAPTIST A (PDS - SE. Pronun
ci:.l o seguinte di1c:urso.l- Sr. Presidente e Sn. Senado
rc."'i: 

~.., aJnjunto dos problemas fundamentais que o Con
gn."!ii.'KJ Nacional examinou. no decorra" da presente S..-
5D.n Lea:islati\'8 que deveré. encerrar as suas atividades no 
próximo dia S de del.c:mbro. destucuram--. sem sombra 

Dezembro de 1983 

de dllvida. os relativos ao e&tabclecimento de uma noVa 
fOIIIIal ...,. ... noo termos do Decreto-lei n• 2.065, de 
1983, c • aprovaçD.o da denan inada ""l::!menda Pauoa 
Põrto" que. alterando di1po1itivos da Constituiçio Fe
deral, substituiu 111 pmposla5 de Emenda ao texto consti
tucional n• 22. do Deputado Paulo Lustot~~: n• 13, do Se
nador Afonfla Camargo: nt 38, do Deputado Jraj• Ro
drigues: n• 39. d~.» Senador Marco Maciel e 11" 40. do Se
nador CariU!I Chiarelli, de 1983. afl quais. por serem c:o
neus, tiveram a 1ua tramitaçio em conjunto dC'termina
da pela Pmidtncia do Congresso Nacional, vilitO a iden
tidade de ohjetivos. 

A imporlãncia tran!M."CDdental da Emmda Pus01 Põr
lo - que acolheu, no &tU bojo, modificaçõe!l IUhatan
ciuis sugerida•· pelo Governo Federal, visando 
compatibili7.6.-la com as disponibilidadC5 financeiras da 
Unilo c. ao mesmo tempo, adequA-la As ralidade5 da 
atuul oonjuntura económic-a - c:on!li5te, sobretudo. no 
rato de aer, inesa"·elmente, uma .. mini-reforma tribu
tAria", isto ~. um primeiro passo no ~~entido do advento 
da ampla. profunda e dec:hiiva Rerorma Tributlria que a 
Naçl~.» vem reclamando, e cujo projeto ddlnitlvo o Go
verno Federal pretende IIUbmeter A aprovaçio do Con
SfC!ii~ Nacional em 1984. Em !lfotae. a Emenda aprova
da - cujo te11.1o aMxo 50lic:ito Reja incorporado a ute 
meu c:onLiso pronunciamento - redistribui para aa FJI
tadus e Municlpim uma partda bem maior da atuaii'C'
c:eita li5cal da Uniil~.». 

Dispenso-me de comentar o5 quantitativos e aumentos 
pn"'·istos. bem c:amo as minllcias ttcnicas das "·é.riu alte
ra(,:ües apmvad1111 em virtude do significativo IIC('Irdo 
p<llrlic:o que J'055ihilit~.»u a aprovação do 5Ubstitutivo fi
nal. . 

Ballla acentuar que, alf:m dos aumentos relativo5 ao 
fundo de Participaçilo dos ~unic(piofl e ao Fundo Espe
cial, as Llnidadn 1-'edc:rativu pa!iiH.ram a ter uma parti .. 
cipaçD.o de 6CR- (contra os 400: aluais) na rec.:eita doa im .. 
postos mbre lubrilic:ante5 e c:omhustrveiA, e enersia ell=
trica. 

Do ponto de vista pr.t.tioo, os Estadus e Municlpios 
deverD.o rec:eber, a partir de janeiro \'indouro, ..:erca de 
2.~ trilhões de c:ruzeiro!l. o que reprrsenta o aspecto posi
tivo dil Emenda PaDos Põrto, ou ~eja, um conaider6.vel 
aumL'11tO no to~ante à transferCncia de rec:urso11 fiscais da 
t:niãu para !JS Estados e Municlrias. 

Por outro lado, nlo se pode negar que a cup lllal 
llolt .. flobre os contribuintes serA paralelamente aumen
tada, motivo relo qual deverA o Governo tomar as pro
vid~nciu (('irretiva5 que se filel't'm nece•Arias. de natu
rrla t'omplementar, :a fim deo anulur pussrvei'l disturc,'Cka 
e efeit01 innacion&ri~.»s. 

Finalment!!. c~om5oante e!lc:lareceu o Senador PaMos 
Pórto, ilufltre Pmddtnte da Comiss3o de Munidpios dd 
Stnado 1-'c:deral, na qualidade de Relator da Comi11silo 
Mi1ta doCnns:res110 Nacional que examinou e emitiu P• 
rcL"Cr Hobre a matéria, ... '"o que ae prcteondc:u, nesta hora 
de perrlexidade. foi abrir 05 primeirm caminhos a uma 
amplo reflexão critica 10bre a Federado c o Tributo; 
acudir os EStados e Munidpios no intolerivc:l impuse fi
nanceira que atrave55am, e dar uma trtgua para o c:on
junt~.» de ref~.»rmas instiluc:ionais, polltic:a!l, c:c:onõmicas e 
linunCC"ira~~o ~ue o Pais havcri de implantar''. 

Desejo reoli"ilar o Scnudor Passos Pürto, pelo inconta
t;l\el bito de sua patriótica iniciativa, da qual raultarào 
efeito!! 5Uh5tanciai5 t concretos no concernente ao forta
lecimento financeiro dos Estadlo)S e Munidpios. 

Ao mesmo tempo, congratulo-me com o Presidente 
Jo3o Baptista Fiaueireckl, cuja de..:isii~.» hlcida e oportuna 
viabilizou o acordo politico do qual rc:sultou, com a 
Emenda aprovuda, o advento da Reforma TributAria in
di!lrensiiveiiiD desenvolvimento du Federaeln Bruileirll. 
• A Reforma TributAria. aliAs. ~ assunto a respeito do 

qual jCI. tive oponunidadc de me manifatar em vi.ri05 
pronun~o:iamc:ntos. atento aos imperativos de lu lar contra 
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o progre5.,ivo empobredmenlO das Unidada elementa• 
n:1 componentes da Fedcraçlo. O Bra1il inteiro aguarda. 
de n:slo, que o Poder Executivo da Unilo promova no 
próximo ano a implantac;:ilo da Rcrorma TributAria, ju ... 
1amcnle oon~dderada como uma du upira~ bi~dca!l 
da Sação brasileir.J.. 

Era 1.1 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muilo bem!) 

DOC["IIIEI~'fO A Ql'E SE IIEFF.IIE O Sll 
LOI!RIVAL BAPTISTA t:M SE:l' DISCl'RSO: 

EMF.NIJ.o\ Sl:BSTITliTIVA ÁS PROPOSTAS DE 
~M~SDA À CO~STITl!IÇ.I,O FEDERAL 

~'> 22. 23, 3K. 39 e 40/83 

AIIB'I ._.d_ da C-oleio Flllenl 
As Maas da C4mara dos Deputados r do Senado Fe-

deral. nm termos do arl. 49 da Constituiçlu Federal. 
promulgam a !ieJUinte F.mrnda ao teKtn constitucional. 

Art. I• 05 dispasit•vos da Cnn11tituiçin Federal 
ah:1ixo enumerados passam a vi@!OFIIr ...... ,m as le(!Uinlcs 
alteraçõc:": 

"Arl. IR .............................. .. 

11 - contribuido de melhoria. arro:adada dos 
flmpric:IC.riafl de im6veis beneficiados pPr ohra1 
p6hiK:a1, que ler& como limilc: lotai a dapcsa reali-
13da. 

Arl. :!3. . ............................ ·.,. 

11 -operações nlativns l çirculaçlo de merea
dorias realiladas por produtores. indu•triai!ll e co
men:iantes, impn!Cio que nilo scrâ cumulativo c do 
qual R abater6, nD!IIermos do disposto em lei enm
plementar. o montan1e c:ubrado nas anteriurn pelo 
meomu ou por outro Estado. A i1e11ção ou não
incidCncia, salvo dclc:rminaçãn em contrArio da le
gi5ltt.dn. nio implicarA crf:diln de impn'Sto para 
uh:1timentn daquele incidenle nas opcra~,:ÜC!1: !iCguin
te\. 

§ " A aliquota do impn~to a que 1c: reFere o 
item II !lerA. uniFonnc para tod:lfl as mercadorias nu 
opcraçc}a internas c internladuaifl, bem como nu 
intercrnaduais rcali7ada!ll com oonsumidor final: o 
Senado Federal. mudiante resolução tomada por 
iniciativa do Presidente da Repllblica, fixará u alf
'IUIJia:fo miiximus rara çada uma des~as opcrac;cks c 
r:•ra a5 de exportaçilo. 

§ 11. 0 impo5tO a que !1C reFere o item 1J incidi
rã, 1amhém !Kibrt: a entrada, cm Clitabclecimcnto co
mereial, industrial ou produtor, de mercadoria im
portante d\) exterior por seu titular, inclu!dve quan
do se tratar de ben5 deslinados a ronmmo ou ativo 
rilf.u do estahelccimcnto. 

§ ! 2. O m,,ntantc do impo5to 1 que RC reFere o 
hem V do art. 21 intcgrarll 1 ba~e de c:illeulo do im
puslo mcncionlldo no item 11. excelo quando a ore
raçio confiJure hipótC!iC de incideneia de ambm os 
tribulm. 

Art. 2S. llo produto da arrec:adaçlo dos im
po5IOS mencionados no5 itens IV c V do art. 21, a 
Uniin di1tribuirA trinlll e dois por cento na Forma 
seguinte: 

1- quatorze por cento ao Fundo de Partici
pado dos &tadOfl. do Distrito Federal' doi Terri
tórios.: 

11- dc.f:CiiiCis por cento ao Fundo de Paniei
paçl('l dm M unidpios; 

III -dois por cento ao Fundo ~spec:ial, que lerA 
sua aplieaçlo re(!UIIIda cm lei. 

An. 26 ................................ . 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio Jl.) 

I - HSM:nta por c;ento do produto da arreca
daçlo do imposto 10brc Jubriflca.ntes e combusdvei1 
lfquidos ou 8a&0501, mencionado no item VIII do 
art. 21, hem como dos adicionais c demais 1ravames 
fcd,rail incidentl!l sobre: os referidos produto5; 

§ 3• Aos Estados, Distrito Federal e Territórios 
scriJ.,, atribuídos dois tcrç0111 da tran!d'erimeia previ!l
ta no item 1: 11os M unidriofl um terço." 

Art. 2t A inclusão do imposto sobre produtos in
du!ltriulitados na base de c:êJculo do imposlo mbrc o~ 
rifl;i~CS relativas il Lirculaçlo de merc:adoria!l. incidente 
sobre ('igarros. será feito gradualmente, l razio de um 
terça no rAarciLi\) de 1984. dois tci'Ç(JI no cxerdcio de 
198S c integralmente u rartir do exercido de I 911ft. 
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Art. 3t No exercfcio finaneciro de- 1984, a distri
buição a que se reFerem os itens I c 11 do ut. 25 IG'I de 
12.5'11 ldw.eec:incod6c:imooporc:Oinolell5'11o(trozein
tciro• e cinco dbcimOA por c:cnto). respcc:tivamentc. 

A rt. 4• A participado dos &lados, do Dislrito Fe
drral. d05 Munidpio1 e dos TcrritáriOIII, na diHtribuiçlo 
prevhatu no ilc:m I do artiso 26. 5CI'6 de: 

I - quarenta e quatro por cento. no excn:lcio de 1984; 
11 -quarenta e oito por eento. nu exerdcio de 198S; 
III- einqUenta c dois rar~o.-entu, no eAcrdcio de 1986: 

IV- cmqtlcnta c sci1 por eento, no ncrdcio de 1987. 
Art. ~· Esta l::mcnda Coofltilueianal cntrarli. em vi

gor no dia primeiro de janeiro de 1984. 

16. ...-
! 
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SECRETARIA GERAL DA MESA 

Resenha das matC!rias apn:ciada1 de I• a 30de novembro 
(Arl. 293, inciso 11, do Res:imento Interno) 

Projl'tol lproYitdOI e IIICIBIIa.ados • ••cio 

Pmjelu de l.ei da Cãmaro1 n• I SR, de 19H3 (n' 12/83, na 
Casa de urigcmJ. que disp,1c 50hrc a criação de carsnR na 
~n:t:uia do Tribunal Regional Eleilural du F.5lado de 
M:nn Gros~,. e dá oulras pruvidl:n!:ias. Scssilo: J..li-IU. 

Pr,ljc·h.l de Lei d:1 Cãmara n• 1~. de 198.3 (n' 366/SJ, 
na Coi'Ml de tlrigemJ, de inic1ativa do Senhor Presidente 
da RcpUhlicu. que a.tahc:lc.'t'U pra7.0 para presc:riçio du 
din:ihl de uçilo aJnlr.J. atos relativo5 a concursos para 
pro,·im!,;'nln de •• :argos c: ~o.'lllpregus na administrac;ão fedc:
rJ.I dm:ta e nas uutarquiu111 federais. Seuào: 3-11-RJ. 

Pmjclu de l.ei da Cãmara n' 157, de 1911:3 (n' 213/83. 
na Caso1 de ori!emJ, de iniciutivu do Senhor Presidente 
da ReJ'úhlicu. ulterando di!iipCisiti\·o da Lei n• 7.079, de 
21 de dezcmhn' de 19K2. que lixa os valores de retri
bui._:;},, da catel!'1riu funcional de Agente de lnsrfeçiio Su
nitilriu c lndu11trial de Produtos de Origem Animal, do 
Grupu-Outra'i Ativ•dades de Sivel Media, Código SM· 
IOI"Xl. c dã oumL~ro providencial!. Se55llo: 3-11-RJ. 

ProJel,, de lei da Cãmaru n• 119, de 1983 (n' 212/83, 
nu Casu de origem). de iniciutiva do Senhor Presidente 
da ReJ'úblicu, 'lue re:~justa a pensão especial concedida 
pela l.ei n"' 2.b.n. de 9 de novembro de 19SS, a Adelina 
de G11n~alv~ {'ampul. viú\·a do e"-· Magistrado fõrancil· 
co Gon..,·ulves Campo1. Ses!Joào: 3-11-83. (extraordinAriuJ 

Prujetu de lei da Cãmara n• IM, de 1983 (n' 1.207/83, 
na (.'a'ia de origem), de iniciativll do Senhor Presidente 
da. RcJ'úhli'"·u. que concede pensilo especial a Augu11to 
Schuln. e dá outra1 pro\·idência5. Selslo: 3-11-83. (ex
truordinãria) 

PNjcto de lei da{';imara n' 203. de 1983 (n'6.741/82. 
nu Cas~1 de origem J, de iniciutiva do Senhor Presidente 
dil Rcpúhlic:a. que estende, aos Auditoi'C'I do Tribunal de 
c,,ntas du União, o disposto na Lei n' 6.554. de 21 de 
U!O!.to de ICI78, e di\ outras pra\·idências. Scs.!ioilO: 3-11· 
U. (e\tra(lrdinãriaJ 

Projeto de lei da Cãmara nt IS'J, de 1983 (n' I. 722/K3. 
nu ~asa de origem), 'lUC dis,ae 5obre as medidas de pro· 
tl'\:iil1, ampun1 e fomento as atividadc:~ ecunômicas e às 
\"Ítimu5 das. encheniL'5 nU'i Estados do Rio Grande do 
Sul. Paran;i e Sailla Catarina. Sasi:lo: 7-11-83. 

Projeto de l.ei da Cãmaru n' 122. de 19K3 (n' 3/83, na 
(.";asu de origem). de iniciativa dr ~nhor Presidente da 
ReJ'6hlicu, que di5põc: 1obre a inc• 'o. nos pro\"C'nlos de 
aposentadoria, da Gratifica~ao poruperaçõe!iil:flpeciais. 
e dd outra5 pmvi.JCncias. Se!iliilo: 17-11-83. (extraordi· 
mi ria) 

Pn•jctode Lei da Càmaro n•l61,de 19KJ (n•I.717/~J. 
nu Cusa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente 
da Repúhlicu, que li"-a os valores de retribuiçilo do 
Grup.,·Ath·idades de (."omerciali7.açilo e Classilicaçilo de 
c..re-. e dâ t~Utra5 providCn10:ias. Sess.lo: 17-11-83. (CK· 

traordinãri.a) 
Projeto de l.ei da(."iimura n° 232, de 19Rl (nti.QIB/83. 

nu Casal de origem), que dispõe sobre a emiailo de uma 
sêric especial de 5C'Ios, comemorativas do primeiro cente
n:iriu da aholit;ilo da eSC"ra .. ·atura n" Estado do Ceara.. 
Sbwl~l: 17-11-83. (e'li.tra.1rdiniria) 

Proje111 de Lei da C."âma.ro~ n' 129, de IQ83 (n' 121/R3, 
na Casa de aripem), que dá nova redaçilo ao inciso I do 
arl. ~2 da Lei nt6.44M, de li de outubro de 1977, que dis
põe- sohre u Organizat:ão Politica e Administrativa dos 
Muni~ipio11 dos Terrib;rios Federais. e dá outras provi· 
dênciuR. Se5'ioão: 24-11-K.l. 

Pn1jeto de l.ei ..la Cã.marn n' 265. de 1983 ( 1.659/83, 
nll Caliil de: origem). de inh . .-iativa do Senhor Presidente 
da RepUhlica. que disp•'e ~~oubre a escolha de dirigenles de 
rundat;ÕC'i de en,;ino surerillr. e dli outras prO\.·idtncias. 
So!<oào: 2-1-11·83. (e,tru.,rdinâria) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio II) 

Pmjehl de Lei da Câmara n' 170, de 1983 (n• 986/83, 
na Cu!W de ori~m). que cria o Quadro Pennanente da 
&·c.-retaria do Tribunal Regional F.leiloral do Estado de 
Rond,;nia. e dá outra1 pruvideqcias. Smilo: 29-11-83. 

Prl1jetu de l.ei d,1 Senado n• 220, de 1983. que aprova 
u Or\r'llm'-'lllo Plurianual de Investimentos do Distrito 
l'cderal para o trienio 1984/19K6. S..,ilo: 29-11-83. (ex
araurdinãriu) 

Prujel'1 de Lei d,, Senado nv 221. de 1983-DF. que ati· 
ma u R'"'"-eit:1 c lixa a Despesa do Distrito Federal para o 
Clen:icio nnun'"-eiro de IQ84. Seu.ilo: 29-11-83. (cxtraor
dimiria) 

Projelos apro•adol e enoamlabodos l pn~~~~~~lpçÜ 
Pmjebl de Decreto Lq:islativo n' S. de 1982. qucapro· 

\a o le"-h1 do Acordo de CollpCr3~ilo Cientilica, Tecno
lól!ica e T~nica entre ,1 Go .. ern,, da Repllblica Federati· 
... a do Bra5il e o Go .. -erno da República Arselina Demo
cr:hn:u e Popular, concluído em Brasma, a 3 de junho de 
I'JKI. Se~~~osiio: J-11-113. (e"-traordinAriaJ 

Projeto de Res,,luçilo n' 112. de 1983, que autoriza a 
Prereituru ~tunicipal de Silo Paulo, Estado de Silo PIIU· 
lo, a contrutar operaçilo de cri:dito no valor de CrS 
321 .CJt.lO.OM,I2 (tre1.unto~ e vinte e sete milhões. noventa 
mil, ~Siienta e quutro cru1eiros e do1.e centavos.) Seuio: 
3-ll·lcJ. (e,tru.udinãria) 

Projeto de Rcs•Jiuçilo n' 114, de 1983, que autorila o 
Go"·erno do l:ltado do Maranhilo a elevar em CrS 
4.8~7.100,00 (quatro bilhõc:s, oitocentos c cinquenta a 
sete milhões. '"-ento e quarenlil e nove mil a cem cruzei· 
nJ5) o montante de 1ua dMda consolidada. Scsslo: 3-11· 
K3 (extraordinária) 

Projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1911:2 (n' 
127fK2. na Câmara dos Deputa\los), que aprova o telto 
do Acnrdo Geral de Coopera.;ilo entre o Governo da Re
püblicu Federath·a do Brasil e o Governo da Repüblica 
Popular de Moçambique. concluldo em Brasma, a IS de 
setembro de 19KI. Se55ilo: 10-11-11:3. (extraordinária) 

Pmjeto de Decreto Legislativo n' 13, de 1983 (n' 
141/11:2. nu Cãmara dos Deputados), que aprova o texto 
da ClJn\ençilo sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discrimina.;ilo l"ontra a Mulher, assinado pela Re
p6hlica Federati"·a do Brasil, em Sova Iorque, no dia 3 I 
de mar.;o de 1981, com re!ll:rvasaosseus artigos IS, parã
yraru 4•. e 16, parAgrafo I• ol!neas (a), (c~ (Sl e (h). S.•-
5ill': 10-11-83. (exlrilordinâriaJ 

Pn,jeto de Re5nluçiln n' 21, de 1982. que autori1.a o 
Go"·erno do l:stado de Goiás a contratar operaçio de 
crédito no valor de CrS l.SH6.700.000,00 (um bilhio, 
quinhentos c oitenta e 11eis milhõc:s e setecentos mil cru· 
a1rosJ. Ses!iiAo: 10-11-IIJ. (extraordinária) 

Pmjeto de Decreto Legi11lativo n' 37, de 1983 (n' 
40fK3, na (.'ãmara d01 Deputados). que autoriza o Se
nhor Pre5idcnte da Repüblica a ausentar-se do Pais no 
reriodo de 14 a Jl de no"·embrode 1983, em visilaolicial 
à l'iitlí:riu. ;\rJJl'liu, Senqal, Cabo Verde e Guin~·BisY.u. 
Scs5ilo: 10-11·83 (nuaordinária) 

Projeto de Da:reto Lcgishltivo n' 9, de 1983 (n' 
I 32/82. nu Cãmaru d1J5 lleputados), que aprova o texto 
do rrotocolo de prorrosaçllo do Acordo 10bre o Comer
ciu Internacional de Tixteis (Acordo Multilibras), assi· 
nad,, cm Genebr01, a9 de revereiro de 1982, que inclui a1 
C•mcluS!.'k'i Adntudas pelo Comiti: de Texteis em 22 de 
de1embm de 19M I. Se.11sAo: IJI·II·R3. 

Projehl de Decreto Ler:i5lath·o n' 16., de 1983 (n' 2/83, 
na (.':imara..loli Dcputu.dos), que apro\·a o texto do Acor
d•1 Comercial entre o Governo da Repllblica Federativa 
do Bra!i.il e o Go"-erno da República Popular do Congo, 
celehrado em Hrasllia, a 7 de julho de 1982. SC'Ii.!iollo: 18· 
11-H.l. 

Pn1jch1 de Resolução n• 115, de 1983. que altera o Re
pul:amento 1\dministrlltivo do Senud11 Federal. aprovado 
pel;a Re.•dudl' n' ~IJ. de 1972, e dã ,1utras pro\·idenciali. 
§cS5àO: 24-II·IC3. (eXIrliOrdinâria) 
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Projeto de Resolu.;ilo n• 121, de 1983, que autoriza o 
Go\-ern11 do l:stado do Maranhlo a realizar operações 
t.le emprCaiilimos externos no valor total de USS 
15,000,000.00 (quinze milhcles de dúlan."'i am'-Ticanos), 
des.1inada11 1111 Programa de Investimentos do Estado. 
Ses.oflo: 24-11-'13. (extraordinâria) 

Projet'' de R'"""nlução n' 16. de 1982, que altera e 
ucrek.-enla t.li!iipo!lili\·os A. Resoluçio n• 146, de 5 de de
l.emhro lie 1'.180, ulterada pela Rnoluc;J.o n' SO, de JO de 
junho de 1981, e dá outras providi:nciWii. Seuilo: 24--11· 
H3. 1exttaordinári01J 

Pn1je1,1 de RCiiouluçã,, n' 122, de 1983, que autoria a 
Prefeituru ~funicipul de Niterói. F.stado do Rio de Janei
ro, a rculi1.1.1r opcraçilo de emprhtimo externo no valor 
de l'SI l2.000,000.110 (vinte o dois milh.Jes de d61ara 
americunosJ, de!iitinada ao Proprama de lnvestimenlos 
do Município. Sessão: 24-11-tU. (extraordinária) 

l1r,lJCT.O de Rc:~oluçilo n• 204. de I!IJ81, que autoriza o 
Go\ern,, do E5tado de G'Jiob a contratar emprtstimo ex· 
terno nll \Uior de liSI 5!',000,000.00 (cinqUenta e cinco 
milhõe" de dólares americanos), dbtina.Jo ao Prosrama 
Rod1wias Alimentadora5, naquele Estado. Sessão: 24· 
11·83. (extraordinária). 

Prujelo de Decrelo LCJ,islalivo n• 40. de 1983 (n' 
41/tc.l. na Câmara d011 Deputados), que autoriza o Se
n h11r Presi.Jente da Repübli.:a a ausentar·se do Pais, em 
visita aliciai :i República da BoUvia, no decuf'SI) da pri· 
meiru quinzena do mb de f'""'"ereiro de 1984. Sessilo: 2S· 
11·~13. cextraordin:iria). 

Projeto de Rnolu.;ào n' 108, de 19M3 lComis51.o Dire
tura), q,ue susta, nos termos. do art. 32 da Constituiçlo, 
os proce!iosos em cuno perante o Supremo Tribunal Fe
deral, '-'Onlra o Senador Fábio LuL-ena. Sessão: 29-11-IU. 
(extrunrdindria) 

Projett1 .Je Resolução n•124, de 198J(Comisslode fi· 
nunçasJ, que autoriza o Governo do f..Jtado do l:llplrito 
Sunto a '-'Dntratar operação de empri:stimo externo no 
ulor de t.:SI I 3,600,000.00 (II"Cl:C milhões e seiSL"enlos 
mil d,ilui'C'I american!Js). \le'Stinada ao financiamento do 
Pro,.rama .Je ln"·estiment''" do F.11tado. Sessi.o: 29-11·83. 
(e"-troiOrt.linãriõl) 

Prnjeto de Resolu~ilo n• 123. de 1983 (de iniciativa do 
Sr. Presidente da Repühlica), que eleva a alfquota mhi
ma do imposto sobre operaçcles relativas à cin:ulação de 
mel\:adoriali. Ses'São: .30-11-83. (extraordinAriaJ 

Projeto de Resoluçã., n' 125, de 19Rl(Comissio de 
Econ,1miuJ. que autoriza o Goyerno do Estado de Santa 
C;llarina a ele"·ar em Cri 4.761.276.256.08 (quatro hi· 
lht\e!ii, !letC\."Cntos e sessenta e um milhões, duo~:entos se
tenla e seis mil, du1.entos e cinqUenta e seis cruleiros e 
oito centavox) " montante de sua divida consolidada. 
Scshiio: JO.II-83. (extraordinAriaJ 

Projel01 aprotadOI e ennmlnhadol • Cinlan dos: De
pulados 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 
146, de llltc.l-Complementar (n• 3/83, na Casa de ori
sem), que e.'itabelece crit~rio para a remunera.çio deVe
reut.lores. Sc:!iisilo: 22-ll-8J. 

l::menda!io do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 
186, de 19~3 (nv I.CI*l/8l. na Casa de orisem), que retili· 
'-'~~·sem ,'tnu5 • .:1 lei n' 7.0.~.1. de 6 de de7.C'mbro de 1982, 
que e.tima a R'-'l:eita e lixu a Duspe~a da Uniilo para o 
F.xerc:icio Financeiro .Je IQRJ. Se!iislo: 2!'·11-83. (extraor· 
din:iriaJ 

Emenda do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo 
n' 35, ~e IQIO (n° I/8J, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acord<1 de Cooperação Cientifica e 
Tc..·n,,lógica entre o Governo da Repl1blica Federativa 
do Bra11il e o Govern1J da República Popular da China, 
celehrudo em BeijinJ:. a 2~ de mal\'0 de 1983. Se!lsilo: 29-
11-H3. (e,tranrdináriaJ 

i=ment.la do Sen~•do ao Projeto de Lei da Cãmara n' 
11:. de IQ~J (n'll' 6.7ti4/83, nu Cua de origem), que cun· 
cede pen11à11 e"'l"""'l:ial a Au1usto Bento Cirino e dú outras 
pr.wit.li:ncias. Sessão: 29-11·83. (ntraordinãriaJ 
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l'niJeCoo --.. - ...... o ............ . 
C-o•Rolocio 

Projct!J de Lei do Senado n• JJ7, de 1981, de autoria 
da Comiuio Eapcc:ial do Juri Popular, que altera dispo
silivo da CódiJo de Proc:ct;su Penal. Sesslo: 24-11-lll. 

Projclo de Decreto Lqislativo n• 7. de 1983 (n• 
llH/82, na Ca1a de ori,gcm) que auLoriLa. a adeslo do 
Brasil à Convençio que institui uma Organio~:açio Inter
nacional de Metrolosia legal, cuncluida em Paris, a 12 
de ou1ubro de 19SS, e1111endad• em 1963. Sesslo: 24-11-
a.J. (e,araordinâria) 

Projeto de Dec:relo Lesiolalivo n• 21, de 19U (n' S/83, 
na Cãmara doa Depulad01), que aprova o texto da Con
'tCDfWàO Internacional sobre Normas de Treinamento de 
M aritimos, Expediçi.o de Certif~ead0111 e Serviço de 
Quarto, udotada duranle a Conferincia Diplomática 
n:;1li1ada em londre5 nu1 meses de junho e julho de 
1'17~. sob os. au!iplcios da Organil.ar;io Matitima 
lnttr~r:overnammtal-IMO. Sessão: 24-11-83. (e~otraordi
núrial 

Pn1je1o de Resolução n• 116, de 198) !Comiosio de 
Er.:unl)mia), que autl)ri7.a o Governo do Estado de Silo) 
P.o~ul,, a contratar l)pera'-'io de crtdito no valor de Cri 
2H8.0J7.264,2tl (du7.entos e oitenta e oito milhões, trinta 
e )ClC mil. du«ntus e ~5.\enta e quatro cru7.eiros e vinte e 
oito ecntavosl. SeuàiJ: 25-11-lsJ. 

Projetoo .,.. ...... prl•lro ...... o ............... 
("oml!llio lo Redacio 

Projeto de Lei do Senado n" 198, de 1979, de autoria 
d,, Senddor Nelson Carneiro, que disciplina o e~oerclcio 
da rrofis.'il,, de detetive panicular. Se111i1o: 3-11-8~. 

Projeto de Lei diJ Sen:ado n' 159, de 1983, de autoria 
do SenadiJr Pas5o5 Pórto, que institui o 1• de outubro 
L"Umu Dia Sacional do Vereador. Sessio: 25-11-81. 

Projoh> Qro•ado 001 'rlmolro IUno 

Projeto de Lei do Senado n' 129, de 1983, de autoria 
do Sem1dor Oa1ti10 MUller, que obrisa os paslllpiros e 
tripulanta de embHrc~ a usar colete lllva-vida&, du
rante 11111 travcs!iills nuviais ou la..:ustre5. Seslilo: 7-11-8.3. 

Projetoo njeiiOdoo •oo ,_lo •ri. Z'78 do Rosfmooto 
l•reno e e~~~:a~~~l•bados a al'fiiiiYO 

Projelo de Lei da Cimara n• 20, de 19KJ (n•4.279/81, 
na c.·a,:a de ori1em ), que altera disrositivo da Con1oli
da10ào d:a,; Leis do TrabKiho, aprovada pelo Decreto-lei 
na ~-4~2. de I • de maio de 194~. c dá outras provid~ncias. 
Sc.\5Jo: JV.Jl-IU. 

Projeto de Lei da Cãmara n• III, de 1982 (n• 1.746/79. 
na Casa de oripcm), allcrnado e introdul:indl) dispositi
\o"05 no Decreto-lei n• 594, de 27 de maio de 1969, que ins
tituiu a loteria Esrortiva Federal. Sessão: 16-11-83. 

Prujeto de lei da Cl1mara n• 5l.dc 1983 (nt 344/79, na 
Casa de ur•acm), que rrnlbc o arrisionamcnto de pé!lsa
ro'i uu de quahoqucr outra5 ave~ c animai,; sil\·cstres. deci
de ,;obre oouil libcrtaçiln c-ompulsória cm .trea5 florestai1 
que e!llpl\:ifica, c dá outra5 pro\·idi'ncia5. Ses•io: 17-11-
83. 

Prujclu de lei da Câmara n• 155, de 1911:3 (n'4.001/80, 
na C"a11a de origc•n). que aci"CiiL't'nta parégraro ao anigo 
4tc2 da Consulidaçil.,, das l.ci5 do Trabalho. aprovada 
pcl,, Decreto-lei n' 5.452. dr I' de maio de 194.3. Scs•io: 
)().11-M.l. 

Projetos rejelhldot o .....,l .. uoo ao UllulOO 

Projeto de Lei da Cãmara n• 96, de 1981 (n' I.S42f79, 
na Casil de origem), que dai nova redaçiu ao art. 12 da 
Lei n• fl.019. de J de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 
trahalho tcmporâriu nu empresas urbanas. Scssilo: l'-
11-8.1. 

Projeto de lei da Cúmara n• 98. de 1981 (n•l.624f79, 
no~ ("u..a de origem). que acre5CCnta panlararo ao art. 899 
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da Consolidaçio das leis do Trabalho, aprovada pelo 
Dccn:to-lci n• 5.452, de I• de maio de 1943. Scuio: l'-
11-83. 

Pmjeao de Lei da CIÍmara n• 147,del982(n• 2.1.89/79, 
nu Ca!li.l de oripm), que estabelece normas punitivas 
J)ilra reprimir u prec:onccito de raça ou de cor. Sc&sllc,: l'-
11-8). 

Proje1<1de Lei da Câmara n• 96, de 1983 (n•4.799/81, 
na Casa de ,,rigem). que modinca dispoaiÇÕCII da Lei nt 
5.101<. de 21 d< oelembro del966- C6diao Sac:ion•l de 
Trãnsit,,. Snsilo: 1'-11-11.3. 

ProJeto de Lei do Senado n' 10.3, de 1981, de autoria 
d11 Senad,, Franco Montam, que as~~esura ao emprega
do sub1tituto 5&14rin igual ao do auhstituido. Sesslo: 16-
11-KJ. 

Projeto Olljo -IRIOaiO do tnmltaclo foi rojollado 

pelo pl••••lo o 1111tlodo ao """""' <•rt. 361, I I• 11o Rosl
mento lntnno) 

Projeto de Lei do Senadl) n' 339, de 1978, de autori11 
d1t Senador Murilo Paraiso, que dispõe sobre a otinçio 
da cnfitcusc: de benA píiblicos e paniculares. e di outras 
pru"·idCncia111. Se5Silo: 21-11-8.3. 

Projoto projudloodo o oneomlo•odo ao •"1•1.., 
Projeto de Rcsoluçilo n' 117, de 1983 (Comilslo de 

Constituh;ilo e Justiça), que auspende a e~occuçlo do art. 
S•da Lei Municipal n• 253, dc2 de dezembro de: 19i7.do 
Munir.:ipia de Populina, Estado de Sio Paulo. Sessilo: 
30-11-8.1. . 

Pnjotoo njo _ •• ....,'" lnunltacio ,...,...,. •• 
do JIOIO ,loa.rlo (•rt. 361, I I' do Rqlmoalo !atemo) 

Prajeao de Lei da CIÍmara n• 22, de 1977 (n• 382/7S, na 
Casa de origem). que acrescenta parAarafo ao an. 766 do 
llet'mo-lei n• !i.4!1i2, de I• de maiu de 1943 (Consoli-
da,;lo d•• Leis do Tr•balho). Se1slo: 17-11-83. · 

""'i••o de l.ei do Climara n' 36, de 1977 (n• 82/7S, na 
C"""" de origem J, que dispõe sobre padronizado de em
bala~t:Cn5 e dli. outras providencias. Ses5il.o: 17 .. 11-Rl. 

Projeta de lei da l"imara n' SI, de 1977 (n' 3.107/76, 
na Ca5a de origem), que di nova rcdaçlo ao an. 4' da 
lei n' 5.757, de 3 de dezembro de 1971, que estabelece 
regime de gratificaC'IO ao pc~soall disposiçlo do FliN
RURAL e dA outrus providtnçios. Se .. lo: 17-11-83. 

Proje1o de Lei da Cimara n• 26, de 1978 (n• 317/75, na 
Casa de orcgem), que rq.ula o exercido da prnfissilo de 
Tc-:nic:u cm Radilo(da, c dai outras providencias. ScMo: 
17-11-HJ. 

Projeto de Lei da Càmara n' .37. de 1978 (n' 2.252/76, 
nil C a SOl de origem J, que dispõe sobre protcc;io contra in
~o."t!ndill!ll. SL'21osfh1: 17-11-83. 

Projeta de lei da Cü.mara n' S7, de 1980 ln'4.62Sf77, 
nu C:u:.a de origem), que acrC5CCnta I S• ao art. 169 da lei 
n•4.7J7, de IS de julho de 1965- Códiso Elcilural. Scs-
5à, .. ; 17-11-~.l.. 

PI\IJCEO de Lei da Cãmara n• 78, de 1978 (n' 2.785/76, 
na Casa de origcmJ, qÜc dA nova rcdaç.io ao art. 24 da 
Lei n' 5.772, de 21 dr dezembro de 1971, que institui o 
CódigiJ da Propriedade Industrial. Sas.io: 17-11-113. 

Pmjct,, de lei da Cãmara n' 82, de 1978 (n' 2.882/76, 
na Ca~a de orisem), 'fUC n1.ende a toda• as esptçics de 
animais 1l rn)cess,, de abate com prt"·ia inscnsibilizaçAo 
por mi:tudns tCc:nil •• "'l)~ientificos. Scsslo: 17-11-83. 

Projeto de lei da C limara n'45. de 1979 (n•924j7S, na 
C a 'iii de or1p,cm), que isenta da contribuiçl.o ao Instituto 
~ar.:ional de- Prn·idi:ncia Social, C11mo cmprepdoras, 11 

entidades que prestam assistincia m~dica aos seus as5o• 
ciddo!i. Sasào: 17-11-11:.1. 

Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 19711 (n' 2.248/16, 
na Ca5a de oriyem), que define o comportamento exigi
""CI ;h cmrrCIWI que operam nu território nacionalaob o 
a1n1rule do capital atro~nsciro. SC!idio: 17-11-8.1. 

Projeao de Lei du Cãmaro n• 20, de 1980 (n' 1.410/73, 
na l'a=r.;a de oritwm), que mudili~!aa lei n' 5.107,dc 13 de 
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setembro de 1966. que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Seniço, instituindo fundo especial para a 
consuuçilo de t:rcches c: escolas pr6-primArias. Scsslo: 
17-11-83. 

Projeta de Lei da C.i.mara n• 49, de 1980 (n' 68f79, na 
C usa de orig&."m). que diii"ÔC sob~ a propqanda de ci
gurro~ e bebid85 ai'"Wiicas c determina outras pro\o·idlln
cia5. Sc.'iSil,,: 17-11-83. 

Projeto de l.ci da C Amara n• 53, de 1980 (n' 1.0!14/79, 
na C a""- de origem), que altera o§ 2t do art. lO da Lei n' 
4.5'11. de 16 de dC7Cmbro de 1964, que dispõe sobre o 
L"Undominio cm edificações c as incorporaçe}cl imobi
liárills, acrescenta-lhe novos parégrafm~. rcsulamcntan
du a n:alitaçilo de obra111 e~oternas c internas nos cdifT.:io!l, 
o quorum para as. d«iiÔCI nas reunicJcs de condomínio, c 
d:i oulras providênCiil5. Sc!lsla: 17-11-Rl. 

Projeto de Lei da C;lmara n• !58, de 1980 (n• 1.69J/80, 
noa Cas.u de oriscm ), que acrc5eent11 parQ:rafo ao an. 458 
du Cnnliolidaçii,, das l.eisdo Trabalho. Scsslo: 17-11-83. 

Prujctu de lei da Cim:ua n' 62, de 1980 (n' 1.871/79, 
na C"a5U de nrip:m): que d4 nov11 rcdaçil,, ao art. 59 da 
Lei n"' 6.67K. de 14 de &g•J&to de 1979, que dispck sobre a 
requisiç;io de 5Cn·idofCI rl1blic:o5 da Ãdmini1traçio Di
reta c Autü.rquica pula Justiça Eleitoral, c dâ outra,; pro
\oidCncias. Sessi1.o: 17-11-83. 

Pn1je1o de l.ei da Câmara n' 106, de 1966 (n' 314/63, 
na Ca,;o~ de origem), que disrõe sobre o consumo do car
vão mctalíir(l:iL"D nacional nas cmpi"C53s sidcr,rgiL"Bs a co
que. Sc!os.:lo: 21-11-Kl. 

Pmjelo del.ei da Câmara n•IIS, de 1975 (n•l.411/73, 
na Casu de oriscm), que ""cela a ocupante de caf101 de 
Minis.tros c Cl)nselhciros a aposentadoria antes de qua
tro anos de ocrcl.:iu no c:arsu. Sc513o: 21-11-83. 

Projeto de l.ei da Cimara n' III, de 1977 (n' 286/75, 
nu c.·usa de orip:m), que di!ipõc sobre a aubstituiçAo do 
r.:ertificado de esoolaridadc pelo titulo de eleitor, nus ca-
1108 de admi5slo cm emprego. Scs51o: 21·11-8l. 

l1rnjctu de lei da Cãmara n' 100 de 1978 (n' 2JXJ2/76, 
na Ca,;a dr uriscm), que institui salârio adicional para DI" 

empregados nu sctor de enersia clitrica, em condiçõea de 
perieulmidudc. Seldu: 21-11-83. 

Projeto de l.ei da Cãmara n• 102, de 1978 (n• 2.357/76, 
na Casa de l)riycm), que faculta o abatimento no Impos
to de Renda das.'"-untrihuições para as iJrcju de quai&
quer crcdo5, nu forma que menciona. Scssl.o: 21-11-83. 

Pmjelo del.ei da Climara n•109. de 1978 (n•l.964/76, 
na Ca,;a de l)ripm), que altera a rcdaçio do an. 126 do 
Dc:crctu-lci n• 200, de 2!i de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre a organi7.açilo da Administraç5o Federal, estabele
ce dirctri7.CS para a reforma administrativa, c dã odtraa 
pnwidtoncia!l. SL"Ssio: 21-11-8.3. 

Proj<lo de Lei dat"limara n•l27, de 1978 (n•I.423/7S, 
na Casa de origem), que pro1be a pesca predatória c dê 
outra" pru\idCncias. Scsslo: 21-11-83 

Projela de L<i da Cdmara n•l31, de 1978 (n• 2.961/76, 
na Ca:.J. de ''rigem ), que dispc\e sobn: a propasanda 1 a 
pubhcid•dc na5 entidades CRCUtantcs dos Hrviços dera
diudifusàiJ c determina outras providencias. Sesaio: 21-
11-8). 

Projeto de l.ci da Cãmara n• 93, de 1980 (n' 1.151/79, 
na C111a de origem), que dispõe sobre incentivos .l pro
du'-r"iu de âlc:ool c determina outra1 providinclas. Sculo: 
21-11-83. 

Pn1je1o de Lei da Câmara n• 95, de l~dO(n• 3.308/77, 
na Casa de orisem). que institui o Dia J'iiacional da Poe
!llia. Se5sào: 21-11-IU. 

Projeto de lei daCãmara n•96, de 1980(11' 144f79, na 
Casa de origem). que define iUcit01 de naturaa fi1cal e 
estabclc..'t' prazo de prcK"riçlo. Scslio: 21-11-83. 

Projeto de Lei do Senado n' U4, de 1975-
t"O~IPLI'~f.:IITAR, de autoria do Senador Luio Ca
valcante, que altera as leis Complementares n'& 7, de 7 
de setembm de 1970; c8, de 3 de dezembro de 1970: com 
as altcra~s atubdecidas pclu Leis Complementares 
n.,l7.d<l2dodozembmde 19l,l:el9de2Sdejunhode 
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1974; cria o Banco Nacional do Trabalhador (BNT) o di 
ou1raa providencias. Sosllo: 22-11-13. 

Projelo de Lei do Senado n• 183, do 1977-
COMPLEMENTAR, de au1oria do Senador Nelaon 
Carneiro, que ac:resc:entat2t ao an. 2t da Lei Comple
menlar n• 26, de li de aetembro do 1975. Seaalo: 22-11· 
83. 

Projelo do Lei dei Senado n• 269, do 1977-
COMPLEMENTAR, de auiOria do Senador Ooiroa Tei
xeira, que acraamta parAarafo ao art. St do DecretcJ..Iei 
n• 406, do 31 de dezembro do 1968. Seaalo: 22-11-83. 

Prujelo de Lei do Senado n• 293, de 1977-
COMPLI:MENTAR, de au1oria do Senador Franco 
Montoru, que amplia o conceito de trabalhador rural, 
para efeitos previdencilirios. Seulo: 22-II..Jl. 

Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1978· 
COMPLEMENTAR, de auiOria do Senador Vasconce
los Torra, que detennina que o paaamento do PIS.. 
PASEP seja efeluado atravts de cheques bancArioa. Ses
ano: 22-11·83. 

Projeto de Lei do Senado n• S6, de 1979· 
COMPLEMENTAR, de IUIOria do Senador Henrique 
Santillo, que cria a resilo metropolitana de Goilinia-
00, na forma do ut. 164 da Conllituiçlo Federal. 

Projeto de Lei do Senado n• 138, de 1980-
COMPLEMENTAR, do auloria do Senador Joot Sar
ney, que isenta de impo~tos federais, escaduai1 e munici
p~~is OS ingreuus para cspctlicul01 de artes c6nicv.s. Ses
silo: 22·11·83. 

Projeto de Lei do Senado n' 153, de 1980-
COMPLEMENTAR: do auloria do Son•dor Franca 
Monloro. eslabelecendo que o PIS/PASEP lol"l\ eor
~o anual c:om base no lndice Nacional de Preçoa ao 
Consumidor. s ... ilo: 22-11-83. 

Projeto de Lei do Senado n• 230, de 1980-
COMPLEMEI'õTAR, de auloria do Senador Oml01 
QdrC"ia. que eleva o valor dos baneffcios devidos a01 
1rabahadore5 rurais e seus dependentes. Sesslo: 22-11-
MJ. 

Projeto de Lei do Senado n• 298, de 1980· 
CO~IPLEMF.l"TAR. de auloria do Senador Amaral 
Furlan, que a.:rts\.'Cnta dispositivo A Lei Complementar 
n• 11, de 25 de maio de 1971. Seoslo: 22·11-IJ. 

Projelo de Lei do Senado n' 318, de 1980-
COMPLEMEI'õTAR, de autoria do Senador l"elson 
Carncin.1, que introduz alterações na Lei Complementar 
n• li, de 25 de maio de 1971, que institui o Proarama de 
A55ill>ti:ncia aC' Trabalhador Rural. Sc:sslo: 22-11-83. 

Pn.Jjcto de Lei da Câmara n• 23, de 1977 (n' 996f7S, na 
Casa de origem). que altera a redaçio do art. 147 do 
l.>ecreb,·lei n• S.452. de I' de maio de 1943 (Consoli
daç3o das Leis do Trabalho. Sc:ssilo: 24-11-83. 

Proj&."I.O de Lei da Cãmara n• 13, de 1979 (n' 4.907/78, 
na Ca!lla de origem), que acrescenta parãsrafos ao art. 20 
e dã no,·a te'-'aç;lo ao art. !186, ambos da Lei n• !i.869, de 
li de juneiro de 1973 (Código de Pro&.'CSso Civil). Sesslo: 
24-11·~). 

Projelo de Lei da Cimara n• IS, de 1976 (n' 76f7S, na 
CIUia de ori~m), que introduz alterações na Consoli· 
dado da5 Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n• S.4!i2, de I• de maio de 1943. Sessão: 24-11-8). 

Projelo de Lei da Cãmara n• 12, do 1977 (n• 1.203/73, 
na Casa de origem 1. que a~rescenla incisos ao an. 87 da 
Lei n• 4.21 S. de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o 
Eslalulo da Ordem dos Advogados do Bra1il. Sealo: 24-
11·8~. 

Projelu de Lei da Cãmara n• 40, de 1977 (n• 2.155/76, 
na Casa de orgiem). que dispõe sobre o registro de enti
dudL"'5 no ConRCiho Nacional de Serviço Social, conces
llio, pagamento e prestado de contas de subvençõesso
ciai5. e dã outras providencia5. Selsio: 24-11-83. 

Projelo do Lei da Climuran• 19, del978(n•IJ8f75, na 
Casa de uriac:m). que prolbe a eohrançu ao adquirente da 
casu própria, por intennldio do Sistema Financeiro de 
Habitaç.!lo, de obras de equipamentos eomunitArio e de 
infru-atrutura urbana. SeMI.o: 24-11-83. 

Projolo do Lei da amara n• 20, da 1978 (n• 1.725/73, 
na Casa de oripm). que deOne as infraçôea penais nlati· 
vasA circulaçlo de veiculo&, reaula o respectivo processo 
ojulpmoniO, o di oulru provkRnciu. Sooolo: 24-11-83. 

Projelo do Lei da amara n' 25, de 1978 (n' 1.626/75, 
na Casa de origem). que pennite a dcduçlo do Imposto 
de Renda de ps101 com assistlncia m6dica, inclusive ra
diQirafiu, aames de laboratório e eirurgiu, no caso e 
eondiç6es que apocifica. Seulo: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Cimara n• 12, de 1979 (n'l.686f75, 
na Casa de orlaem), que modifica dispositivo da Conso
lidaçlo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrelo-lei 
n• 5.452. de 1• de maio de 1943. Sesslo: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Câmara n• 17, do 1979 (n•I.OI9/75, 
na Casa de orsiem), que altera o §I• do art. 2• da Lei n• 
6.281, de 9 de dO"llmbro do 1975. Sesslo: 24-11-83. 

Projelo do Lei da Cãmara n' 79, de 1979 (n• 1.511/79, 
na <.·asa de oriJem), que acrescenta parAgrafo ao an. 59 
da Lei n• 3.807, de 26 de qollo do 1960, que dispile 
sobre a Lei Orgânica da Prcvideneia Social, alterada pela 
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, Soaslo: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Cãmara n• 16, de 1980(n• 28/79, na 
l'asu de origem), que dA nova redaçlo ao§ 4• do art. 79 
da l..ei n• 3.807. de 26deago1to de 1960(Lei Orgànica da 
Previdência Social). Sasla: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Cimara n• 21, de 1980 (n• 1.01Sf79, 
na Casa de oripm), que acrescenta parAgrafo ao art. I' 
da Lei n• 5.107, de 13 de -mbro de 1966, que cria o 
f-"undo de Garantia do Tempo da Serviço, a di outras 
providencias. Seuio: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Cãmara n• 22. de 1980(n' 147/79, na 
Casa de oripm). que dá nova redaçio ao art.l' da Lei n• 
4.084, de 3D do junho de 1962, que dispile oobre a profio· 
sio de bibliotcd.rio, e di outras providencias. Seulo: 
24-11·83. 

Projelo de Lei da Climara n• J I, de 19HO (n• 3.239/76, 
na Ca511 de origem), que disp(ie sobre a freqüfncia esco· 
lar de atudante1 no exerclcio de mandamento legislativo 
municipal. Sessdo: 24-11-83. 

Projelo de Lei da Câmara n• 53, de 1977 (n•l27f75, na 
Casu de ori;gem), que dispc}e sobre condições a oblilrvar 
na renovaçilo de contratos de alicias profissionais, e dA 
,,utra.s providências. Seuilo: 2S-11·83. 

Projolo de Lei da ülmara n• 67, de 1977 (n• 1.8H5/76, 
na Casa de origem). que exise a inSt:riçio do CPF e do 
RG dwi devedores, nos títulos de cltclito que especifica, 
e dâ ou1ras pro\·idincias. SC51iilo: 2S-Il-83. 

Projcla do Lei da Cãmara n• 51, de 1978 (n•l.465f75, 
na l"a1a de origem). que acn."'5CCnla parâgraro ao art. 8• 
da Lei nY 6.2!1 I, de 8 de outubro de 197S, que in5thui nor
mus gerais sobre desportos. e dá outr;u provid~ncia!lo. 
SCS."'iiU: .:!S-11-83. 

Projetl, de Lei da Cll:mara n• 67, de 1978 (n' 3.464/77, 
na Casa de: orige-m), que dispõe sobre o con.:uno de 
lio,.·re-do~Cncia e os Utulo5 de Doutor e Livre-Docente. 
Se>..Jo: 25·11-8.1. 

Projela de Lei da Cimara n• 71, de 1978 (n•750f7l, na 
Casa. ck: orisem). que regula a atividade profissi~nal no1 
jornais de empresa. Ses11llo: 2S-11-83. 

Projeto de Lei da Cãmara n• 76, de 1978 (n' 3.!194/77, 
na Casa de origem), que iniNduz alteração na Lei n• 
6.251, de K de outubro de 1975, que institui nonnas ge
rais sobre desportos. Senilo: 2S-II-83. 

Pn1jchJ de Lei da Ctmara n• 6!1, de 1979 (n• 4.2!17 /77, 
na l"asa de oripem). que autoriza a alienaçao de imóveis 
residenciais da Rede Ferrovi6ria Federal a seu,; (Jcupan· 
lcs. Seullo: 25-11-113. 

Projolo de Lei da Câmara n• 69, de 1979 (n• 4.905/78, 
na Ca58 de origem), que aiLera a redaçlo do npul do art. 
19 da Lei n• 6.46.1, de 9 de novembro de 1977, que torna 
obrigatória a dec:laraçllo do preçu total nas vendas a 
Pte51ação, e d4 outras providencias. Ses11lo: 2S-11-83. 

Projelo de Lei da l'limara n• 76, de 1979 (n• 1.322/79, 
na Ca11a de orilem), que disciplina o parcelamento da 
Ta).a RodoviAria Única alterando a redaçlo da§ 3• do 
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an. 2' do Doorelo·l•i n• 999, de li do oulubro de 1969 e 
acrac:cntando ao mesmo artigo 01 H 4• e .5', e di outras 
providências. Scsalio: ~5-11-83. 

Projelo de Lei da Càmara n' 75, de 1980 (n''lrB/79, na 
Casa de origem), que inalitui o Dia Nacional das Re
lu~"ile• l'llblicas. Sosslo: 25-11-83. 

Projela de Lei da Senado n• 141. do 1979-
Complementar, de autoria do Senador Orestes Qu~rcia. 
que intmduz altcruçlo na Lei Complementar n• 25, de 2 
de julho de 197!1, que estabelece cri~rio e limites para a 
fixação da remuneraçilo dos Vereadores. Ses1Ao: 2!1-11-
M3. 

Projeta de Lei do Senado n• 217, de 1980-
Cumplementar, de autoria do Senador Henrique San· 
lillo, que Faculta aos )'IGrticipanles do Fundo de Parti· 
cido PIS-PASEP a utilitaçAa do saldo de 5Cus depósi
tolli para construção da ca!lil própria ou aquisiçio de imó
vel jã edificado. Ses!ii:o: 2!1-11-83. 

Prnjelo de Lei da Câmara n• 88, de 1976 (n' 1.106/75, 
na Casa de origem), que d6 nova redaçlo aos§§ l•e 4•do 
url. 2•da Lei n• !i.S84. de 26dejunhode 1970, que dispõe 
sobn= normas de Direitll Processual do Trabalho, altera 
dispnsiti\"OS da Consolidação das Lei• do Trabalho, dis
ciplina a ronce55ilo C' prestação de as1istCncia judiciAria 
na Ju5lilia do Trabalho, e di outras providencias. Seulo: 
2'1-11-RJ. 

Projelo de Lei da Cámara n• 83, de 1977 (n' 3.110/76, 
na Casa de origem), que acrescenla parAgrafas a01 ans. 
J•e 9•. e altera a n:daçilo do art. IOda Lei n•6.194,de 19 
de du.embro de I 1174, dispondo sobre limita~w"lo das indc
niza"'"Õc!i pJr danos pe550ais e materiais, cobertoa pelo 
seguro de responsabilidade civil doa propriet.irios devei- . 
culos aulomotores de \"ia u:rn:slrc. Sesslo: 29·11-83. 

Projelodel.ei da Camara n•l41. del977(n•I.068f75, 
nu Casa de origem), que dispõe sobre o trabalho do n
L"epci~.mal na!lo oficinas proiU@'idas e em trabalho compeli· 
tivo. Ses5ilo: 29-11-IU. 

Projell, de l.ei daCãmara n• I IS, de 197CC (n•3.441J77, 
na (."asu de urigem). que di1põe sobre a obrigatoriedade 
de afixar prazo de validade para consumo das emhala
.,:ens dos produtos que especifica. Ses:d.o: 29-11-ISJ. 

Projelo de lei da Cámara n• 47, de 1979 (n' 2.714/76, 
na ÜIWI de: •lri~m), que di11põe sobre a padmni1ação eu 
U!lo'' de embalagen11 destinadas au aL-undicionamcnto de 
~.·arga!lo na carroçaria de veiculo aulomohJr, e dã outras 
pr1widi:ncias. Ses!iil,,:~'l-1 f-MJ. 

Prujel'l de Lei da CimHm n• H~. de 1979 (n' 2.2SSJ16, 
na Casr.1 de ~.uipem), que altera a redaçilo do inciso I e d(l 
S 3• do art. li d.a Lei n• J.ti07, de ~6 de o~~ost.J de 1960, 
que disp.\c: sohre u Lei Orgãni~a da Previdhcia So~iul. 
se .. !loàlt: ~11-11-l!i:\. 

Projeto de lei daCümara n9 104, de 1979(n• J.923f77, 
na <."iiMI de origernJ, !.JUC efopecili~a .:\lndiçôelli para ins· 
..:nliilo e regislro de cmbar.:açàc11. Sessão: 29-11-83. 

Proj~t", de Lei dil Cãmara n~~" 109, de 1979(n'4.052/77. 
na CaSi.l de urig~m), que disp\c: sohn: a pmibiçlJ.,, do 
f:~bri..:L' c da venda de medil:amentos e insumiJ5 farma
~.-êuli..:l'!lo. C'Uja ... enda tenha sido interditada no Pais de 
ongcm da fdrmula. Se!lsiao:2Q-11-RJ. 

Pmjelu de lei da Câmara nv 98, de 19210 (n' 3.181/80, 
nu C"a!ooa de or1pem J, que- di5põe 1obre isençljo da multa 
prc ... ·ista no art. K• d11 Lei n• 4.737, de IS de julho de 196S 
- Código l:leitoral. Sc:s~o: 29-11-83. 

Projeto de Lei dL' Sena'-'o n' 22q, de 1979-
Cumpk:mentar, dt: autorj.t do Senador Francll Montoro, 
que inll>tllui "' aull.iliL'-I.Ioen~a em favor do trabalhador 
rural. e d;' outra5 rN\·idCnci11s. Se5sllo: 29-11·83. 

l•rojeto de l.e• d1J Senado n• 220. de 1980-
c·nmrlementar. de auturia do Senadur Lãzaro Barboza, 
que in~lilui as feiras de produtore5, para venda direta ao 
""''n•umidor, com i1ençilC1 do11 trihutos estaduais e muni
..:ipr.~i.s inciden1e. Seuilo: 2~J-II-83. 

Projett, de Lei do Senado n• JO~. de 19RO
(",Jmplement:u. de autoria du Senador Humberto luc:e
nil. que altero~ a Lei Complementar n• 26, de 11 de se
tembro de 197!i. Sessil~J: 211-11-83. 



Dezemb,:., de 1983 

ATO DO PUIIDENTE 
N• 121, .. 11113 

O Presidente do Senado Federal. no uso das atri
huiç&l que nie c:onferem osanlao• 52, h em 38 e 97 I inei• 
ao IV, do Reaimcnto Interno e de acordo com a dele
laçilo de compcttncio que lbeloi outorBBda pelo Ato rtt 
2, de 197), e revitorada pelo Ato n• 12, de 198), do Co
mis!lllo Diretora, e A vista do disposto na ReMJiuçlo n' 
IJO, de 19110. 

Raolve autorizar a conlrataçio, sob o rqimejurldico 
du C•Jnsnli:daçi.o das lds do Trabalho e do Fundo de 
Ourantia por Tempo de Serviço de JoR Renato Lopea. 
pura o emrrego de AMC5Ror Tknico. CO!'J o salirio men
sal equivalente ao ~ncimenlo ckl carr:o DAS-3. a partir 
de IOde outubro de 19R3. com lolaçloe exerciC"io noOa
hinde do Senador Alfredo Campos. 

Senado federal. cm 6 de dezembro de 1983. -Sena
dor Mo.,... Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• IZ2, .. 11113 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buiçlM:s que lhe conferem os artigos S2, item 38 e rn, ind
Sll IV. do Reaimcnto Interno e de acordo com a dele
pcilo de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nt 
2, de 1973, c rcvitoroda pelo Ato ntl2, de 1983, da Co
mi!lliiu DiretorL e A visra do disposto na RCIIOiuc;ão n• 
130. de 19110, 

Re10lvc autorizar a contrataçlo, sob o fCiime jurklico 
da ConM)Iidaçlo das Leis do Trabalho e do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço de Ronaldo Martins 
Junqueira. para o empresa de AIICMOr Tknico. com o 
saiÍiriu mensal equivalente ao vencimento do Cargo 
DAS-3. a partir de li de novembro de 198J.com lotaçlo 
e exercício no Oahinete do I' Vic:e-Pre~~idente. Senador 
Lomanlo J6nior. 

Senado Federal. em 6 de dezembro de 1983.- Sena
dor MDMJI' Dda, Pre1idente do Senado Federal. 

ATO DO PRESIDENTE 
!'I• 123, .. 1983 

O Prc•idente do Senado Federal. no 11.10 das atri
buiçile5 que lhec:onrerem os artiao• 52. item 38, e 97. in
C'iiiQ IV. do Regimento Interno e de ac:ordo c:um a dele
pçàu de L"UmrtetCncia que lhe foi outorgada pelo Ato nt 
~.de 1973. re~.-igorada pelo .~to rrr 12. de 1983. da Comia
silo Diretora e tendo em vista o que con5ta do Processo 
n• 002107RJO, 

RCHulvc, n~ termos dosartiao,. 348, parAgrafo (mico e 
349, do Resulamento Administrativo, aprovado pela 
Rc:soluçi.J SF n• ,8, de 1972, conceder 11 Luiz do Nuc:i
mento revenào ao serviço ativo, no cargo de Adjunto 
l.egislativo. Classe dnic:a. Referencia NS-17. do Quadro 
Permanente. de a~rdo c:om o disposto nu Alo da Co
miMà,, IJiretura n•43, de 1983. em vaga existentes. nu in
teresse da administrado e por nlo mais subsistirem os 
muti\us que deram ori1em a sua apasentadoria. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 1983. -Sena
dor MDUJF Dalla, PresidenLC do Senado Federal. 

ATO DO PRI!SIDENTE 
No IZ4, .. 11113 

O Pre~~idente do Senado federal. no uso das lUIS atri
buições regimentais e de acordo com a dclllllaçilo de 
compt'l.i:ncia prcvis\a n01 A.\01 nts 2, de 1973 e 12, de 
198J. da ComiDio Diretora, e à vista do que conRta no 
Proc:e55n n• 11377 83 6. 

Ra;oh·e autori1.ar o poaicionamenLO de Renata Mau
rcr RamOi, AlliiltC"nte Lqislativo, Cla~~e .. Especial", 
Refcri:ncia NM-34. do Quadro de Pessoal CI.T, na Cate
I!!Oria de Adjunto Lep:islativo, Classe "Única". RC"ferin-
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cia NS-14, do mesmo Quadro. em obedihcia ao que de
lcrmina o Ato n' 31, ele 1!113, da Comiailo Dlretora. a 
portir de IZ-11-BJ. 

Senodo Federal, cm 6 de dezembro de 1983. -Sena
dor M...,. Dalla, Presidente do Senado Federal. 

ATO DO PUIIIDENR 
N• 125, ... 11113 

O Presidente do Senado Federal. no uso das Blri
huiçõn que lhe conferem os artiiOS S2. ilem .JR. c rn I in
C'iso IV, do Resimento Interno 1 de amrdo com a dele
pelo de competi'ncia que lhe foi outorpda pelo Alo 'f'l' 
2. de 1973, ,.vitorado pelo Ato rtt 12. de 1983, da Coolio
slo Diretor11. e tendo em vista o que tonsta do Processo 
.. 009191836. 

Re10lve incluir o ~ervidor Anildo Joaquim Alves na 
Co1e1oria Fun.;onal de Adjunlo L"'!i•lalivo. Cla11e 0-
ni~u. ReferCnc:ia NS-14. do Orupo-Aiividades de Apoio 
Lqillativo. do Quadro Permanente, por transformado, 
de acordo com o dhipnsto no anigu 3•, 1 3'. da Reso~ 
luçlo nt 344, de 1983, e no artiJo I• do Ato da Comisslo 
Dirclura n• 30. de 1983. 

Sen•do Federal, cm 6 de delCitlbro de 198). - Sena
dor M...,. Dalla, Praidcnlc do Senado Federal. 

ATO DA COMI!ISAO DIRETORA 
No Yl, .. 1!113 

Onde 1C IC: 

ANEXO I 

Cla5sc: ••Especial" 
RcFcrincia: NM-35 
N• de ocupanta: I J 
Rclac;lo Nominal: 

ANEXO 11 

Orupo~Serviços de Transporle Oficial e Portaria 
Categoria Funcional- Aaente de Tran5pnrte Lesisla-

tivo 

ANEXO 11 

Cirupo-Servkos de Tran5porte Olicial e Portaria 
Categoria Funcional- Apente de Transporte Legisla-

tivo 
Cla11e: "E5pecial" 
Rcfcri:ncia: I'M-JS 
N• de ocupantes: I 3 
Relação Nominal: 
Republicado por ha,·er saído com incorrcçôes no 

DCN. Seçlo 11. de 17-11-83. 

ATO DA COliiiSSAO DIRETORA 
S• 41, DE 11113 

A Comissilu Diretora do Senado Federal. no uso da5 
atribuiçõeJ que lhe confere o Regimento Interno, e nos 
tcrmo5 do5 Art5. 7t, 47 e 483.§ 5•, do Regulamento Ad· 
minislrutivo. aprovado pela Remluçlo n• 57, de 1976, e 
nmdo cm vista o que di11pik: o Ato n• 10, de 1979 e o Ato 
n' 10, de 1980. resolve baixar o seauinte Ato: 

Art. 1• Fic:a aprovado, na conformidade das discri
minações constante• d011 Quadros I a V. anexo&. o Orça
mento Interno do 1-"undo do Centro Orálic:o do Senado 
FL"Cieral- FUNCE<iRAF- para o ex.erclcio financeiro 
d< I9M4. 

Art. 2Y l-.5te Alo entra em vigor na data de sua 
puhliça10ào. 

Senado Federal, 24 de novembro de 1983. - M011qrr 
Dlllla - Mlhon Cabral - R......, Pare• - A.lndr 
Plato. 
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 43, .. 11113 

A ComiAIIio Dlretora do Senado Federal, no u10 de 
sua competancia l'llimental c c:onsiderando o que consta 
do proc:euo n• 011223-8)-9, 

RESOLVE: 
An. 1•-O an. 4• do Ato n• lO. de 1983, da Comi• 

ID.o Diretora. paaa a vis;orar com a seguirte redaçlo: 

An. 4•- As di5p01içltes da RCIOiuçlo n• 344, de 
1983. sio n.tensiva510SICrYidnre~~ inatiVOI com proven
tos do Car1o de Assistente Lesillativo na dala da puhli
C'açio de~~te Ato, conforme o crit~rio estabelecido no Pa
rip:rafn único dute artiso: 

ParAgrafo O nico. Os servidora inativos de que lrala 
erne artigo !liiu po~icionado• de acordo com o ~e~uinte 
cri~rio: 

a) na Rcferincia NS-17, no da NM-35: 
b) na Referencio NS-16. 01 da NM-33: 
<l na RcFcrõncia NS-15, 01 da NM-JO: 
d) na Refcri:ncia NS-14.ooda NM-27eNM-19: 

Art. 2•- Na aplicaçlo date Ato, observar-se-é., no 
que couher, as disposições contidas no Capitulo V -
Seçilo X do Regulamento Adminislrativo do Senado Fe
deral. 

An. J9- ES\C Ato entra em viaor na data de sua 
publiCIIÇào. 

Art. 4t- Revopm-sc u disposic;iles em contrArio. 
Sala da Comillio Dirctora. cm 06/12/83 

SENADOR MOACYR DALLA 
SJ;NADOR LENOIR VARGAS 
SENADOR RAIMUNDO PARENTE 
SENADOR MILTON CABRAL 
SENADOR ALMIR PINTO 
SENADOR MARCELO MIRANDA 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• "- .. 11113 

A Comi551o Diretora do Senado Federal, no uso de 
sua cumpetencia reaimental, C'un10ante decislllo lomada 
em lUa 7t Reunilo e • vista do art. 537 do Regulamenlo 
AdminiltraLivo, 

RF.SOLVF.: 
An. 1•- Ficam criadas li Con7e) relribuiçõc:~ aces

sória..;, equivalentes .l F0--4.destinadu a Jnspetora de 
Sepuranca l.egi1lativa ou Agentes de Se1urança l.e1isla· 
tiva, lotados nus Ciahinetefõ dos Membros da Comissi.o 
Diretnra e Suplente.;, nus termos do Art. 4t da Portaria 
n• 416. de 1983. do I• SecretArio. 

Art. 2•- F.ste Ato. entra em visor na data de sua 
public:açilo. 

Art. 3•- Revogam-!IC a.c disrmdcaes em C'Ontr6.rio. 
Sala da Comi115lo Diretura. em 06/12/U 

SES.~DOR MOi'oCYR I>ALI.A 
SENADOR RAIMUNDO PARENT~ 
SF.SADOR MARCELO MIRANDA 
SESADOR ALMIR PINTO 
SENAI)()R LENOIR VARGAS 
SENADOR MILWS CABRAL 

ATA DA 13• REUSIÃO ORDINARIA 
REALIZADA A 06 DE DEZEMBRO DE 1983 

Ã1 de1 horas e quin:r.e mi nuLOs do dia seis de dC7.Cmbro 
dC' m ii novecentos e oitenta e trh. sob 11 PresidCnC'ia do 
Senador MOACYR DALLA, Presidente, c com a P"" 
sençi. dllli SenhorCii Senadorn HESRIQUE SAN
TILI.O, Primeiro-SecretArio, I.ESOIR VARGAS, s .. 
gundo Secretário, MILTON CABRAL. Terc:ciro
Secrelirio, RAIMUNDO PARENTE. Quarto
SocretArio, ALMIR PINTO c MARCELO MIRANDA. 
Suplente1o, reune-se a Comilllilo Diretora do Senado Fe
deral. 
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O Sr. Presidente declara abertos 01 trabalhos e comu
nica aos demais Mimbros ter reeebido aj,edlente do Se
'!hor Senador Amarill Peiaoto, tratando de auunto rela
uvo A cobr•nça, pelo Senado Fedenl, do .. ....., de tcle
ronemas, a16m da cota autoriuda. Após debate do as
sunto e tendo cm vista que 05 excedentes relalivos ao mb 
de novembro seriam descontad05 no mã de dezembro, 
durante o qual os Senhores Parlamentares tàn uma da
pesa "maior, em vi.rtude da!l restas de nm de ano, 01 

Membros da ComiASào, A unanimidade, resolvem conce
der ani!nia do pagamento du c:ontu teletõniCIIs do mil 
de novembro, a cobrar em de1.emhro, licando esclareci
do que o beneRcio 6 de carAter •poridico. devendo atin
gir, tão-somente, o citado m~s de novembro. 

Em seguida, o Senhor Primeiro-Sa:rctArio aborda a 
que~lào do valor da iaençlo das contas telefõnica1 resi
deneiail, sugerindo seja o respectivo valor atualiP.ado 
para Cri I 00.000.00 (c:cm mil m~zoiro•l e que o reajuote 
seja automático, de acordo com o aumento da.• tarifas. A 
mat6ria 6 debatida c aprovada pc:l01 Membros preRentes. 

Novamente: com a palavra, o Senhor Prelidc:nte leva 
ao conhecimento dos preMmtc:5solicitac;lo feita pelo Se
nhor ~c:nador Amaral Pc:i!l.oto no sentido de: ~c:r o Dire
lOr da Representaçlo do Senado Federal nC' Rio de Ja
neiro, autorizado a c:onvocar os servidores nc:cess.irios 
ao apoio e divulgação para as asõn atnordinAria.• do 
Senado Federal c conjuntaR do Congra10 !'lacional para 
Oli fiM do que diflpõe o art. 410 do R111ulamento Admi
ni!iilrativo, aplicando-!llc aos sc:rvidoreH daquela Repre-
5ft1tado o pagamento da mklia das 1c:51Õc:• ntraardi
nârias como ocorre em relaçin aos fundonârioslotados 
em Bra1llia. Após debate do lll!lunto, a Presidencia de-
5igna o Sc:nh1Jr Senador Henrique Santillo para relatar a 
malbiu. • 

O Senhor Pre5idenlc aborda pedido do1 Assessores 
T&cnicos admilido5 no Senado Federal, 10b o resimc da 
CL T, no qual solicitam aproveitamento no Quadro de 
PCMOal CL T do Senado Federal, designando J1Bra rela
lar o pr~o o Senhor Senador Milton Cabral. 

Dando scqU&Icia aos trabalhai, o Senhor Presidente 
concede a palavra ao Sc:nhC'r Primeiro-5ecrc:t.Ario, que 
relata &5 Rgulntcs matá-ias: · 

I'J- Procc:&so n• 01122Jf8Jj9, que trata de consulta 
fonnulada pela SuhRecretaria de Pessoal, sobre 01 cri
têrios a !ICI'Cm adotados relativamente l exten1lo aos 
apn5Cntadm d05 MneJTcinfl previstos na Raoluçiu n• 
)44, de 1983, do Senado Fedcnd. Após disc:u&Sio d• ma
~ria. os Senhores M embro5 definem os crit6rios, tendo 
1ido assinado Ato da Comiuio Diretora. que vai l 
publicaçilo>. 

:!9!- Criado de li (onze) rctribuiçlla aceo!i6ri11, 
equivalentu a FG-4, destinada• aoalnapc:tores ou Aaen
tc:s de Ses:urança tegislativa lotados no1 Gabinetes dOii 
Membros da Comiaio Diretora e Suplentes. Ap61 deba
tido o aMunto t winado o Alo da Comissio Diretora 
respL"Ctivo, que vai • publicação. 

l'l- Projeto de RcaoiUÇio ,..truturando o Grupo 
- Atividada de Apoio Legislativo. no1 molda do ocor
rido na Cilmara dos Deputados. D Senhor Preoidente de
aiana Relator da mat&ia o Senhor Senador Lc:noir Var
ps. 

4•)- Proceoso ri' 002107{83/0. que trata de requeri· 
menlo do funcionAria aposentado Luiz do Nucimento 
pedindo ma reversio ao ~erviço atlvo. O Senhor Pre5i
dente dCiiisna Rdator o Senhor Senador Raimundo Pa
rente. 

50)- PrOCC!IIo n• 008332/83/5, no qual a Divido de 
Cadutro e Jnfonnaçõcs Econômic:o-Filcais do GDF en
caminha c:amês relativos b tuu de Limper.a PC.blica re
lativa aos imóveis funcionais do Senado Federal. Ap61 
dileuulo do Ulunto. A autorizado o papmento das re
feridu taxas. enslobadamc:nte. proeedc:ndo-ae a seguir, o 
de!ICOIIto correspondente de cada morador. 

DIÁRIO DO CONGRESSO_NACIONAL (Seção 11) 

6')- E•pedÍente da Sublecretaria de AnAlise ouserin
do a adoç.ilo de medidas ~i11ndo o p....,açlo de doeu-

• mentOl e livros c:onsideridos importante&, com a intc:nsi
ficaçio do liatema de miero-filmll@.em. Ap6s debate da 
queitlo, o Senhor Presidente deaiiPia o Senhor Senador 
Lenoir Varsas para estudar o assunto: • 

79)- Processo n•OII641 83 5, no qual a Subsecretaria 
de Biblioteca solicita autorizaçlo l Comiaio Diretora 
no sentido de ser renovado o estAs:io 1upervisionado de 
OS (cinco) univc:rsitArios do Curso de Biblloteconomia da 
Universidade de Brallflia. Após anAiiR da quntlo os Sc
nhore5 Sc:nadore!i aprovam a renovaçlo. 

8•1- Reaulamentaçio.do dispooiO no Artiso410 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal e do 
preceituado na Re5olução n• 358, de 1983. Após debato 
do IL'II!IIunto. o Ato t aprovado e usinado pcl05 presentei. 
indo • publicação. 

9') - ProCCIIIO n• 002363 82 8, oobrc ••pooiçio de mo· 
tivos da Suh5CCretaria de Património. com o fim de ser 
autorizada a criaçlo de um Sc:tor de Contrat05 e Periódi
ms junto •quela Subsecretaria. c:om retribuiçlo ac:ea
sória corre5pondente 11 FG-2. 01 Senhores Membros dis
cutem a que~tilo e aprovam a criaçio do rc:reridu sc:tor. 

1()9)- Proa:Ho n• 011518 83 2, sobre e5tudo visando 
à altc:raçi\o do aniso 392 do Regulamento Adminifitrati
vo do Senado Federal, com o objL'I.ivo de prantir ao ser
vidor em guzo de licença especial a perçepç&o de tado5 
OR direito5 e vantagens inerente's ao cario que ocupa. 
Após amplo debate do is!ilunto, o projeto t aprovada c. 
assinado, vai l Sc:c:retaria Geral da Me511, para os dc:vi
do5 fin1. 

li')- Proposic;io do sentido de ser criada Subcomis
slo, deninada a e1tudar a po51iibilidade de se conceder 
um acrhcimo no5 vencimentos dos servidores do Senado 
Federal. de nlvel ma~is baixo. O Senhor Presidente desig~ 
na. para comporem a referida Subcomifl5lo. 01 Senhore5 
Senadores Lumantu JC.nior, Henrique Santillo e Rai
mundo Parente. 

Dando pros5c:s:uimento aos trabalhos, o Senhor Presi
dente concede a palavra ao Senhor Quano-5ecretArio, 
que relata o Prucc:.su n• 002107 83 O. de intereMe dO sc:r
vidor apo!iCnladu Luiz do Nascimento, que dCReja a sua 
revenilo ao !iCI'viço ativo. O Parecer t pela aprovaçilo do 
requerimento, tendo em vista as inrormações e pareceres 
contido• nll proc:esso e em fundo da existencia de vago 
na Catqr:oria Funcional. O Parecer do Relator~ aprova
do pela unanimidade dos presentes, .endo autorinda a 
revenio 50iicitada. 

O Senhor Presidente_ em sc:suida, conc:ede a palavra 
ao Senhor Segundo-5ccret.6.rio, que relata o Projeto de 
Lei d• Ciimar• n• 147, de 1983 (Projeto de Loi n' 4.808-
B. de 198t, da C••• de origem), que "modiftca os §li 3• e 
4tdo an. 1• da Loi rl'4.937,del8 de março de 1966, para 
ISieaurar aa1 deputados e senadora a averbado, me
diante indc:nizaçio ao Instituto de Previdincia dn11 Con
gre5si5tas- IPC, do tempo corre5pondente a um man
dato legislativo estadual ou municipal"'. O Parecer do 
Relator contrArio ao Projeto. ~ aprovado pela unanimi
dade d01 praentc:5. 

O Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 
Tereeiro-Sa:retArio. que apreac:nta parecer 10bre o Proje
to de Reaoluçlo ri' 22. de 1983, do Senado Federal, que 
cria a Comfsslo de Ciinc:ia e Tccnoloaia. O Parecer do 
Relator 6 favorAvel • c:riaçio da Comi alo e. aprovado. t 
usinado peloa Membr01 presentes. O Senhor Senador 
Lenoir Vara:as ILigere a atinçlo de Comissõe~t que po
deriam • englobadas. Apól debate do aaunlo, a Co
mi•lo decide no ~entido de que o Senhor Tercc:iro
Seeretârio fique incumbido de atudar o assunto, apre
sentando proposta de earltc:r alobal. 

O Senhor Primc:iro-5eeretirio, usando da palavra. 
analisa a queatlo de 1C8Urança d01 blocos rc:!ddc:nciail 
dntinados aos Senhora Senadores, oferecendo IUBe!ltio 
no ~entido de serem reformada11 11 portaria• daqueles 
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ediRcio~o e aprac:ntando plantu arquitetGniea1 relativo 
11 reforma. Os Senhores Membr01 aprovam a realizado 
da,; reformaR, ficaftdo o Diretor.Oc:ral incumbido de to-
mar 11 providencias cabfvei1. 

Ainda com a Palavra. o Senhor Primeiro-,.~ccret.t.rio 
trata de usunto relativo a e"pedic:nte encaminhado pela 
APcx.iaçilo de ViJilãnc:ia do DF. que requer sejam revi~o
Las •• situao;õeo de emprcpdos da CONFEDERAL que 
pi'Citam &ervi~s de vigilinda na SQS 309. Os Senhore1 
Senadure5 Rnlicitam ao Senhor lliretor-Geral sejam 
prestadas. pelos lrr(!ilos da Ca~~a., inrormac;&s a I'Ciipeito 
do a55unW. 

. Nada mais havc:ncW a tratar, b onte hnrasetrinta mi
nutos o Senhui Presidente, convocando nova Reunião 
da Comissilo Din.'l.ora para o dia vinte e cinco de janeiro 
de mil novecentos e oitenta c quatro. no pc:rfodo matuti
na. dc:.:lara encerrado,; os trabalhos. pelo que eu, (Aiman 
Nus:uc:ira da Gama), Diretor-Geral e Secretârio da Cn
mi!Kio Dirctora, la\·rei a presente Ata que vai assinada 
pçJ,, Senhor Pre5idenle. 

Sl:l.la di.l Comh•io l>iretora, ·em 6 de dC'lemhro de 
t 983. - Suador M- Dalla, Prc~donto. 

PORTARI.t 1'1"9 54, DE 1!1113 

0 lliretor-Geral, no USil das atrihuiç&s que lhe conre
re n artigo 21 ~do Regulamento Adminifltrativo, aprova~ 
d,, pela Re!ullução n• ~IS. de 1972, re5nli"C cksignar Djal~ 
mu Jo~ Pen:ir:1 da CC't5ta, T6cnico l.c:gi!illath·a, Clwe 
i:s(ll.".:"iill, Rcrelin.:ias ~S-2~. d~, Quadro Permanente. 
Paulo lrineu Pones, Tk'nioo Lesi5lativo, Cla!ilsr E5pc:
cial, Refenl!n~o.ias ~S-2~. Uo Quadro Permanente, e Mar
OJ Aurého de Oliveira, AdJUnhJ Legislativo, Cla55e Cni
ca, RererCncias ~S~I7, do Quadro Permanente, para, 
!iOh :1 prw;idi:ncia do primeiro, eunstituirem a Comis!ilo 
de Sindi~,·iinciJ in.:umb•da de apurar os ratos con~otantes 
nn5 prur.:e~~oRus n" 011206Rl7. 011202831 e011205830, na 
rormu d11 di,;po!i.to no artigo 481. § 1•, do Regulamento 
Administrativo díJ Sc:nudo Federal. 

Senado Federc~.l, 6 de dezembro de 1983.- A.lm•n ~o
luelr• d• Ga•, Diretor-Geral. 

POBTARIA 
N• 181, DE 1913 

O primeiro Sc:eretflrio, no u5n dil!iiiUBI atribui~;ôe!l re
simentai•e de acordo com o dispo1tn no artiS,o4SI. §§,39 
e 4•. do Reaulumento Administrativa. armndo pela 
Resoludo n• ~8. de 1982 

RHuh'C 
D~o."Signar Djalma Joé Pereira da C~>Sta. Ticnico Le

gi!lllativu, Antonio Carl0111 Medeiros Ferro Costa. A!l5is
tente Legislativo, e Marco AurtliC' de Oliveira. Adjunto 
l.es:islativo, para, mh a prnid&u:ia do primeiro, integr• 
rem a Camis!lliCJ de lnqu~rito Adminifltrativo incumbida 
de apurarm fatn5 c:onstantc:a da Procc:uo J190088938J 7. 

Senado Federal, em 25 de novembro de 1983.-S.• 
... H•• Sodlo, Primeiro SecretArio. 

CONVI:NIO 
Ter110 adldoo ao canrinla .. lebrado lllltre o Sou

do Federal e a ftladoclo C.. u Rol Bo.....,a, aos 
•late e..,.. de abril de mil-e oitenta e trit, 
pan, •• rql- do .....,.leio, ampliarem a alrle du 
.. ru lnHhllodao "Apo e -- da Repdbll
c•'', •'() clero no ,.rlamento llrullelro", YOiamn re
ftreattl ao Seaado, ••&enardo Perell'll de Vuconee
lot" e alpm •ro Dlll10 IYftlalmeate prvpctllo. 

O Senado Federal, neste ato repre5entado pelo seu 
Presidente, Senador Moacyr Dalla, de um lado, c:, de ou
tro lado, a Fundaçlo Casa de Rui Barbosa. neste ato re
presentada pelo seu Presidente, Dr. Am~rico Lourenço 
Jacubina Lacumhc:, finnam o presente Termo Aditivo ao 
Convi':nio em epf&rafe. para o fim de dar nova rediJ.çlo 11 
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clAusula Tetcciri ão mamo Convi:nio. a qual passa a ser 
a •a:uinte: 

''Ciiusula Terceira 
As partes convenenle5 acordam aem D!IICBuintes 01 

tftulos a Krem incluldos nas col«àes referidas e abaixo 
especificadas: 

"Açio e Pensamento do Rep6blica" 
ldtiu Politica• de Pandil Cll6seru 
Jd6.iu Politicas de Antonio Cario• Ribeiro de Andra-

da 
ld~as Politicas de Joaquim FranciiCO de Assis Bruil 
.. 0 Clero no Parlame-nto BruOeito'' 
Dois voluma referentes A atuaçlo do clero na Re--

p6blica. 
""Bernardo Permra de Valli:Oncclos'' 
O Brasil em 1884. de Luis Couty 
Memória sobre Uma Fazenda de Cali. do Barlo de 

Pati de AlferC5 
O Governo Presidencial do B,.oil, 1889-1930" 
E por estarem de acordo. lavra:te o prnente instru

mento cm quatro via• de iaual teor. para um lb efeito, o 
qual. depois de lido e aprovado. vai assinado pelu partes 
convenentn e pelai testemunhas abai11o indicad111. 

8ra51lia.llde 11 de 19Rl 
S~adnr Moaqr Da/la, Presidente do Senado Federal 
Amirir1J l.nu"n(fl }Qt:nblna l.Qt'nmbr. Praidente da 

Fundaçio Casa de Rui Barho511 

Testemunhas: 
Leonardo Leite N elo, Ma ria do Amparo Parente. 

CONSELHO DE SUPERVIS.~O DO CESTRO 
GRÁFICO DO SENADO FEDERAL 

ATA DA,.. REUNIXO 

Âs dc:zcsc:tc: hora!i do dia sete de dc:n:mbro do ano de 
mil nO\"tcentos e oitenta c trCs, na 1ala de reuniÕe5 do 
Con5Cihu de Administração do Senado Federal. sob l 
Prc:!lidCncia do Senhor Aiman f'liosueira da Gama, por 
delegado du EKcelentlssimo Senhor Presidente do Sena
do Federal - Senador Moaeyr Dal1a - presenta os 
Con1elheiros Luiz do NasLimento Monteiro, Sarah 
Abrahilo. Luciano de Figueiredo Maquila e Aloisio 
Barbosa de Sou~:a. presentC!I. tambkn, 01 Senhores Rudy 
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Maurer, Luiz Carlo1 de Bast01. Floriam Augusto Couti
nho Madruga, Maria de NaDrt Pinheiro Cameiro. Joio 
de Morais Silva. Antonio Corri:a Pachec:o, Aloisio Bar
bolil de ~uza Filho e Agaciel da Silva Maia, respec:tiva
mente, Diretor Administrativo, Diretor lndu1trial, Dire
tor Adjunlo. A11sessora Jurt'dicL Assessores dll Diretoria 
F.xecutiva e Auditor do CEGRAF. reuniu-se o Conadho 
de Supervi1ilo do Centro OrAfico do Senado Federal. 
AhertO!I 01 trabalhos. o Senhor Presidente- Dr. Aiman 
Jtt-lot:ueira da Gama pa.s10u a palavra ao Conselheiro Lu
ciano de FiJueiredo Mesquita que apraentou aos de
mais Membros parecer favorAvel10hreo prOCIISO nllme
ro 2.D40/82, em que a Diretorio E•ecutiva dn CF.GRAF 
solicit• a ate Conselho que uipm a gratificaç'lo estabe
lecida pela Lei n• 6.908, de 21 de maio de 1981 e Lei no
mero 7.04,, etc 9 de novembro de 1982. Após a apre..,. 
taçlo do parec:cr o Senhor Presidente mloca a mat6ria 
em di1aassio. Sendo o assunto amplamente debatido por 
wdos os ConselheiraL LoBO após. o parecer t colocado 
em vutaçlo. sendo aprovado por unanimidade. devendo 
a repercu!ldo financeira vigorar a partir de I• de de
zembro do corrente. Passando-se aa segundo item da 
pauta o Scnbor Presidente comunica ao1 demai1o 
Membru!l do ConRiho que a Direturia Executiva do CE
OR.'\.F. apó1 reuniilo adminill.rativa da Direçllo do Or
gio. solicita a retirada da "'pauta" de reuniõn date 
t"on~elho do pr"ce5'IO n6mero 01404/83-CEGRAF. re
ferente a CnnErataçio dr Sen.-içofl dt 1mpermeabilizac;àn 
da pi1!15arela que liga o prtdio da Grlifi!!a I ao Ve11iArio 
daquele Centro Orúficu. que hll\"ia, na reunião anterior. 
sido di11trihuído ao C~nselheiro Luiz do Sascimento 
Monte-iro para relatar. A Direluria ju11tifica seu pedido 
bmr.e.:t.da nl' parecer da Senhora ,..,.,.~ora, encarrep.ada 
da Seçllo ~ Ohras Civifl do Cf.GRA.f e na desracho da 
Senh,,r Ch~e da Seçi'lo de Conlubilidade qut informa 
niln t'l(i!ltir, no momenlo. dilllronihilidade orçsmentâri.:t.. 
Jlõlril attnder O rleitu, !o:Onllliderandll que a íinica firm.:t. 1.1 

O.'lar a rcaliz&o.iiiO d"' serviços ootou muiw ~~.eima da eli.
pectativa do!l Orgio!l compc:tenh."'i csdara:mdo que !le

r:lo t("lmildillll medida"' paliuliva5 e que em ~p(M:a oronu
na. entilo ser6 realtfada uma nave T ~m11da de Preço1. 
Fm seguida, o Senhor Presidente L-oluca a mat~ria em 
discUMila. e nlo havendu quem se manifeste a mesma 1:: 

colu~uda em vat~ia. !lendo aprovada par todo1 os Con
~lheirus. Retomando a palavra o Senhor Pre!iiidente -
Dr. Aiman NCJ1ueira da O ama- apreflenta o offcio níi-
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mero 0176/83 - CEGRAF - DE. onde a Adminio
traçio do CF.GRAF, na pes1oa do Dr. Alof1io Barbosa 
de Sou1a - Diretar Executivo - 110licita ao egrtgio 
ConM:Ihu autorizaçlo para que 01 Servidore~ do CE
ORAl' e seus dependentes ~am atendido• pela Suboe
cretaria de Auistancia M t:dica e Social do Senado Fede
ral, a~nsiderando que oCEGRAfo" ~um Oraio integran
IC da Clitrutura administrativa do Senado Federal. Após 
a leitura do oficio o Senhor Presidente solicitou ao Dire
tor Executivo do CEGRAF que prestasse maiore~~ acla
recimentOI aa Con~elheo 10bre o pleito. Em IICBUidll o 
Senhar Diretor Executivo do CEGRAF - Dr. Aloisio 
Barbosa de Sou18 - c~r.:larece 101 Senhora Conselhei
ro5 que, devidamente autorizado pelo Senhor Pre5idente 
deite ConSLiho de Supcrviaio, manteve contatos a nfvel 
de Dirc:toria com o Dr. Eduardo Luiz M. Mariz- Dire
tor da Subsecretaria de A •istCncia Mtdica e Social do 
Senado, que lhe a•seaurou nlo existir nenhum impedi
menkl para que 05 servidores doCEGRAF cseu1 depen
dentes po!IIB.m tambt:m u1ufruir dos !ICTviços pratados 
por aquela SuMecrelaria. A mat6ria, em seguida.~ colo
cada em discu!ll:lo, 1endo amplamente apreciada por to
doi os pre~ente5. logo apó!l, o Senhor Preflidente retoma 
a 11alavra e coloca a mama 1111 votado. recebendo, m
tão, vulo!l favorA.vei1 de todtJs 01 Con!lelheiros, ~~endo. a 
seguir. con1iderada aprovada: devendo ocorrer um con
tutn enlre a Administraçio daCEORAf oom o Diretur 
da Subsecretaria de Assi1tencia MediCII e Social do Sena
d,, Feder11l para que JK'Sfldm elaborar um terma de cei-

do do Pe'i.\nill e d,, ~taterial existente no Serviço M6di
,.., du C[GRAF poro o Senad11 Federal. Sada mais ha· 
\"endo a tr:nur, agrade«ndn a (II"CJiença. sempre '-"l'nslan
te. de tudus n!lo Cnn!lelhtirm. durante u an~ de 19R.1 itfi 
rcuniõe5 des1e C'nn!ielho de su.,ervis.ilo e de5ejando um 
feli~: natal. o Senhur Prc:aidt.'flle- Dr . .'\iman 1\togueira 
da Gama- de~.'lara t."Tit.-errad•'s as trah.:t.lh~s e rara eon!l
lar, F.u. Mauricil' Sil .. ·a. Se'\:'retârio deste (.',,nselho de Su
pervi:tii.fJ, la\·rei a l"~tnle Ala que depoi!l de lida e aprn
.. ·ada 5erâ ilfi-"'inada rel("l5 demai1 Memhr,lfl. 8111!11lia, 8 de 
Dezemhra de 1983. 

Aimam Nogueira da Ouma. - Presidente - em 
exen:k:ia- Luiz ckJ Nascimentll M-..lntcira. Membro
Sarah Abrahio, - Membro- Luciano de Fisueiredo 
Me!iquita,- ~c:mhro- Aloisio Barbosa de Soua,
'Membro. 
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l 

02.000 - SENADO FEDERAL 
ANEXO 

02.002 - FU~DO DO CENTRO GRAFICO DO SE~ADO FEDERAL - FUNCEGRAF • 
CXERC!CIO DE 1984 RECEITA 

""'~ cl•••• &IIIIIIIIICAfll ..... , .. •••n• , •. , ••. 1. 
ICOIIOIIIICIIo 

. 1 - RECUP:SOS ORDl NARIOS •••••••• I ••••• I •••••••••••••••••••••••••••••••• 12.000 

1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 

Recursos consignados no Orçamento Geral da Uniio, nos t.erntlfa doa 

pari grafos ]9 e 49"dç artigo 483, da Rtlaoluçio 58/72, com a nova 

reda;io dada pela Reaoluçio 57/76 do Senado Federal, a aeru re-

paasac:J.oa ao FUr.iCEGRAF ••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12.000 50 

2 - RECURSOS DE Olrl"JU\S FONTES •••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••• ~ 
2.1 - RECEITAS CDRRENTCS 

Receita Operacional, oriunda de O:rgioa da Uniio, a ser axecutada 

nos termos do I 29, do artigo 49, do Ato n9 10, de 1980, 4a .co-
miaaão Diratora do Senado Fad.eral ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 90 

l 

"------- }',, .. , .. ,., .. '"/ ::;.. .. 
: . .: ~~~: ~~:~{!;·.;:~~::· .. :;, ü:o;:,:.:~ a:. ... :::.· •• \:J rE:.:~t- .. - r ... ·: .. Ler~.-\.=. 

----~.~.,~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~,~.~.~.~.~.~.~ .. ~.7·-.. -.. -.-.-.~ 
.:ir. .. i•:::c:o :-:c· "9i!4 PROGRAII.A DE TRABALHO 

IIIC<'IIDOOOO ...... I I •1 I I f 1 li I I I 

01.&3.347, 

I L ·.:.:.:.:.~.~.:. ~ .~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: l 
01 l'undo do Centro Gzolfieo do Senado hderel •• , ••. , ••• ., •• , , • , • , ••• , 3&:z.OOil 

~ 
W:.W 

I 

TOTAL ~ (L __ _:_ __ ._J,.....;'=':;' ·=•:;••'--'-....:":.;':..;''"-"":..:"~ 

I 
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02 00\i - SC::O..I\.~0 rWL:"-AI. 
021102 - F"'DO DO CENTIIO GRAFICO DO SE•ADO FEDE~.~ - FUNCEG•AF 

IXERC1CI'!) DE 19i!4 t.I~TUREZA DA DESPESA 
fliiC. I 

li" li I I . ., ........ , .. ... ... '""' 
3 • O • O , O DESPESAS CI'JRRCIITSS , •••• , , , , , , • , , , , •••• , , , • , • , • , , , , , , , , • 

3.1.0,0 DESPCSAS DI! CUSTCIO •• ,,,,, •• ,.,,,,,,,,,,, o o o,,,,,,,,, 

lo 1 ,:2,0 

lo 1 ,J,O 

3,1.3.1 

N•terial de Coneuno ••• ,, •••••• , •••• ,,.,,, •••• , • • • • • .!.!.:.!!!! 

3.1.3.2 

3.1.1,D 

3.1.1.2 

lel'vicoe de 'J'ei'Ceiroe e Kncergoe., ••••• ,,., •••••••• 

h•unel'ac;io de se.rv:l.;oe ,.eiiCie:Le: •• , ••• ,, •••••••• 

Outro• le~tv:l.çoe a Enc:•rvo• ••••••••••••• ,, ••••••• , 

D1vereae Despe••• a. cu•telo ••• , ••••• ,, ~· •••••••••• 

Despesas de Bxerclc.lae Antel:'iowe. , •• , , • , , ••••• , • 

41o0o0o0 ~~ooooooooooooooooo••••••••ooooooooooo 

41o1o0.0 IIIVBI'I'IMEN'l'OB.,o •• o•••ooo••ooo••••••• •••••••ooo•••o• 

41o1.2.0 

41o1o9.0 

41o1o9o2 

DJ.ver.a• lnve•t1Mnto•o o o o, o o. o o, •••• o ••• ,, o o. o, o, o 

De•p•••• de EaerclcJ.o• AnUE":I.ol'e• •• o. o , o. o ••••••• 

I 

.!.:.!!!!! 
1.DDG 

I 
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•ECUitiOI DE TOOU 11 ...... --.~l 
ANtXO III I 

1]1.000 

~ 
410.000 

110.000 

l!:.!!! 
L!!! 
1o000 

UlltO•••Iceo,-.;& 
IILIIIIUII 

l~l ,009 

~ 
150.000 

.!!!.:..'!!! 
41P.OOO 

110.000 

L.!!!! 
1.000 

!.!..:.m 

.!!.:.ill. 
.!..:.!!!! 
1.000 

r l ... llnllllt"'OI---,-IIIO'l.t.l!f:I .. IIICI .................. I Cll'lf.t.L=r ..... lr ... HIPftll.l r-'rlr.t.L ll.t..t.L--, 

- 11.COO I - I - _j 11.000 - ~]&2.GOO I 
LLo 

• !Jl ::::,:.- st:.,,x; =E&:.::R"-L II'C:i.IIIS~5 CE "t'DU IS r:JHT[$ 

j 02.~~,;:- :L '•CO 00 CE~.i~r \i'IAF.CO :'10 s;::,.~;-.) FEDE~·\., -i .;'CLGilAF 
i 1: i:I=..:ICI•:" 1~: "HI4 N-ATUREZA DA DESPESA 

l.C.O.O 

J., .o.o 

], 1 .z.o 
],1,].0 

.. ;,.:.·••=·.;; .. , 

!;!!:2_Pf.:!~ •".::!!~E~':"I::'~· • .••••.• , ••••••••••• , ••.• o,,., •• , .. ,.,, •. ,., .. ,,, 

l1[5PL~II.;; :n:: cL•:;:·rr:r •• , •••• , ........... , ••••• , , , ••• , ••••• , •.••• , , ••• 

HAfC'I !o\: da \.'OI11':1r."O,,,,, ,, , , , , , , , , , , , , , ,,, ,,,, ,, ,, , , ••••,,,, ••. 

Servlc~r .1~ 'l"r.&CC"lr<"•ll e f.nl:o~r•JOfl,, •• , •••• , ••••••• , , •• ,, , •••• , , • 

l. I. J. I Rpr:·. n•r .. c.5o tte ~11rvico• Pe&Hoaia, •••••• ,, ••• , ••••• , •• , ••••••• 

J.1.J.2 Q:1t.roa Serviço• 11 E:~ocarqoa •••••••• , ••••••••••• , •••••• , •• ,, ••• 

J. I .9.0 Di\·erfaa Deapesaa de CuBtl"10,., •••••••••• ,.,, ••• , ••• ,, ••••••••• 

J .1. 51.2 Dellj•eaa!l de F:xercieioa Anterior••· ..• o •••• , •• ,, ••••• o,,,, •••• 

4.0.0.0 ~~DE C,,PI':"I\L •• ••••• •o••• ,,,, ,, ••• , •••· •••••., ,,,, ,, , , ••• ,, ,, 

4,1.o:o Ihv~:sritn.:~TOS •••..•.•...••••••.•••.••••.••••••••••• , ••••.••.•.••• 

4.1.2,0 

4,1,51.0 

4., .1.2 

t:qutpa.•entD• e M11terial Per11anente, •• , •• ,,,, •••• ,., ••• , •...•••. 

DiverRQe Inve•tin=anto• ••• , •••••••• , ••••••• , , •• , •••• , , .......... . 

P•pe••• de Exercicioa Anteriorea •. , ••••••••• , o •••••••• ,, •• ,. 

40.000 

I 6C, 000 

1.000 

···I 

A!ll[t0 li 
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l DE~_.ONS'iRl.i'IVO DA RECE1TA: E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÕMICI\S 

····j 

llECEI'l'AS CORROITES 

hcuno• de Outzo•• Fonte• 

'1' O 'I A L 

IIICEl'l'AI DE CAJII'I'AL 

~Wt~te., •••• , ••• ,, ••••••••• 

'I' O 'I' A L 

12.000 

350,000 

312.000 

11.000 I 

l , .oaa 

I ............ . 

ii I!. Dr:srtr.AS roPRCNTcs 

I De•~••• de Cueleiro 

SUPERAVIT DO ORÇIIoMF.NTt' CORRE! 

TE,,,,,,,,,,,,,, •••••• ••••••• 

,.O'I'AL 

DESfilAI DI CAI'ITAL 

'I'DTAL 

351 .ooo 

312,000 

11.000 

1 1. DOO 

1.1 (r) 
~~·~~~-~~·~~=-~·----------~--------~--------~'~'---------------------4---------L---------

St:CRETARIA GERAl. DA MESA 
Rc~>Cnha dali> matí:rht5 apn:ciadW& de 19 a S de dezembro 

1:\rl. ~J. inciso 11. du Rcgimcnlo Interno) 
ProjtoiOI aprotados e e•camlnhldos ii S.nçio 
Projeto de Lei du Oimara n' 86. de 198.l (n' 14/KJ, na 

Ca!toa de nrit!em). de inir.:iati'la do Senhl"r Presidente da 
Rerúhlir.:u, ~o~ue lllteru displ''liti"·o do DL'l:rcLu .. Jei n• 1.003, 
de :!I de ,,utuhrn de 19611- Lei da Organi1açdo Judi· 
r.:iil.ria Militar. e dã uuua.s pro\oidCn~ia!l. Sessilo: l'-1:!-83 
(l.llra,mlin:irial. 

Pn.,jet'' de Lei da Câmara n" 271, de 11183 (n• 2.141/R.~. 
n:•l"a!tou de ''rigc:m, que altera a c:struluru da111 CatL"80ria5 
f-undumais de Molori,lu Olidal e de Agente de Pt.'rtaria, 
du Grup,I·Ser\oi\."U'i de Tr:an5pt,rte Oliciul e PtJttariu. e dA 
uutr~" pr,n·idCncias. Ses.sio: l'-12-83. (Exlraordinâria.) 

l1mjetos de l.ri da Cirnara n• 2ft9, de 1983 (n• 
1.4MOJ1!:.1. na Ca!lia de oripeml, de iniciutivu do Senhor 
Prc!toi,h::nle da Repíihlir.:.a. que ahera a e5lrulura da Cate
g,uiu Funcional de Engenheiro Flore5IJ.I, du Grupo· 
Outra5 l\ti"·idade'S de 1'\f\·el SuJXri,,r, e dá outr:&Jii pro\·i· 
di:n'"·ia:a. Se'l!iiill': 2-12-Kl. 1 f:\lra,udinãria.l 

Projeto de Lei daCãmara n• 272. de 1983 (n• 2.715/8'3, 
n.a C.a!lil de ,1rigem1. de iniciati\'B do Srnhur Pre~~idrnte 
du Repíihli~u. que disp.'\c snhre a concessiln da perma
nCnr.:•a n,, lira,.il aos c:strangeir''' repistrados provi!k)ria
mente. Ses'lião: 2-12-Kl. (1-:llra,,rdinãria.) 

Pmjc:ll' de l.ei da Cãmaru n' 267, de 19tl3 (n' 1145/83. 
nu l"aJ~~a de ,,rigem), de iniciativa du Srnhor Presidenle 
du Rcpúhlicu. que fixa us nlore"' de rclrihuiçiu da Cate· 
ll''ria Funcil.lnul de A.rtifir.:e de Confeo;lin de Roupas e 
IJnirnrmL'1o, e d:i outras pn.widCncias. Seuão: 2-12-~l 
( E\lr~ulrdin:iria). 

l1rujC'to de Lei da l"ámara n• :!70, de 1~83 (n•l.479/11:3, 
Dil CiiSI.t de oripem). de inil:'iolli'lil dn Senhor Pre'lidc:nte 
da Rc:púhlicil, Que ditcrt'e suhn: u rcorgania~çilo da e5trU· 
IUril dil Ju'itiçil Federal de Primeira lnst.ãnr.:ia. e dâ oulrils 
pnwidêncialio. Scss.ão: 3-12-83 (l:::~lraordinúria}. 

Projc:h' de l.ei daCãmJ.ra n• 275, dC' IIIKJ tn' 1.6~8/83, 
na Cilsil de origem), de ini.:iati\·a do Senhor Pre5idente 

da Rerúhhea, que: roncedc pen!li:io e.pet:ial a Maria José 
da Sil"·a Cu!toli.l, e d:"lt1Uirllllii pro"·idCncias. SHsdo: J-12-83 
(1:\lmnrdin:"lriaJ. 

Pr,,iehl de l.ei da ("limara n• 276, de 198.1 (nY 1.716/83, 
na l"il!to~l de ur1~c:m), de: inidativa du Senh11r Pn:sidenle 
dil Kerúhh.:u. 1.1uc: Cllnt:ede pem;ilo esrc::c:ial à Sr• Enrica 
Cer~o~ur.:ui Michilill,\\o'lky (Vera Grilbinska). Ses.~~o;lo: l-12-
K.l.(J:ur;,"ln.limirio~). 

Pn.,jc:tt, de: Lei dil Cãmara n• 290, de 191!:.1 (n"' 2.495/1!:3, 
nu Ca!to:l de ongem) tJc init:iali\."ol do Senhor Presidenle da 
Rerúhhl:'il, ~o~ue d•spQe sobre ii prugre:a'liilo funcional a 
~o~ue "'e n:ICre a l.c:i n" 5.645, de lO de de.h:mbro dC' 1970. 
Se!to"';,il1: 3-12-ttl ( t:xtraordin:iria}. 

IJrujeiQ de Lei da Cãmuril n' 27.l, de 19M3 (n•I.719/H3, 
n01 C"u~a Llc ''riJ:cm). que modilir.:a a redaçilo do arl. 2• da 
l.c:i n• b.'334, de 3 I de maio de: 1976, que lixa a idade mi· 
lima rilril insr.:r1çli,, em concur5,, ríihlico destinado ao 
inl!re~!oll em c:mri"C'J05 e cargos do ser\."ii;O p6blicu rede
rui. Ses11oii.1J: 3·12-8.1 (Eltraordin:iria). 

Pn.,jcto de Lei da Cã01ara n• 268, de llJM3 (n' 5.407/J!JI, 
nu l"a!li01 de ''riJcln) de: inir.:iali"·a dll Senhor Presidente da 
Repúhlir.:a, que autorilil o hl!iilituto Nilcinnal de Coloni· 
'"''"Jn e Rer,uma .o\gr.iri:1- II\;CR.4., a doar o~ imóvei!l 
~o~ue mcnci,lnil. SL."JJsün: l-12-83 11-:xlrat,rdinãria}. 

Prnje111 dt: Lei d:aCãmara n• 274, de 11183 (n' 2.072/11:3, 
na Cas;,a de: origem) de inicialh·a do Senhor Presidente da 
RC"rúhlit:a, ~o~ue autnri1.a ,, Poder Executi,·o a celebrar 
lran5:tl05,, 1."1101 a Funduç;lo Abriso do Cristo Redentor, 
pilr:l pór lim uo litigi,, que: csrcr.:ilicu, e d.i. outras provi
dCn~m"'. Se'is:io: 3-12-~J (Extrat,rdinária}. 

Prujelot aprotldDI e enC"aadnhadOI • Cimara da1 De
pu18doo 

Pn,jeh, de Lei d,, Senado nY 159, de I 983. do Senador 
l1a!õ.'io~> 1\irto. que inslitui o I• de ''utubro como o Dia 
Nall"i''n:tl do Vereador. SC'!I!toilo: :!-12-83. 

Emcnd.a d,, Senado au PrlJjeto de Lei da Cli.m.ara nt 11:, 
tJc: 111M I (n" 2'!-4,'711, na Cil"'a de: urigc:ml. ~o~ue :acrescenEa 

parãp:rufll5 ao art. IH I do Código Civil. Scssilo: 3-1.:!-83 
IExtraordinãriaJ. 

l1n1jeto de Le1 do Senado n• 4b,llt I~ZI:!. do Senador 
l.ent'lf Var{!.J'i. ~o~uc: disrt'\c: lliiOhn: ,, .:on!lientimenlo dt pai 
nu mil.: bra5ileiro rara que"' menor po:asa se: ausent,u do 
Pais. St:sllro:iu: 3-12-8.1 (IExtra,,rtJiniirial. 

!\leiiHIJt'llllplOYuiB'!Ii reJati'll i. HCOihl de IUtorld1dU 

Men•aJ!em nt :!ti!, de 11.1'13 (n9 3~/1!:3, nu urifem}, 
r.:l;t !.IU:II o St:nhor Pn..,identc: da Repúhli~o.·a 'ubmete à 
\Jehhera~;,l,, \J,, Scnad'1 a L"SI.."Oihil t.lo SenhtJr Mau r) Gur
pel \"ult:nte, Mini5lro dC' Primeira Classe:, du Carreira de 
l)ipl,lmõllil, pilril Clen.-er a runç;lo de Embilixadur do 
Hr:. .. il junhJ aQ Rc:inu t.lo.s Puises Haixn5. Se'i5iln: 1•-12-
1$~. (C:\tra,lrdinãrial 

Men"u1.1crn nY 203, de 191!:3 ln" 391/KJ, na origem). 
relil quod ,, Sc:nh11t Pn:~~~oidenle da Rerública tubmete à 
t.lehher~t'Õ;j,, do Senildo ii .:sr.:olh.1. do Sc:nhl"r Joiiu ,\ugus-
111 de ~têdit:i"'· [mh:~i~adur llo Brasil junt,, à Rep6blica 
dtl Quêniu, rara, r.:umulutivamc:nle, e!l.ercc:r a runç;ln de 
l:mhai\:lt.ltlr d,, Hra\il junto à Repllblir.:a dt" L'tr:anda. 
se .. 'li;"l\1. 1"'·12-~J. (C:\Inhlrdin.iria) 

Mc:n,.agcm nY 204, de I'IK.l (n' 39tcjKJ, na origem), 
rela quod n Senhor Pn.:sidentt: du Repúhlka submete à 
dehhcru!fào du Senadtl ii es.:olh:1 d11 Senh11r Rllul 1-"er
n:~nd,, Hc:lliJn.l Rol,ll.eite Ribeiro, Min1strn de Primeira 
Cl~•~c. d:• Carrc1ril de Diplmnilta, paril exercer u runçilo 
de 1:mh~111i.:1dur d,, Hra!toiljunll' .i Repúhli.:a .o\rgelina lle
lh''~r:"ui .. ·o~ e l'l.,pulilr. Sc:,;~>,l,•: 1•·12-8.1. lc:\lra,,rdinãriaJ 

~1en!toa!lt:m n• :!OlJ, de 191ll (nY 412j8l, na urigem}. 
rei:. qu:tl o Senhor Pre~idr.:nle da Repúhlica "'uhmete à 
delibem'Õ:Io d,, Senad,, a est:!Jiha d,, Senhor Félix Bupti"'· 
la de I ilflõt, Mini~>lN de SL-gundil Classe, da Carre1ra de 
llirlnmilt.a. rara e~c:rr.:er a run.;;l,, de Emhilixador do 
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Dral11JI junto illl Reino Hat:hemita da Jtlrdãnia. Seulo: 
1"-1 ~-N.l, (e,uaunlin;iriu} 

Projetoo .,.., ..... o otiComlnhodol • pro~niJIIÇio 

t•n,jeh1 de l>c\:retu l.egu,lativu n• 42, de 1983 (n• 
4.:!, "1, ma ("Jmar.a l.lo!i l~putadus). que autori..:a o Sc
nhnr \"ic.-c-Pn:l11idenle da República a ausenlar-liC do P..IÍ!i 

lh' r-:ri•1du c.:umpreendidu entre 10 c 2!'i de março de 
I•JM4. ern vi.1g:cm llt.l'i E!itado'i L'nid•J~ da Amt:rica. Ses
""'h'· tv.t ~-.!$.1. (c'l!.lrut)rdinárJa) 

t•n,jell, ..te Re501U1iilO n' 126. de 198J CC\Jmissilo de 
I c.·.m,uni.l), que uutorita o Governo do ~.Jotado do Riu 
de J.me•r•• .1 ele.,ar em CrS 12.6S7.5JS.JOO,OO (dou hi
llhie ... :.eiM.:entu:i e dnqüentu e lliCie milhõn. quinhentos e 
trmt;J c cinl:u mil e 1re1.cntu5 cru..:eiro!lo) o montante de 
!IUil di\i.Ju eon!Joulidadu. Sb5ilo: I'-12-ISJ (extraordinária) 

Prnjelo de lla:n:tn Legislativo N' 8, de 1983 (n' 
l.lnnct na <:oimaru d''5 l>eputudos), que aprova o teJ.to 
du Í"r.ahtd•l de 1\mil.ade e (."onpera~;lo entre o Oovern\J 
du RcJ1Utllii:ol Fcc.lerati\11 dl" Bra5il c o Governo da Rc
J1Uhlka d,• E4.1u:1dor, cnnçluido em Rrasilia, a Cl de reve
r.:ir•' J.e (IlM:!.. Se'i•Ul1.1: 1•-12-Kl (extruordinAria) 

l'rnjcto de Re!iOiuç:ll" n' 116. de I~IU (Cumissilo de 
b:\'11\ll\\,a), q,uc autori111. a Q,wernu do Eslada de SLJ 
l,aulo u c,mln.Uar opc=raçiiu de crédito no valor de Cri 
1MH.11.17 .~6-1.28 ldu/entl15 e oitcntu e oito milhõef;.. trinta 
e ~\e mil, du1cR\\"- c se~ta c quatro cru1eiros c vinte e 
,,.h, i:enl;l""'»ol. Scs5üo: 1•-12-83. (extruardin4rial 

Prr•Jc\o de l>ccreto Lqislativo ~ 1, de 19R3 (n' 
I ~K/ICl. na C limara d11~ DeruladosJ, que autori1.a a ade
..,j,, d•l Br.asil à Conw:nc;a,, que insli\ui uma Oraanilaçlo 
lmt:rmu:inno~l de MclroiiJ&ia l.ep.al, cone\uida cm P.aris, a 
12 de ,,utubro de: 1955, e emend.1da cm 1963. Scsd.o: 2-
1 ~-H.l. (e~traur•hnáriu) 
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Projet•l de Rcsoluçlu n• 113, de 1983 (Comi&silo de 
t:~o.-onomiu). que aulori.t'a a Prefeitura Munic:ipal de Su
mart. btadu de S;io Paulo, a contratar operaçlo de cR
ditv no vulor de Cri 1.746.,SK.OUO,OO (um bilhilo. 5Ctt
~o.-enlo'i e quarenta e "'i11 milhJe'i quinhenlo,; e cinqflenta e 
•lilu mil !:ruzeirn'i). Sc51.ilo: 2-12-83. 

l1nJjelu de Re,olut;il•l n' 21. de 1!183 (n' 5JH3, na Cã
m;,~ra du~o l)erutados), que iiJIN\-11 u texto da Convenç;lo 
lnlernad,,nal Sobre Normas. de Treinamento de Marlti
m''"'· 1-:AJ'I!o.-..li~o:.iln de Certifi!:ild05 e Scn·iç05 de Quart('l, 
ud,uadol dur.ante a c:onrerêndu dirlomática reali1.ada em 
l.ondrc!i ftl'!lo me~!i de junh11 e julho de 1978, 1oh os 
ausricl•'!o da Orsaniz11c;à'o Marítima 
lnters:•'\C:rnamenlai-IMO. Sessilo: .1-12-IU. (extraordi
nlriaJ 

Projeto de Deci"C'I•' legislativo n' 23, de 1983 ln' 
l:!lfH3, na Cii.maru do'i DeputadmJ. que aprova o texto 
do A!:11rdo de C""'JIC'raçàu Silnitãria entre o Oo\-erno da 
Rt:pública Fcd~ruti\"ol do Brusil e o Governo da Repúbli
cil C.:mlrerati\·a du Guiuna, c\Jncluido em Bn11s.nia, a 8 de 
junh1l de IQH2. Se!ls.ii.L"I: l-1::!-IU. (extraordinária) 

Projeto de Dc:en:to legislativo n' J2, de 1983 (n' 
2.1f".1. na Cimuril d&u; Deputado&), que aprova o texto 
do .-\~o.-.utlo ~nlre 1l Gll\"ernn da República Federativa do 
Brasil e a Repurtic;;l,, Sll.nitária Pan-Amcricana, para o 
funcinnument.1 do Escrilúrio de Área, celebrado em 
Rrusilia. ii .!0 de janeinJ de 19H.l. Scs!iilo: 3-12-83. (ex
lraordin;irial 

Projeto de Rewlu.:il.o n' 127, de 1983 (Comi&são de 
f.,,;,JRomia), que aut\Jri7.a a Prefeitura Municipal de Var
leliindlu, t:studo de Minas Gerais, a contratar opcraçio 
de !:ri:ditu nu valor de Cri 29.454.950,00 (vinte e nove 
milhões, quatroi.'Cntos e cinqCJenta e quatro mil, nO'te
!:cnl,l5 e i:in~ilentu cru.t:eirus}. Ses5ilo: 2-12-83. (eJt.traor
dinãriaJ 
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Proje10 de Rc,;olu~o:ilo n' 128. de IVU (Comiuilo de 
1-:!:tmomia), que autori1a a Prefeitura Municipal de Pa
mbí:-, f.litado do Rio Grande do Sul, a C"Ontratar ope
ru!Oíhl d(' crL'Ciito no \"alor de CRI 11.131.140,00 (onze 
milh1les. "entu e trinta e um mil. a=nto e quarenta cruzei
ro~~ol. SQisà,,: 3-1~-83. (extraordinária). 

Pn.,jeto de R~o.-soluçio n' 12~. de 1983 IComi.uãu de 
1-:!:onomiul, que aulnriza a Prefeitura Municipal de Pa
robé, 1-:slJdo do Rio Grande do Sul, a conlratar orc:
ruçàu de crédilu n., nlor de Cri 23.000.000,00 (vinte e 
trés milhões de cruleira5). Ses!oiiO: l-12-83. (extraordi
.. :uio.) 

Projotoa ooll-.doo oolorlannooto, ellja -!moa
lo do lrwmlloçio foi op...odo pelo plooõrlo: 

Prujeto de lei d'' Senado n° 211:, de 1970, de autoria do 
Senadur Ruy Carneiro, que criu o Serviço ~acional 

ObriJut(•rio e dá uutro.s provid!Cn.::ias. Seulo: 2-12-83. 
Pmjctu de lei d\J Senado n' 46, de 1975, de autoria do 

Senad1Jr Adalberto Senu, que pmlbe o UIIO do!l paYCios 
púhli~:o!l. do Di~otrito federal, e di ouUa5 pro\·iclCncia!l. 
SL'!Io-.àll: 2-12-K:l. 

Pmjehl de lei do Senado n' 26, de 1979, de autoria do 
Senadur Orc:~otc'i Qu~rcia, que acrca-enta parflaraFo• ao 
MI. !i 17 da Consolidaçilo das Leis do Trabalho. Sessio: 
2·12-IU. 

Pmjet('l de Lei do Senado n• 14, de 1979, de autoria do 
Senador Nel!iDn Carneiro, que introdul alleraçõcs na 
(",,n'ittlid:1çilo das Lei!il do Trabalho~ para o fim de subR
tilulf a rormu menllll de pagamento de lllàrios pela ror
ma quinzenal. Ses114u: 2-12-83. 

l'n>Jelo """'lido •• pri!Miro ._, 

Pr.ljctu de lei do Sc:nado n' 12, de 1981, deautorill do 
Senador lenoir Vara:as, que modifica a denominad-o do 
M•n-imenlo f.studdntil a que se refere a Lei n•6.341,dcS 
de Julh11 de 197ft, e dá outras providencias. Saslo: 3 .. 12-
K.l. le,tr:.•,,dmfiria) 
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Pl't:'IKk:ntc. Ãl".aru o. .. , 
\" M.-c- PM.Kk:nlc Juiu (." a!alck• 

l•lularco. 

1. llcnt:dll~t l" o~ncla" 
.:! M •• run,ftlh,, 
). Ju.lu l.UcUI 

4. Juid l";uoiCkl 
~- (i;ahoihl M•'*"'U 

I. Ãlvu.htbl .. , 

J. Derval de P.o&IVII 

Suplcnln 

PDS 
I. lkn~o'IIIIOfcrrc.r.a 

.:!. lri•l"i•lu1 
!. 

,PMDH 
I. Marcck• M1r:.ncla 
~- h.Ca,lana 

Aowlllcnlc- 5trJi1.1 d.a ta~noc.:a lrafol - Kamo&l ).19~ 
R.cunu\n. Tci'"Çillo--rcaraa. i111 11:00 hur..., 
l.dl;al Sal.a. dia C."omiWlo. n:. Ala Scnillkv Pli•lul"oclh•• 

- Anca..• dM l"~~~nilllol)c.. - Ramal .07K 

('OMISSÃO Dt. A!ISUST05 RlliiONI\15- ll'I\RJ 
17MCmh~J 

l'OMI'OSil:AO 

Prclli*nlc: Alhcnu Silva 
Vu-Proidcnle: Alhu.no hant."tt 

Titulan."" 

l. MarwM.:ICI 
l. JIMI.in~o 
.1 (i ahricl Hcrmo 
• A.lll;lnnhwnaJ 
" , • .....,.l"hiurclll 

PIJ5 

I. lun~p:.,t-.-t.•b 
l. ~lai'Citn&k""Ciadclha 

'J. t.uuri""' Jlarl•!ala 

LIDERANCA DD PARTIDD 
DEMOCR4TICO SOCIAL- PDS 

IMor 
Alo7oio Cho ... 

VJce.Uiono 
Adcrbal Juremo 

Cari .. Chiarelli 
Gabriel Hermes 

Joio Lõbo 
Jotio Lins 

JUillhy M01alhin 
Lourival Baptilta 

Marcondn Oadclha 
OctbioCa...._ 
Vi,..Oio T6YOra 

LIDERANCA DD PARTIDO 
TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB 

IMor 
Ncl10n Carneiro 

I. Albcno S1l"a 
~- t.ibiU LUI."Cnil 

PMDB 
1 NinuMaia 

A.~oiiiiiiCnlc: l"ariU'Io (iu•lhcrmc t"unsc.:u- Rumull49l 
RcunMlco,: Tcn;a~o-rc.ra ... i111 10:00 hura~o 
Local: S.lu dil l'umNiio. na Ala Senador Alcundrc l'011a 

- Anc•o dato ("um1....X.- Ramal JUlol 

l'OMISSAO DI. l'ONSTITUII,;AO ~ JUSTII,;A - tt:l'JJ 
tiS mcmb1011J 

l'OMPOSII,;AO 

Prcwdcnlc. Mutalo l.tdara); 
I•·VIIo"C-Prnidcnlc. J!JIIi trilfCIII 
~v ... ,_ ... pt'ftidcnlc: Hclvidld Nane" 

I. Mutilo ... N 
2. Hclvidiu Nunc. 
.J. A*'bal Jutcma 

4. Guilherme Palmc.r.a 

s..p~co .... 

PDS 

I. Pa~o!IUII Põr1o 
2. BcncdiloC:ancloD 
.1. Joio t"almon 

4. OciMvid Card0110 
S. Mo~r\tna t:alho !o. 1\.lmir Pin1o 
,.. (."arlus.l"hiurclll fi. 

7. c·ariU'Io Albcrlu 
1. Man;undcll Gadclha 
lf. Amarai turlan 

10. Odlk.ir Sdiii"CII 

PMDI 
1. Jdloi trqclh 1. Alrn:W t'umpo.. 
!. JdloC 11nõkit.• l·crmr.1 :! Sneru CiomC'Io 
). PmruSimon ). hm•ndoHcnnqueC.."ilrdOMI 
4. HC:ho (iuciro" 
~- t.lliaahra.a 

A.~cn\c: R"""ld t"ilvilkilll\c (iOftlrio~hc .. - R.•mill l'I'J.! 
Rcumik:so.. Qu.ana•fe~ra~o. U IJ·JU hura" 
L111:11l: Sala da ("oml...ill. Ril ALI Scnad!.tr Alc•anclrc l"~~~o~u 

- Aneau dilll ("fJIIIi*D - Ramal 4.1 I !lo 

l'OMISSAO 00 DISTRITO HDI.KI\1.- oDI·J 
lllntcmhrdlloJ 

l'OMI'osii,;AO 

Prftidcnlc: Alcundrc ("dllla 
V..-:c.Prcudcnle: Guilherme l'lllmc•ra 

TiluLI,. 

1. Alc•andrct'Otolll 
l. Louriv .. a.p1illa 
!. Mori.,lodunl 

Suplcn1o 

PDS 
I . ........,_,PUrlo 
.:!. PlftlltiCM.aril 
), loiul' ....... 

LIDERANCA DD PARTIDD 
DD MOVIMENTO DEMOCR4TICO 

BRASILEIRO- PMDB 

Llller 
Humbeno Lucena 

V .... Uiono 
Affon10 Camara:o 

Fernando Henrique Cardoso 
Oaotlo Milller 
H~io Ciueiros 
Joot Fra~CIIi 

JoR 11nlcio Ferreira 

MIUIO Boraes 
Pedro Simon 

Saldanha Derzi 

LIOERANCA DO PARTIDD 
DEMOCR4TICO TRABALHISTA- PDT 

LI .... 
Roberto S..turnino 

•· Guilhennc Plllmeil"ll 
5. lknccllto Ferreu"ll 
6.M•I'COIIdaG .... Iho 
7. Jul•hy M•plhin 

I. O.:nill de P.o~iv:a 
2. s.kllmha Det'11 

J. AllredoCampol 
... G•••io MUller 

•. Ahcv11 LHI 
5. 

PMOB 
I. lhniw.rt"r•rJQJ 
:Z. Marcelo MiriPICI• 

AIIIMCftle: t-.lcbcr A.lcol'otado LMCII'dlll - R.11mill 401:14 
Reun1in. Tcrça,..rciru. 111 10.110 llor•11 
Local· Sala da Com11No. na Aba Sanador AJcaandrc (."o~~ola 

- Anc•o du Comiilo6n - R•nw.l JUtl 

COMISSAo D~ ~l'OSOMIA - ont 
III mcmbrOIII 

l~PO!liCAO 

~dcnlc: RdbcrlU l"IPIIpw 
VM:e.PrDtdcnle: Sftcro Ooma 

I. Robcrlo l"ampd!o 
2 . .lotilin~o 
J. Lui1 ("a"alcanlc 
•· •ncdilo tcrrciru 
!o. lri,.("élia 
6. Juiul'o~lllelo 
7. Alltllno tran~o-u 

PI>S 
I. Gabrtel Hcrm.no 
.:!. Loman1o Júnun 
.1 Mun:undD Gadclha 
•· Benedito ("anela• 
~ U'"1õl\iU l";ahh~l 

PMDB 
I. Incro 001111:1o I lol6 FrqeDi 
2. tllftlllldo Hcnnquc t·.._. 2. PedN S.mun 
.1. AR"onld Cam•IJd 
4. t-";ihtn IUI."Cn;l 

Allillenle· hulk.;llo'U Guilllctmc Thm. Ribeiro- Rilntal J.W~ 

Rcunillao: Quana•rcira~~o h 10:00 hdr•" 
Lucu.l: W11 di. C.am.Mio. n• Alu Scnudur Ndu C."ue1hd 

- Ancao d•• C01111illill1b- lt•m•l .1.!!16 

l'OMISSAO O~ ~DUl'ACAO ~ l'L'L TURA - lnl'J 
19 mcmbrosJ 

l'OMPOSII,;AO 

Prnldlnac: Joio C•lllldll 
V...,_Prnidlnte: G•11id Mllller 
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l.Ci.-111- l .loot...--
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COMIIIAO DE FINANCAS -ICFI ,.,_, 
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COMIIIAO DI! MINAI I IJOUQIA - tc:MII 
(7-) 

I. Oollrlll
l.Loir~ 
J . .lootU. 
4. 111-Morir 
,_ (Noclr-

1.-a
:1.---·-a-t------T----61--.._ ...... ~_Aioo_A_C_ 
---~--!ln 

COMmiAO DE MUIIICIPIDI- tc:MI ,.,_, 
COMPDIICAo -----~ 

··-J...__ 1--.. -~ ·--.. -~ 7. Joio iAM 

~-•. lrioallo •c-,,_.....,_ 
.. -... l._c_ 
J.Joot ..... -
4.M_M_ , __ ,_ 

·--~ 

........ 
PDI .. ,..., ......... 
. l. .lootl.llo 
1-M-
4. (Noclr,_.__........,. .. 
7. 

I'MDII 
I.Q_M_ 
:~-...-...
).1 ........ ,_ 

PTI 

-·-~-----~6111·-.._ ...... c-·""'--c--... c--.-~•u 

COMmiAO DE RIEDACAo - !CRI "-· COMPDIICAo _..__ 
V-Joio iAM 

I. Joio iAM z_..__ 
1~-

··-l.--

........ 
PDI 

I. lrioallo 
:1.--
1 ...... Lili 

-·--lt---....... 0*' -611..0-
~-·c--Aioo--c-

-A--~--1131 

COMIIIAO DE ULACOU f.XTEaiOREI-lCitll 
(IS-I 

COMPDIICAo 

-LeirV
I"V--Dorll l"VIIoo_A __ -

I.LoizY
l.A_.._ 
1-~ 
4.DioooNM ... 
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·--~ 
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1111--
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I. Gaslio Mui ler 
:!. l)cn:~l dt: Pl.1i,,. 

PMDB 
I Albcrlo Silva 
2. Scvcro Q,,mcs 

Auislenlc: MarcchntJ do• S..nlo• l"amell.,- Ram•l .1411111 
Rcuni&is: Quan .... reuas. 111 li :00 hi'Jl"a' 
LOCHI: S.. la da l"1Jm1nio. na Ala Scn~ur Alno~.ndre C OAI.I 

- Ancllt.u llalo Com1ubft - Ramal 3020 

("O!'!ISSAO D~ SfRVICO PCBLICO C"IVIL- tCSI'CI 
17 mcombro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prc .. •dcntc. 1-".ibill Lu.:ena 
Vicc·Praidenlc: Marim• 1-•lho 

1. lri~o (."t:liu 
:. Gal,·ill Mudc~oltJ 
l. Pa~ow. PUr~ 
4. Marl•n~~o t.lhu 
5. ("urlcn. A lhcr1o 

1. Alrrcdo l"ampo• 
2. "1.-i.biOLPC."CRil 

Suplcnla. 
PDS 

I. Juio L!JhtJ 
:!. CliiUdiiJRilr RIJrll 
J. 

PMDB 
I M:ir•uMa•" 
:: f-.nca~ol-ar~o• 

A .. IIICRIC: Lu11 Cliud1o de Brito - Ramal )f96 

RcuniAc~t.· Quarla~rrciras, b 11.00 horas 
LOC'lill Sala da Comb11i1.1. na Ala Snad!Jr Alc~~oandrc C!Jtola 

- Aneao d•• Corn•to...Xto- R11mal li! I 

COMISSÃO DE TRANSPORTES. l"OMt:NICAC0t5 
E OBRAS POBLICAS- tCTI 

1' membrc•111 

COMPOSIÇÃO 

Pra•dcontc· Benedila hrrt'ira 
V•.:e-PrcAidcntc· Adcrbal Jurcm.1 

TitularD 

I. Lu1z Caval.:anle 
2. Adcrbal Jurnna 
.1 Bencduo Ferrcuu 
4. AlexandrcCosta 
!1. Lomanlo Júnior 

I. M•n.-clo M1r11nda 
:! .. .-ITIJRMil"ot.moi.I"J(' 

Suplcnles 

PUS 

PMDB 
I. Albcrlo Silva 
:!. Hthu Gucirc~~o 

An•Sicntc: Marcelino do• S.n1os Camcllo - Ramal l49M 
Reun•6cs: Qulnlas-rcira. ils li :00 htJras 
l.u .. -al Sala dll Com1w.Ao. na Ala Senador AleJt.andrc Costll 

- A.nPo da11 Comissõn- Ramo~ll1JQ 

Bl SUVI(O UE CO!'IISSOES MISTAS 

Chere. Alreu de Ohvcua 
Loc11l· AnextJ d11o ComisloÜa - Ala ScnadtJr Nilo Coclhu 

- And•r Ttrrc" · 
Tele(tJne - 211·3!i07 

AISISICRift. Helena l•nard Accauhy- 211·3510 
MdUM Lopes de Si- 211-3509 
1:rcdcf1~ Plnhe1ro a..rrc1ra - .:!11·3!103 
~arlmho JasC dolo Sanl("l!l- 211-lSO:
Joifl HCiio Car•;alb,, RCM:ha- 211·3!120 

CI SERVIÇO o•.COioiiSSO~S f.SPLCIAIS f. DL I~Ql:f.RilO 

Chdc- Clc1de M•r~• BarbtJsa fcrrc~r• Cruz 
l.oc:al· AncxtJ da5 C1Jm115C\a.- Ala ScnadtJr Silo l"tJCihtJ 

-Andar l"trr~u 
Telcr.,nc- ~11-3511 

A~o~oitotcnle~o: H•roldtJ Pereira f-"ernanda.- Ramllll512 
F.dwn Luit Campos Ã.brqo - Ramal l!IC.U 
'•dir da Rocha Gome\ - Ra.mul J508 
(."la).IIJR Zanlort'nr.:i - Ro~mal JS02 

SER\"ICO DE CO~IISSOES PER~IA~ESn:s 
QL:ADRO DE HOR.<\RIO D.o\S Rf.t:NIO~S ORDII'ÁRIAS DAS 

(0~11Ss0ES PERMASENTES PARA O Blf.NIO 19~3/19~4 

LOC"U DA REl"SIAO AS!IISTE~TE 

S.lla da Com1ssüo. na Ala 
Ql"ISTA-n:tU 

I.OC"U DA Rt:I"SI.~() AS.'iiSTt:~n: 
O'I:JO l:ME Scnadm- .,lc,andre (." \)0!\a lõOloo(;ALVI·.S llttrll 

,. __ 
Ramo1l.lft!':! 

Sal.1 da(" omiM~iln. n11 .o\la 
Sala·da C"omi\'!iJ.11. na Ala 111:00 Ul" Scnadur .o\~c~~oandrc l"'''"l" SfRülll 

10:00 Co\R Scnad.n Alnandrc c· U!ota (õl:ILHI:RMI· Ramal J;4fl 
Rama1.10~ 

Sal.! da c,,miMoàU. na :\la 
Sala da (."nml~o!iàll. na ,\la 111:00 Cl Senador ~ilt• Cut:lhu (;l:U.III.RMI· 

III: lXI Dt Scna~d,•r .~ICA.Indrc (",•~ola lo.LI.H~.R Ramo~l-1.1:!.1 

R.o~mal31fiK 

Sala da ("onli'l~oia,•. na .-\la 
Sala d.1 C omis!l<ii••· nu .-\la II:IKI ( I.S Senad,n o\ln.1ndrc l\•~ola ll.U" 

11:00 Scft.uNr ~i lo<." uclh,, SI RWO Ro~mo~.IJJ.N ( 1 . ..\UliU 
(",\ 

Ramai.1.171C 
S.1la d.1 Cumi:~o~oJ,,. R ii ·\1.1 

S.llo1. do1 <:om,,., .. ;:H,, n.1 "~"' II:UU ("~I St:nadur .:\lc\.lndn: l·,, .. lit c;o~ç,\1.\"l.s 
S"nad,•r .-\IC\.Ind~ (\l~ola PAI: LO Ramal 31:!.=! 11·()(1 ("S ROH~.RlU Rilm.!l.lO:O 

So1.1.1 do1. l.",-.m." .. l''· na .\Iii 
"110 CT Senadvr ·\lc\andre ( ''"'a M.\RI"I.II'\U 

Ql %HT.\-Ft:IRA 
Ram.11.11.111 

[.I)(" AI. DA Rt:l '1\0 .%S.'ilsn:,n: 
So~la .J.1 (·,,nu .... J,,. n.t ·\la llor•'~~ ("ttmi~'llil"o 

1-IIKI CR Sena .. hlr ·\h~\.IRdre l u:-1.1 I,\ fiM,\ 

So~.la da Comi,,.,J,,. n.1 ·\la 
M..mml.ll.:!l 

(>UU ("(") Scnad••r o\le\andrc l,hli.l RO,,\l.ll 
R,1m.1I·HJ~ 

S.1lo1 da (·,,ml~t"'iUI. rtil .A.I.1 
IU.IXI n s~n.llh.lr :'llo•lu c "oclh•• I R·"l ISlO 

R.1mill.l:~t, 

S.1li1 dJ ( ,.r.u .. ";"'· n.• .-\1.1 
11.-\\ t () 

II.IMI C" R~ Senad,,r '•"' (\•clh•• 
K.~mal.l~~-1 

KOKIKIII 

s .. la d.ll"4.1f11l!o!ioihl. na .-\li.l 
çs, Seno~d,,r .-\lr\.lndrc ( '''"'"' ~1·\Rt 111~11 

Ramo~l.lo:n 

s .. la d.llllmi .. "'.Ãll. na :\1.1 l.ll/ 
II"IJll lSI't Scn.1d••r .\lt:\.lndre (" ''"'·• ll·\llliO 

R..llllill.\1~: 
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